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PRZEDMOWA
Nie mieliśmy pojęcia, co z tego wyjdzie, ale wiedzieliśmy, że chcemy
wydać świetną antologię o umieraniu.
Prace trwały ponad rok. W tym czasie odbyliśmy setki rozmów
o tym, czy opis munduru żołnierza armii francuskiej pasuje do epoki albo
czy konkretny gatunek ośmiornicy występuje na wybrzeżach Chorwacji.
Dzisiaj z dumą prezentujemy Wam dwadzieścia wyśmienitych, starannie wyselekcjonowanych opowiadań z motywem śmierci. Znajdzie się
coś dla amatorów wartkich historii przygodowych, miłośników ciężkich
klimatów, a nawet fanów absurdu.
Próżno szukać tutaj wtórnych historii o kosiarzach czy dramatów
na siłę wyciskających łzy z oczu. Przygotujcie się na zamki rozpamiętujące zmarłych, lustra ukazujące sceny zbrodni oraz doradców policyjnych,
którzy służą radą długo po własnym terminie przydatności. Poznajcie
umierające mity i potwory ceniące ludzkie życie. Uwierzcie, że jedno
słowo może dzielić Was od śmierci.
„Umieranie to parszywa robota”, ale praca nad zbiorem – wręcz
przeciwnie. A czy Wam się spodoba?
Karolina Grzeszczak
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JEDENASTE SŁOWO
Katja Tomczyk

się=2844816 i=2658222 w=2477368 nie=2209859
na=1928331 z=1725331 do=1239463 to=1202756 że=1129684
a=789895
Przyszedłem na świat w roku, w którym najczęściej stosowanym słowem było „się” z 2844816 użyciami, a miastem rządził kolo z mamoną
w nazwisku.
Matka powiła mnie w bólach krzyżowych, podobno najgorszych
z możliwych. Kiedy tylko położna wcisnęła mnie w jej ramiona, zasmarkanego i powleczonego śluzem, matka, zamiast mnie utulić, wrzasnęła
na całe gardło, wykorzystując serię słów, których dzisiaj nie mógłbym
wymówić przez okrągły miesiąc. Podobno, bo ja tego nie pamiętam,
ubawiony lekarz nagrał całą tę wiązankę ajfonem, a potem odtwarzał
kolegom z dyżuru. Do dzisiaj nie wiem, co matka wrzeszczała. Nigdy nie
była w stanie zaoszczędzić tylu nadliczbowych słów, by opowiedzieć mi
o dniu narodzin, a nagranie wykasowano po wprowadzeniu dekretu o ciszy. Ale lubię sobie wyobrażać, że wyrzucała z siebie wszystkie te bluzgi
i ordynarne określenia, jakie tylko może wydawać zadowolona kobieta.
Moim ulubionym słowem jest heksakosjoiheksekontaheksafobia,
ponieważ składa się aż z trzydziestu jeden liter, i kiedy je wymawiam, mam
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wrażenie, jakbym recytował wiersz, co obecnie jest przecież niedopuszczalne. Wieczorami spotykam się ze znajomymi degeneratami w knajpie
o zalatującej prawniczym slangiem nazwie Kontrawencjonalizacja i razem onanizujemy się brzmieniem najbardziej odjazdowych wyrazów,
jakie tylko ludzkość była w stanie wymyślić. Z zasady staramy się, by
za każdym razem znaleźć inne niż poprzednio słowo, w miarę złożone
i wieloliterowe. Zwłaszcza że nikt nie szarżuje i odzywa się tylko raz. Nie
znamy swoich imion, bo przedstawianie się w dzisiejszych czasach to
szczyt marnotrawstwa. Trzeba oszczędzać.
Jedną z niewielu osób poznanych przeze mnie z imienia i nazwiska
jest mój przyjaciel, Marek Wina. Przed wprowadzeniem dekretu wykładał
łacinę w gimnazjum imienia Najświętszej Marii Panny Pośredniczki Łask,
w którym obecnie urządzono Muzeum Woluminów. Myślę sobie, że Marek
niewiele stracił, bo nigdy nie czytałem o tym, by w dawnych czasach ktokolwiek mówił łaciną. Więc pewnie jemu nie jest żal, że dozują nam słowa
wypowiadane na głos. Marek się z nimi nie liczy. Ze słowami. Zdarzało
się, że cały dzienny limit wykorzystywał, powtarzając dziesięciokrotnie
„córka”. Za każdym razem w innej tonacji. Słyszałem to osobiście i przyznam, że to niezwykłe uczucie. Masz wrażenie, że obcujesz z sacrum i powinieneś zakryć uszy, bo twoje grzeszne postępki, na przykład kradzież
słów z Zaułka Starców, spowodują, że słowo ulegnie skażeniu i straci
sens. Jednak Marek dzieli się ze mną szczęściem, dlatego bywa, że czasem jestem świadkiem wypowiadania nawet czterdziestu słów dziennie
– dziesięciu jego, dziesięciu moich, dziesięciu w Kontrawencjonalizacji
i dziesięciu podsłuchanych, najczęściej w Zaułku Starców, do czego ze
wstydem się przyznaję.
Nie pamiętam już czasów, kiedy można było bezkarnie mielić ozorem, droczyć się i śpiewać serenady. Miałem dwa lata, gdy
Antyszczekacze wygrali wybory i uciszyli świat, wprowadzając urzędowy zakaz nadużywania mowy, dźwięku i odgłosów. Muzyka, filmy, a nawet zwykłe rozmowy przy kawie, tak popularne w erze, gdy skandaliści
zamieszkiwali Biały Dom, dzisiaj stanowią relikt przeszłości i mgliste
wspomnienie. Podobno było zbyt głośno i gwarno, a świat przepełniali
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szaleńcy z długimi jęzorami. Ludziom pękały głowy od nadmiaru przekazów ustnych i nachalnych obrazów emitowanych przez media.
Antyszczekaczy wybrało społeczeństwo zmęczone ekspansją
industrializacji, ale szybko zorientowano się, że wizja zaproponowana
przez jej liderów jest ultrakonserwatywna i wręcz niemożliwa do zrealizowania. Niestety zanim to nastąpiło, każdemu z nas wszczepiono
procesor niemowy Silent 2.0, odpowiadający za nieodwracalny rozpad
komórek (a w konsekwencji ekspresową śmierć), uruchamiany po przekroczeniu dziennego limitu. Innymi słowy – nosimy w sobie uśpione, ale
jednak tykające bomby, które odpowiednio stymulowane, rozniosą nas
w pył. Nie znam nikogo, kto zaryzykowałby wypowiedzenie jedenastego
słowa, nawet w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Jeszcze do niedawna sądziłem, że ja także nigdy nie stanę przed takim wyborem, bo
sceny samobójstw opisywane w prasie zagęszczają moją krew i powodują napady duszności, narażając mnie na głośne kasłanie. Co grozi utratą
nawet dwóch słów dziennie.
Jedynie książki pozwalają mi przetrwać. Czytanie i pisanie na
własne potrzeby nigdy nie zostało zdelegalizowane, dlatego biblioteki
przeżywają oblężenie, a właściciele księgarni należą do krezusów i mogą
pozwolić sobie na zakup nadliczbowych słów. Nasza rodzina żyje skromnie i nie zdarzyło się ani razu, by ktokolwiek z nas mógł pochwalić się
dodatkowym słowem.
Raz jeden postanowiłem zaryzykować i – by nie przekroczyć limitu słów – podczas czytania wskazałem matce kilka wyrazów opisujących moje uczucia i wszystko to, czego nie mogłem powiedzieć na
głos. Następnego dnia dostaliśmy informację, że ucinają nam po trzy
słowa miesięcznie do końca roku i jeśli sytuacja się powtórzy, trafimy do
Oratorium, więzienia dla krnąbrnych, gdzie obowiązuje zakaz jakichkolwiek odgłosów, a za byle pierdnięcie ląduje się w karcerze. Ktoś musiał
donieść.
Jestem praktycznym człowiekiem, dlatego staram się ważyć
słowa i używać ich tylko w wyjątkowych sytuacjach, no albo podczas
spotkań w knajpie.
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13

14

Katja Tomczyk

W moim zawodzie nie obejdę się bez hasła do systemu, którym
administruję. Rzygam nim co rano, mimo że niegdyś zaliczało się do
ulubionych. Znalazłem je w słowniku wyrazów obcych i z początku ekscytowałem się na dźwięk pierwszej sylaby. Jednak po latach stwierdzam,
że „konfabulacja” to smutna pomyłka, która zwiodła mnie delikatnym
brzmieniem.
Czasami myślę, że to, co serwuje mi życie, to jedno wielkie wspomnienie rzekome, zdalnie wciskane w moją pamięć przez administratora
administratorów. Dziury w głowie wypełniają momenty tak niedorzeczne,
że aż budzące mój podziw co do pomysłowości niewidzialnego demiurga,
który je stworzył. Jak na przykład to, że błądzę nocami po mieście, stukając od drzwi do drzwi, i rozdaję ludziom słowa tak obrzydliwe, że nawet
za dopłatą nikt nie zechciałby wpisać ich do swojego słownika. A przecież
gdybym to robił, już dawno siedziałbym w kiciu i marzył choćby o dźwięku, jaki wydaje styropian w kontakcie z chropowatą nawierzchnią.
Przez pierwszą część dnia zazwyczaj milczę, śledząc cyfry przelewające się przez system i sporządzając statystyki użycia wyrazów.
Na koniec pracy, zwykle po zachodzie słońca, raportuję przełożonym
o jej wynikach. Ostatnio na topie jest słowo „wolność”, co bardzo niepokoi mojego administratora, choć się do tego nie przyznaje. Pojawia się
w słowniku co drugiej osoby i występuje z tendencją wzrostową. Ja jeszcze go nie użyłem. Bo czy warto mówić o czymś, co nigdy nie nastąpi?
To abstrakt, jak możliwość swobodnej konwersacji. Ale ludzie pozwalają
sobie marzyć i w efekcie tracą jedno słowo, które przecież zawsze może
się przydać. Idioci.
Moje prawdziwe życie zaczyna się z momentem wyjścia z biura. Mam w zapasie dziewięć słów gotowych do użycia. Jedno rezerwuję na Kontrawencjonalizację, jedno na wypadek, gdybym potrzebował
pomocy. Zostaje mi siedem. Idę na Skwer Ulicznych Dziwek, który jest
dwie przecznice dalej. Najbrzydszej ladacznicy (znalezienie jej wcale
nie jest trudne) szepcę do ucha: „bellissima”. To wystarczy, by wywołać
jej uśmiech i zapewnić sobie lokum na kolejną noc, choć akurat dzisiaj
nie mam takiej potrzeby. Brzydkie dziwki mają pojemne serca i mocne
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uda. Nie potrzebują głaskania po plecach i patrzenia w oczy. W ich norach zazwyczaj schowany jest dzieciak, co częściowo rekompensuje mi
brak spełnienia się jako czyjś ojciec. Tak, lubię przed snem myśleć, że
spłodziłem dziesiątki bękartów, a moje nasienie jest agresywne niczym
hiszpańska grypa.
Potem idę do matki. Odwiedzam ją, bo nie plącze faktów i rozpoznaje we mnie syna. Zazwyczaj częstuje mnie zieloną herbatą i ciasteczkami makowymi. Patrzymy na swoje twarze, uśmiechamy się w ciszy.
Czasem dotknę jej policzka, policzę zmarszczki. Spędzam tu kilka minut.
Dzisiaj jest inaczej. Piję jedną chłodną zieloną herbatę. Piję drugą
chłodną zieloną herbatę. Zjadam wszystkie ciastka. Wybieram palcami
mak z talerzyka. Wybieram palcami mak rozsypany między oczkami wykrochmalonej serwety, na której stoi talerzyk. Myję naczynia. Wycieram
naczynia do sucha. Odstawiam je do kredensu. Zastanawiam się, czy
wyznać matce prawdę.
Nie.
Nie mogę.
Nie powiem przecież, że dziś kogoś zabiję.
Całuję więc jej ciepłe czoło i dłonie, wdycham zapach włosów.
Przytulam.
Kiedy wychodzę, jak zwykle prezentujemy sobie słowa. Oboje
lubimy niebo.
– Yakamoz – mówi ona.
– Swietliła – mówię ja i zamykam drzwi.
Z pięcioma słowami wypuszczam się w miasto.
Kiedy muszę zrobić zakupy, tracę dodatkowo dwa z nich, bo krowa
z delikatesów udaje, że nie rozumie gestów. I chociaż obiecuję sobie od
dawna, że nie będę bluzgał w jej obecności, to zawsze kończy się tym
samym. Jak tylko wyrwie mi się nienawistne „kurwa!”, ona nagle zaczyna
rozumieć mój język i szykuje zakupy. Jakby to słowo uruchomiało w niej
tryb funkcjonowania. Jebana wyłudzaczka cudzych słów! Jej jednej nie
będzie mi brakować. Drugie, co do niej mówię, to „pumpernikiel”. Nie potrafię odmówić sobie ani smaku tego chleba, ani doznań, jakie odczuwam,
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kiedy mój język styka się z podniebieniem przy wymawianiu głoski „ni”.
Podobno to dewiacja, ale słyszałem o gorszych.
Jeśli nie uzupełniam zapasów, dwa słowa przeznaczam na żłobek
przy sierocińcu. Dzieci uczone są tam głośnej mowy, ale w związku z limitami, całymi dniami tkwią w depresyjnej ciszy. Nie mogę patrzeć na
ich szyje, do których pielęgniarki przywiązują domowe stacje antydźwiękowe. Podobno kiedyś uciszali nimi szczekające psy, ale po modernizacji
urządzenia generują ultradźwięki słyszalne jedynie przez małoletnich.
Wysyłany dźwięk jest na tyle nieprzyjemny, że maluchy szybko zapominają, do czego służy krtań, i odzywają się tylko na komendę. Jak kiedyś
psy.
Kiedy odwiedzam sieroty, mam poczucie, że moje słowa nie idą
na marne.
Dzisiaj nie robię zakupów.
Na mojej trasie nie może zabraknąć księgarni Pod Arkadami,
której wąskie, wijące się między regałami korytarze mogą wywołać napad klaustrofobii. To wyjątkowe miejsce, odurzające zapachem starych
woluminów i przytłumionym światłem. Tutaj poznałem Marka. Obydwaj
sięgnęliśmy po „Mechaniczną pomarańczę” i żaden nie chciał odstąpić jej drugiemu. W wyniku awantury nałożono na nas zakaz wstępu do
wszystkich księgarni w mieście, obowiązujący równo dwa miesiące. Nie
muszę tłumaczyć, że nigdy wcześniej nie spotkała mnie większa tragedia.
Księgarnia to jedyne miejsce, gdzie obrót gotówkowy jest surowo
wzbroniony. Żeby nabyć książkę, należy oddać słowo-mydło, które działa
identycznie jak mydełko w dominie. Księgarz wybierze je sobie później,
a administratorzy obciążą nim twój słownik. Uważam, że to uczciwe.
Następnie cichym, ciągnącym się wzdłuż rzeki bulwarem, podążam w stronę SŁOLEP–u. Wiem, że o tej porze trudno będzie przecisnąć się pod witrynę i pooglądać wystawione słowa, ale ponieważ nie
jestem tu anonimowy, robią mi miejsce. Cała ta biedota patrzy na mnie
z pieską miłością. Koczują w oczekiwaniu aż otworzę usta, nastawiają
uszy, bo sądzą, że należę do rozpustnej kasty sypiącej słowami z rękawa. Nie wyprowadzam ich z błędu. Sam lubię sobie wmawiać, że stać
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mnie na lekkomyślność w doborze słów i gestów. Tymczasem jesteśmy
identyczni. W skupieniu czytamy napisy grawerowane na pozłacanych
tabliczkach. Marzymy, by mieć chociaż jeden na własność i delektować
się nim w zaciszu mieszkania, ale nikt nie ma odwagi, by wybić szybę.
Czasami spędzam tu godzinę, czasami dziesięć minut, jednak zawsze
zostawiam im słowo z wystawy. Zazwyczaj sprzedawcy wyceniają jedno
na sto średnich pensji, a ja niczym frywolny, złotousty baron bezczelnie
wypowiadam je na głos, uszczuplając swój słownik o jedną pozycję.
– Bałwochwalstwo – mówię tym razem i idę dalej.
Z ostatnim wolnym słowem odwiedzam żonę. Jesteśmy małżeństwem od dwunastu lat, ale od pięciu mieszkamy oddzielnie. Strażnik
wpuszcza mnie bez słowa. Jest przyzwyczajony do moich wizyt i chyba
podgląda nas z ukrycia, co nie daje mi spokoju. Na pewno widzi we mnie
potwora. Żona nie marnuje na mnie swojego limitu. Choćby chciała, nie
może.
Z nadzieją nasłuchuje, czy tym razem szepnę jej coś innego niż
zwykle. Ponieważ zaskakiwanie kobiet nie leży w mojej naturze, mówię
to samo, od kiedy osadzili ją w mamrze za usiłowanie zabójstwa mojej
matki. Właściwie to warczę przez zęby, ale na tyle wyraźnie, by zrozumiała: „zdychaj!”. Chciałbym dodać „suko”, ale szkoda mi kolejnego słowa. Myślę, że mimo wszystko cieszą ją te wizyty. Wyrokiem skazującym
pozbawili ją języka, więc jestem jedyną osobą, która otwiera do niej usta.
Dopiero teraz kieruję się do knajpy, gdzie czekają już na mnie
znajomi, podekscytowani wybranymi przez siebie słowami. Dzisiaj wyjątkowo jest nas tylko sześcioro. Siadamy w kole. Jak w grupie wsparcia.
Jak anonimowi słowoholicy. Z tym, że poza Markiem Winą naprawdę
jesteśmy anonimowi. I zaczynamy seans.
– Córka – mówi Marek Wina, bo on zawsze tak mówi.
– Harmonia – mówi dziewczyna, która zawsze mówi słowa zaczynające się na „h”.
– Łazanki – mówi grubas, który zawsze mówi o jedzeniu.
– Hałas – mówi piegus, który zawsze mówi o swoich marzeniach.

Katja Tomczyk

– Odwaga – mówi starzec, który zawsze mówi o postawach godnych naśladowania.
– Córka – mówię dla Marka Winy, bo nigdy wcześniej tego nie powiedziałem. A po chwili dodaję: – Wybór. – To moje ostatnie słowo dzisiaj.
Wychodzę na zewnątrz. Odczekuję piętnaście minut do wybicia
północy. Jest ciszej niż zwykle, a mimo to nie słyszę swojego oddechu.
Swietliła. Dobrze powiedziałem matce – całe niebo świeci dla mnie.
To właśnie na ten dzień czekałem, choć nigdy nie sądziłem, że stać
mnie będzie na odwagę, by pozbawić kogoś życia.
Z limitem dziesięciu słów ostatni raz mówię na głos:
Nazywam=301 się=28 Nikodem=1
Wolny=9866948277761140900916512383, mam=31476 czterdzieści=2780 lat=5467. Właśnie=90607 zaczynam=4708 nowe=11570
życie=45997340.
Dla Marka Winy
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SZAROŚĆ, ODCIEŃ CZERNI
Olga Niziołek

Przygarnięcie
– Dlaczego pozwoliłam ci ze mną mieszkać? – powtórzyła nieobecnym
głosem. – To chyba jasne? Musimy sobie pomagać, bo to miasto jest pełne cieni, w których lęgną się potwory i szczury. Cieni biurowców sięgających nieba i świątyń, w których nikogo nie obchodzi ludzkie życie. Cieni
taksówek, którymi przewozi się tych, co znikają bez śladu. I pomostów
nad rzeką, które niejedno już widziały. Potwory żywią się bezbronnymi.
Czasami żerują przez całe lata, zanim porzucą albo dobiją swoją ofiarę.
Patrz uważnie, kiedy ktoś się do ciebie uśmiecha. Może dostrzeżesz, że
zamiast zębów ma ostre kły. Szczury żyją z resztek. Nie pogardzą tym,
co zostawią im potwory. Szczurami żywią się koty. Zauważyłaś, jakie są
tłuste? A zauważyłaś, jak ich mało? To dlatego, że kotami żywi się jeszcze
coś innego. Nie chcesz być kotem, nie chcesz być szczurem. A już najbardziej nie chcesz być potworem. Może cię wzięłam, żeby tego uniknąć…
a może nie. Śpij, mała. Jutro czeka cię długi dzień.
Nana zgasiła światło. Wydawała się roztargniona, jakby myślami
przebywała gdzieś bardzo daleko. Dziewczyna – to drobne stworzenie,
które zawsze miało tyle pytań – ułożyła się posłusznie na cienkim materacu, nie całkiem zadowolona z odpowiedzi opiekunki. Nana często
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mówiła zagadkami, tak że człowiek niby wiedział, o co chodzi, ale jednak
nie do końca. I nigdy, przenigdy się nie tłumaczyła, nawet wtedy, gdy
wymykała się w nocy i wracała nad ranem.

Zniknięcie
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Pragnęła tylko bezpieczeństwa i miłości. No, i może jeszcze zielonego
lakieru do paznokci, torebki z cekinami i rozjaśnionych włosów. Ale to
ostatnie musiało poczekać. Bo okazało się, że Nana zniknęła bez śladu,
zostawiając po sobie tylko krótki list i nowe imię dla swojej podopiecznej.
– Lili – mruknęła dziewczyna, przymierzając je jak obcisłą koronkową bluzkę. – Lili.
A potem zmięła list w kulkę, walnęła pięścią w cienką ścianę i wybuchnęła płaczem. Przygryzła wargę i spoliczkowała się kilka razy, ale
na próżno – dalej ryczała jak wodny bawół prowadzony na ubój. Wreszcie
dostała czkawki.
Nawet płakać nie potrafię z wdziękiem – pomyślała. Prawdziwe kobiety nie mają zapuchniętych powiek i zatkanego nosa, co najwyżej osuszają oczy jedwabną chusteczką.
Tylko że prawdziwe kobiety nie musiały uciekać jak ona, nie wychowywały się w wiosce na pograniczu dżungli, gdzie nastolatki z nudów
wychodziły za mąż, wyjeżdżały do pracy w fabryce albo – jeśli wujek
uznał, że są wystarczająco ładne – ruszały do miasta w obcisłych miniówkach i przykrótkich, błyszczących topach, żeby szukać tam lepszego
życia. Nie, nie. A już na pewno prawdziwe kobiety nie musiały karmić kur,
pilnować młodszego rodzeństwa czy stać po kolana w mętnej wodzie
i łowić ryb siatką. Nie miały długów, ciągnącej się za nimi rodzinnej schedy: za skuter dla młodszego brata, telewizor, lodówkę… Nie. Prawdziwe
kobiety… Ale dość tego. Znowu wpadała w jakieś błędne koło. Nana kazałaby jej przestać, przypomniałaby, że to w niczym nie pomaga. Lili
zmusiła się do ponownego przeczytania listu.
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Kochanie, nie zobaczymy się już. Przykro mi, że nie mogłam się nawet
z Tobą pożegnać, nie miałam na to wpływu. Nie szukaj mnie. Skończyłam
to, co miałam tu do zrobienia. Traktuj ten dom jak swój. Klucze leżą na
stole w kuchni. W kuchennej szafce (tej białej z urwanym uchwytem) na
najwyższej półce znajdziesz kluczyk do wózka na curry. ZAWSZE mocuj
wózek łańcuchem na noc. Miasto przyjmie Cię bez wahania, weźmie każde
nowe ręce do karmienia tłumu. Jeśli szukasz spokoju, to powinno Ci wystarczyć. Wybierz sobie jakieś proste imię, może Lili? Pielęgniarki pozwolą Ci
sprzedawać curry w szpitalu, bo w tych ich zupach łatwiej o karalucha niż
kawałek kurczaka. Wieczorami możesz stać z wózkiem na ulicy, tam gdzie
pierwszy raz się spotkałyśmy.
Jeśli szukasz sprawiedliwości, spytaj na targu Wang Lang o Mimi,
która sprzedaje krwawe ciastka. Na pewno chętnie przyjmie uczennicę. Ale
wiedz jedno: odwrotu nie będzie.
I to chyba wszystko, mała. Pamiętaj, cokolwiek wybierzesz, bądź
dobra dla zwierząt i uważaj na siebie. Jeśli zobaczysz kogoś bardzo głodnego, nakarm go. To ważniejsze, niż ci się teraz wydaje. Nie możesz stać
się potworem.
Nana
Najchętniej zwinęłaby się w kłębek i przespała tydzień, miesiąc, rok. Brak
Nany, która pozwoliła jej mieszkać u siebie w zamian za pracę, śmiała się
z niczego i nuciła pod nosem, bolał. Po prostu bolał. Ale nie było czasu
się mazać. Musiała rozmówić się z tą całą Mimi, przekonać ją, żeby odnalazła Nanę.
Lili pociągnęła rzęsy tuszem i nałożyła podkład nadający jej twarzy upragnioną lalkowatą bladość. Wiedziała oczywiście, że duchota
i upał miasta oblepią ją, gdy tylko wyjdzie z domu, ale to jeszcze nie
był powód, żeby się poddawać. Inaczej mogłaby zrezygnować z makijażu do chwili, kiedy będzie ją stać na poruszanie się klimatyzowanymi
taksówkami. Czyli, realistycznie patrząc, na zawsze. Wrzuciła klucze do
błyszczącego plecaczka i zbiegła po schodach.
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Spotkanie
Pod koniec kwietnia upał osiągał maksimum. Słońce zalewało wąskie,
pozbawione drzew uliczki, a cień rzucany przez budynki jedynie łagodził
torturę. Gęste, rozgrzane powietrze kleiło się do człowieka nawet w nocy,
deszcz – o ile w ogóle padał – parował równie szybko, jak się pojawiał. Na
targu, złożonym z wypełnionego placu i uliczek pod niebieskimi plandekami, było jeszcze goręcej. Ludzie tłoczyli się w przejściach, wykłócali
o ceny owoców, siorbali zupę z parujących misek. Lili przetarła ręką czoło, wypatrując kobiety, która mogła okazać się Mimi.
– Mango, mango, świeżutkie mango! Papaja, rambutan, najlepsze
banany! – rozdarł się sprzedawca tuż obok niej. Mrugnął znacząco do
Lili. – Zniżki dla pięknych panienek!
Nagle uderzył ją zapach czegoś zgniłego, jakby gdzieś w pobliżu
wylał rynsztok. Bez słowa skręciła w kolejną alejkę, gdzie sprzedawano
zioła wprost z rozłożonych na ziemi gazet. Kobiety, pogrążone w rozmowie albo wpatrzone w ekrany telefonów, podnosiły głowy dopiero wtedy,
gdy ktoś okazał zainteresowanie ich rybią miętą, trawą cytrynową czy
kolendrą. Na Lili nawet nie spojrzały, jakby była przezroczysta. Wreszcie
dziewczyna w desperacji postukała którąś po ramieniu.
– Szukam… Szukam Mimi. Wie pani może…
– Mimi? – zapytała tamta. Zasuszona, drobna, wyglądała, jakby
dawno przestała interesować się sprawami doczesnymi, ale to wrażenie
szybko się rozwiało. – A czy to nie będzie ta kobitka od…
– Od krwawych ciastek. Ta, co zbiera świńską krew, gotuje na parze, a potem sprzedaje – przerwała jej sąsiadka z mocno pomalowanymi
oczami. – Dobry poczęstunek, jak chcesz szybko pozbyć się natrętnych
gości. Ale to nie u nas, kochaniutka, idź na mięsny i tam szukaj. Tutaj nikt
ci więcej nie powie.
Spojrzała znacząco na starszą koleżankę, a potem na pozostałe.
– Tak, tak, na mięsny – podchwyciły.
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Lili podążyła za ich wskazówkami, świadoma faktu, że wszystkie
rozmowy nagle ucichły, a sześć par oczu wbiło wzrok w jej niemiłosiernie
lepkie od potu plecy.
Betonowe ściany kryły „mięsny targ” przed oczami przypadkowych przechodniów, ale rytmicznej rąbaniny nie potrafiły zagłuszyć. Lili
przestąpiła próg. Zamrugała parę razy, próbując przyzwyczaić się do
sztucznego światła. Już jako dziecko brzydziła się krwią, a jej rodzeństwo
miało wiele złośliwej uciechy, kiedy uciekała od zabijania ryb, nie mogąc
patrzeć na ich drgawki.
Tuż przy wejściu drobna dziewczynka kucała nad miednicą. W jednej ręce trzymała coś bladego, w drugiej nożyczki. Ciach, ciach, ciach –
do wody wpadały kolejne odcięte kawałki i Lili zorientowała się, że mała
obrabia kurzą łapę, teraz już pozbawioną pazurów.
Idąc dalej, niechcący kopnęła niewielki przedmiot, który okazał się
szczęką jakiegoś zwierzęcia. Podskoczyła i przyspieszyła kroku, czując,
że jej japonki grzęzną w miękkiej brei. Zmusiła się, by nie patrzeć pod
nogi.
Kobiety w zakrwawionych fartuchach stały rzędem przy ladzie.
Waliły zaciekle tasakami, przerywając od czasu do czasu, żeby rzucić
ochłapy wpatrzonym w nie psom, zatknąć kawałek mięsa na hak czy zapakować je w plastikowy woreczek i podać klientowi. Pieniądze chowały
do kieszeni i natychmiast podejmowały przerwaną pracę.
– Szukam Mimi – zagadnęła Lili, ale jej głos utonął w łoskocie.
Dopiero kiedy wykrzyczała pytanie, któraś z kobiet podniosła
wzrok i bez słowa wskazała kierunek. Teraz dziewczyna była zmuszona rozglądać się na boki, a i tak o mało co nie przegapiła właściwego
stoiska. Mimi miała swój stragan z ciastkami na samym końcu, niemal
niewidoczna zza kłębów pary buchających z gara wypełnionego wrzącym bulionem. Siedziała na plastikowym stołku z miną, jakby mało co
robiło na niej jakiekolwiek wrażenie – a już na pewno nie obchodziło jej
zjawienie się obcej nastolatki w kusej koszulce. Rozwiązywała spokojnie
krzyżówkę, marszcząc siwe brwi.
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– Dzień dobry. Jestem od Nany – zaczęła Lili, a kiedy tamta nie
zareagowała, powtórzyła głośniej: – Przysłała mnie Nana.
– Słyszę. W czym mogę ci pomóc?
– Nana zniknęła. Zostawiła mi list, wspomniała w nim o tobie, ciociu. Muszę ją znaleźć!
Może grzeczny zwrot „ciociu” w połączeniu z rzadko słyszanym
w mieście akcentem poruszyły Mimi, a może imię Nany otwierało wiele
drzwi, nawet tych, które sprawiały wrażenie muru ukrytego za parą, bo
sprzedawczyni krwawych ciastek nagle złagodniała.
– To nie takie proste, dziecko. Nana zrobiła, co miała do zrobienia.
Te sprawy są już zamknięte. Przysłała cię tu, żebyś ją zastąpiła. Jeśli się
na to zdecydujesz.
Lili z trudem powstrzymała się od wzruszenia ramionami.
– Zostawiła mi przepis na curry, wózek i pieniądze na kilka dni.
Nie mam nic lepszego do roboty, więc…
Mimi zaśmiała się lekko.
– Nie o tym mówię. Obie wiemy, że coś z tobą jest nie tak. Inaczej
nie trafiłabyś do Nany. Inaczej by cię nie przyjęła. Teraz pytanie, co
chcesz z tym zrobić. Mogę ci pomóc… wyrównać rachunki, jeśli chcesz.
Zostawić to za sobą. Nie będziesz pierwsza ani ostatnia.
„Coś z tobą jest nie tak”.
Same te słowa, wypowiedziane ze spokojem, niedopuszczające
przeczenia, wystarczyły, żeby przywołać niechciane obrazy. Ciasna hotelowa łazienka, rozbita butelka, smród piwa. Plamy. Świadomość, że
stało się coś strasznego. Ucieczka na oślep przez nieznane ulice, wzdłuż
zamkniętych świątyń i nieczynnych sklepów. Koszmar powracający
w snach i w przypadkowych momentach.
– Muszę znaleźć Nanę – powtórzyła Lili drżącym głosem.
– Musisz podjąć decyzję. Może znajdziesz Nanę, ale nie tak, jak
ci się teraz wydaje.
Mimi pochyliła się nad krzyżówką, jakby szukała nowych słów
w miejsce tych wypowiedzianych.
„Przysłała cię tu, żebyś ją zastąpiła. Jeśli się na to zdecydujesz”.
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I Lili zdecydowała.
– Naucz mnie.
– Nauczę cię, jeśli chcesz. Ale musisz mi być posłuszna.
Mimi sięgnęła szczypcami do parującego garnka. Podała Lili ciastko ze ściętej krwi zmieszanej z ryżem.
– Smacznego.
Lili niechętnie przyjęła prezent. Dławiąc się, z zamkniętymi
oczami przełknęła pierwszy kęs. Miał słono-słodkawy, delikatny smak,
zapraszający do sięgnięcia po kolejny kawałek. Pochłonęła resztę bez
namysłu i zrozumiała nagle, że tak po prostu miało być. Wolny wybór był
złudzeniem; jej życie biegło torem, którego nie mogła kontrolować, choć
przecież musiała próbować.
Mimi zaczęła mówić.

Siekanie
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Wyrównywanie rachunków wyglądało na najnudniejszą sprawę świata.
„Za cztery tygodnie przyjdziesz do mnie z własnym curry i pieniędzmi
na kolejny miesiąc życia. Chcę, żebyś potrafiła o siebie zadbać. Przyjdzie
taki dzień, kiedy nikt nie będzie mógł ci pomóc. Masz być gotowa. Co
mówiła ci Nana?”. I dlatego Lili wpadła w rutynę: poranna wyprawa na
targ, ciągnięcie wózka przez szpitalne korytarze, popołudnia spędzane
pośród innych sprzedawców, gotowanie na następny dzień, pozbywanie
się resztek. Uliczne psy zjadały co wieczór sporą część niesprzedanego
curry – głód przeważał nad instynktem każącym im szukać surowego,
nieprzyprawionego mięsa. Jeden z nich, czarny szczeniak, rozpoznawał Lili z daleka. Biegł do niej, kiedy ciągnęła wózek, i przez całą drogę
wpadał jej pod nogi, machając ogonkiem. Nazwała go Dymkiem; w końcu
zaczął reagować na swoje imię.
Przez pierwszy tydzień Lili padała z nóg. Mogłaby przysiąc, że
zapach czosnku i czerwonej cebuli, ucieranych ze skórką limonki i całą
armią papryczek chili, wżarł się na stałe w jej dłonie. Może dlatego od
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czasu do czasu w upale czuła mrowienie i chłód wspinający się od palców
aż po ramiona.
Tylko w niedziele miała wolne. W domu oglądałaby niekończące
się seriale, tutaj, w mieście, chodziła po wykładanych marmurem centrach handlowych. Ochroniarze krzywo patrzyli na chuderlawą nastolatkę
z pomalowanymi na zielono paznokciami – pierwsze zarobione pieniądze
wydała na lakier z drobinkami brokatu – ale nie mogli zabronić jej wstępu
do świątyń luksusu. A skoro tak, Lili całymi godzinami podziwiała to, co
można tam było znaleźć: nie tylko naszyjniki w gablotkach i cudowne
kosmetyki, ale przede wszystkim prawdziwe kobiety, zadbane, beztroskie, wydające górę pieniędzy na zachcianki. Chłonęła każdy szczegół,
obiecując sobie, że kiedyś, w równoległym świecie, dołączy do ich grona.
Jednocześnie wiedziała doskonale, że takie jak ona nie mają szans na
przekroczenie granicy między niewidzialnością a szacunkiem, choćby
nawet wykorzystały swoją szansę zesłaną przez dobrego wujka i przespały się z tysiącem farangów. To tak po prostu nie działało. Eleganckie
panie starannie omijały ją spojrzeniem do tego stopnia, że niektóre na
nią wpadały. Były tak drobne, tak zadbane, że nawet ich dotyk wydawał
się nierealny, jakby przez nią przenikały, prześlizgiwały się po jej skórze,
zamiast wejść z nią w jakikolwiek kontakt.
Lili nienawidziła zasad rządzących światem. Chciała nim potrząsnąć, odegrać się na tych, którzy go urządzili. Jej złość żywiła się
wspomnieniami fatalnego wieczoru w tanim hoteliku w chińskiej dzielnicy, myślami o wujku i ulicznych psach, przeganianych kopniakami
przez przechodniów. Złość rosła z każdym dniem, wzmacniała jej upór
w taszczeniu zakupów, ciągnięciu ciężkiego wózka i uśmiechaniu się do
nieznajomych. Nieraz, zaglądając do sal chorych i zachwalając swoje curry, czuła, kto zasługiwał na coś innego, jakby ledwo co wypełzł z bagna.
„Idź za tym uczuciem, ono nie kłamie” – zapewniała Mimi. „Na
razie nie rób nic. Zapamiętuj”.
Słuchała. Uczyła się. Pociągało ją to bardziej niż karmienie głodnych.
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Mimi
Dałam małej szansę, żeby poszła w ślady Nany zamiast zatracać się w zemście jak inne, żeby schowała się za swoimi dobrymi uczynkami. A że nie
wyjaśniłam, dlaczego ma karmić te psy, że tak naprawdę pomoże w ten
sposób sobie samej… Cóż, nie można mieć wszystkiego. Jeśli ma jej się
udać, to się uda. Wolny wybór nie istnieje, istnieje przeznaczenie.

Odsłonięcie
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Minął miesiąc. Przyniosła curry w plastikowym pudełku owiniętym gazetą i plik banknotów. Mimi posmakowała odrobinę potrawy i mruknęła:
– No, no, jednak coś tam potrafisz.
Przeliczyła pieniądze i oddała je dziewczynie.
– Potrzebuję jeszcze jednego, córeńko. Chcę poznać twoją historię.
Lili wbiła wzrok we własne stopy, zauważając przy okazji, że zielony lakier zaczął nieładnie odpryskiwać, i zaczęła mówić o próbie.
O kliencie na próbę. Z zagranicy, nagranym przez wujka. Przecież
chciała pomóc rodzinie? Stały klient miał być bezproblemowy, zachwalał
wujek, wystarczy, że będzie miła, a tamten już zadba o resztę. Podsunął
jej jakieś tabletki. Posłusznie łyknęła, popiła whisky z colą. Tyle tylko, że
proszki nie zadziałały tak, jak powinny, znieczulająco i uspokajająco –
wręcz odwrotnie.
Nie stłumiły jej obrzydzenia na widok bezzębnych ust i żylastego
ciała. Stała spokojnie, dopóki tamten nie zaczął się zbliżać. Nie zdążyła
nawet wyjść z łazienki. Bełkotał coś, podniecony i pijany, śmierdzący
skwaśniałym mlekiem i piwem, obrzydliwy. Nachylał się nad jej ustami.
Spanikowała, zaczęła się wyrywać. Facet złapał ją za włosy, pociągnął
gwałtownie, aż jej głowa uderzyła o kafelki raz i drugi. Panika ustąpiła
miejsca zdeterminowaniu. Lili szarpnęła mocno głową, nie zważając na
ból, i rzuciła się w przód, trafiając dziada w splot słoneczny. Jęknął, cofnął się o krok. Z trudem łapał oddech, ale patrzył na nią z wściekłością,
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pozwalającą jej zgadnąć, co nastąpi za moment. Zaczęli się szamotać.
Bez namysłu schwyciła pustą butelkę po piwie i z całych sił wymierzyła
cios. Obraz ogolonej na łyso głowy obijającej się o hotelowy prysznic
i zakrwawionego mężczyzny osuwającego się na kafelki wyrył się w jej
pamięci. Ogarnął ją zimny, lepki strach, wywołujący mdłości mocniejsze
niż oddech tamtego. Jakby to był koszmar, w którym się spada i spada,
i spada, aż wreszcie człowiek budzi się tuż przed zderzeniem z ziemią –
tyle że Lili leciała w dół bez końca i na jawie.
O tym mówiła.
I mówiła o zasadach. Bo wujek wszystko jasno jej wytłumaczył.
Dobre dziewczyny dobrze zarabiają, nieposłuszne przynoszą wstyd rodzinie i nadają się tylko do otępiającej roboty za marne ochłapy. Miał
doświadczenie, dziesiątki rodzin dziękowało mu za szansę, którą im dał.
O zabójczyniach nie wspominał, ale Lili była pewna, że i one w świecie urządzonym przez wujka miały jakieś przeznaczenie. Pewnie coś
związanego z policjantami, których trzeba przekupić – mniejsza o to,
czy chętnym – młodym ciałem, by ratować skórę kogoś, kto naprawdę
ma znaczenie; może z więzieniem i jeszcze większymi długami. A może
z niewyobrażalnym cierpieniem poprzedzającym chwilę, w której znalazłaby się na niemającej końca liście osób zaginionych.
Opowiadała Mimi, jak narzuciła na siebie koszulkę, wciągnęła szorty, wcisnęła do kieszeni portfel leżący na szafce nocnej. Zbiegła schodami
przeciwpożarowymi, niezatrzymywana przez nikogo przemknęła obok
recepcjonisty. Wujek miał przyjść po nią dopiero za dwie godziny. Tak się
umówił ze swoim stałym klientem, ufał mu. I ufał Lili. Czy może raczej:
nie mieściło mu się w głowie, że tradycyjnie wychowana, ledwo co przywieziona ze wsi dziewczynka dopuści się niewyobrażalnego, wiedząc, że
prawdopodobnie skończy się to dla niej fatalnie. W dziewięćdziesięciu
dziewięciu przypadkach na sto miałby rację. Ale Lili była tym setnym.
– I wtedy spotkałam Nanę.
– To wiele tłumaczy. Wiesz, co się stało z tym… z twoim wujkiem?
Lili pokręciła głową. Cała się trzęsła, zupełnie jakby wróciła w tamto miejsce i tamten czas; jakby część niej została tam na zawsze, a teraz,
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wezwana wspomnieniami, znów połączyła się z prawdziwą Lili. Zapach
krwawych ciastek i wrzącego bulionu przyprawiał ją o mdłości, a jednocześnie wydawał się mniej realny niż wspomnienia. Mimi nalała jej
herbaty.
– Dobrze ci zrobi – mruknęła. – Pomyśleć, że tylu parszywców
kręci się po świecie. Tyle historii… Czasem się zastanawiam, czy to, co
robimy, ma sens. Odrąbiesz głowę, wyrastają dwie kolejne… Ale to wciąż
lepsze od odwracania wzroku. Chcesz go znaleźć?
Nie chciała. Na samą myśl o Paitoonie żołądek ściskał jej się ze
strachu.
– Brzmi jak dobry cel na początek. Pewnie chciałby się zemścić,
zaślepia go gniew – mruczała Mimi, nalewając zupę do ogromnej miski. Sięgnęła szczypcami po ciastko leżące na jednym z dwóch stosików
i podsumowała: – Trafisz do niego jak po sznurku.
– Ciociu, ja… nie chcę. Nie dam rady.
– Nic ci nie zrobi. Nie będzie w stanie. Jedz.
Nastolatka posłusznie zaczęła siorbać zupę. Na chwilę zapomniała, o czym rozmawiały, rozkoszując się dziwnym, metalicznym smakiem.
Ściśnięte ze stresu gardło natychmiast się rozluźniło, a ból brzucha
ustał, zupełnie jakby Lili pierwszy raz od miesięcy porządnie się najadła. Jednocześnie gdzieś z tyłu głowy pulsowała dziwna świadomość, że
głód zaraz wróci. Mimi przyglądała się jej uważnie, wyraźnie zamyślona.
– Dobrze, skoro tak bardzo się go boisz, to zaczniemy od kogoś
innego, adresów nam nie brakuje. Ale najpierw muszę wyjaśnić ci kilka
spraw.
Dwoje wielkich, mocno umalowanych oczu wpatrywało się w nią
pytająco znad pustej miski. Sprzedawczyni wyłączyła gaz pod ogromnym
kotłem z bulionem – tego dnia nie miała czasu na karmienie przypadkowych przechodniów. Nachyliła się w stronę Lili i zaczęła długi, szeptany
wykład o życiu, śmierci, sprawiedliwości i przeznaczeniu.
– Chyba zwariowałaś! – Lili wstała gwałtownie. Nie miała zamiaru
przebywać tu ani chwili dłużej.

Olga Niziołek

– Nie musisz mi wierzyć, przekonasz się sama! – krzyknęła Mimi
na odchodne. – Nie żyjesz. To ich wina. I tylko od ciebie zależy, co z tym
zrobisz. Wróć, jak zmądrzejesz!

Znikanie
Biblioteka, którą Lili co dzień mijała w drodze na targ, okazała się przyjemnym schronieniem. Przeszklone ściany pozwalały oglądać świat na
zewnątrz, a regały pełne książek oferowały kryjówkę przed ciekawskimi.
Mało kto tu zaglądał w niedzielne popołudnie, ale dziewczyna nie miała
nic lepszego do roboty. Zresztą musiała coś sprawdzić, zdobyć dowód,
że wariatka z mięsnego straciła kontakt z rzeczywistością. Lili pewnym
krokiem weszła na dział prasy. Uważnie przestudiowała instrukcję i wypisała zamówienie na gazety sprzed ośmiu tygodni, kiedy – według jej
szacunków – wujek zabrał ją do hotelu. Bibliotekarka uniosła lekko brwi:
– Trochę to potrwa.
– Poczekam.
Jakiś czas później kobieta wróciła na salę z wózkiem pełnym gazet. Popchnęła go w stronę Lili i rzuciła:
– Za godzinę zamykamy.
Dziewczyna skinęła lekko głową. Nie było szans, żeby w tym
czasie przejrzała wszystkie gazety, jednak to, czego szukała, znalazła
w ciągu piętnastu minut. Jedna z ostatnich stron lokalnego brukowca
donosiła: „Śmierć w hotelu Teksas. 4 marca o 11 wieczorem w podrzędnym hotelu Teksas znaleziono dwa zakrwawione ciała, 67-letniego Johna
S., obywatela Wielkiej Brytanii, i nieletniej…”.
Lili zacisnęła powieki, ale na próżno. Czarno-biała fotografia wryła
się jej w pamięć – ciasna łazienka, ciało starucha pod prysznicem i ona
sama leżąca obok. Chociaż może to była jakaś inna dziewczyna. Zdjęcie
było niewyraźne, jej twarz zakrywały rozpuszczone włosy, a oczy obu
ofiar zasłonięto czarnym paskiem.
Zresztą może jakiś dziennikarz zmyślił całą tę historię. To była
jedyna wzmianka, jaką znalazła, wciśniętą między krzyżówkę a zdjęcie
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młodej aktorki w bikini. Inne gazety z tego dnia nie poświęciły zdarzeniu
ani słowa.
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Nieważne, ile nowych kosmetyków Lili ustawiła na półeczce przed lustrem, ile bluzek przymierzyła, słowa Mimi ciągle do niej wracały. „Jesteś
martwa. Nie ty pierwsza, nie ostatnia. Czasami tak bywa, że duchy odrzucają gwałtowną śmierć, wymazują ją z pamięci i próbują żyć. Przez
jakiś czas im się udaje, ale świat martwych ma swoje prawa. Zauważysz
zmiany…”.
Próbowała się sprzeciwiać, tłumaczyć, ale Mimi zdawała się wiedzieć swoje.
„Przysięgłaś mi posłuszeństwo, oddałaś mi wolność. Mogłabym
cię zmusić do współpracy, ale będzie ci łatwiej, jak zrobisz to z własnej
woli. Masz w sobie coś dzikiego”.
W końcu Lili wybuchnęła. Krzyczała coraz głośniej, używała najgorszych znanych sobie słów, a Mimi nawet nie mrugnęła okiem.
„O tym właśnie mówię. Coś dzikiego. Wróć do mnie, jak się uspokoisz. A na razie… obserwuj swoje ciało. Może zauważysz coś dziwnego.
Rozglądaj się wokół. Was, duchów, jest więcej, niż by się zdawało”.
– Ja pierdolę! – wrzasnęła Lili, z całej siły kopiąc materac.
Najgorsze było to, że wiele się zgadzało. Lili ciągle czuła głód,
choćby nie wiedzieć ile zjadła. Mimo upałów dygotała z zimna. Trzęsła
się ze złości, której nic nie potrafiło opanować. Gdyby uwierzyła Mimi,
mogłaby poradzić sobie z tym wszystkim, mszcząc się na ludziach, którzy wyrządzili jej krzywdę. Jej albo innym.
Dawna ona nie przyjęłaby tego do wiadomości. Ale to też było
w innym życiu. A właściwie – za życia.
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Czasami wystarczyło zdać sobie z czegoś sprawę, żeby cały świat się
odmienił. Lili zastanawiała się, jakim cudem tak długo nie dostrzegała
własnego stanu. Owszem, nigdy nie potrzebowała wiele jedzenia, ale teraz mogła się obywać bez niego całymi dniami. Nie zaspokajało jej głodu.
Ludzie zaczęli pachnieć inaczej; z każdym dniem coraz bardziej polegała
na swoim instynkcie. Starsza sąsiadka, siedząca wiecznie na drewnianym, rozchwianym pomoście nad wąskim kanałem, pachniała jak suszone
grzyby het fang. Mocny charakter, dobry człowiek. A przynajmniej nie zły.
Ich rozmowy ograniczały się do wymiany pozdrowień, nie było powodu,
żeby to zmieniać. Główna pielęgniarka pachniała jak dojrzałe mango, jej
koleżanki – od jaśminu po rozgrzany metal, od drzewa sandałowego po
benzynę i czosnek. Lili zauważyła, że unika tłumów, które dla niej składały się z zapachów i ledwo uchwytnych wrażeń. Rzadziej zaglądała do
centrów handlowych. Teraz, kiedy wiecznie trzęsła się z zimna, odkryła,
że woli chodzić piechotą, niż gnieść się w autobusie. Zwłaszcza że ludzie
coraz częściej potrącali ją i stawali za blisko, jakby jej nie dostrzegali.
Chyba że akurat pchała wózek z curry – istnienie jedzenia oznaczało, że
musiała istnieć jakaś sprzedawczyni, ludzkie umysły dopowiadały sobie
dziewczęcą postać nakładającą ryż i gęsty, czerwony sos.
I było coś jeszcze. Coś, do czego wstydziła się przyznać przed
samą sobą – fascynacja mięsem. Dawniej brzydziła się martwymi zwierzętami. Teraz, przechodząc przez targ w drodze do Mimi, nie mogła
napatrzeć się na ryby o otwartych pyszczkach, powieszone za szyję kurczaki i krwawe ochłapy rzucane psom.

Co noc, zamiast zasypiać, tkwiła między snem a dusznym pokoikiem.
Leżała na podłodze, jakby Nana mogła wrócić, wpatrywała się w cienie
rzucane przez okienną kratę – drżące roślinne wzory rozrastające się na
ścianie. Odrywające się od niej, nabierające twarzy, mocy, rysów, owijające się wokół nadgarstków Lili i szepczące jej złe historie. Słuchała,
znieruchomiała, podczas gdy głosy wyzywały ją i wyśmiewały jej sekrety
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albo – rzadziej – słowami wujka wychwalały jej urodę. Widzenia zawsze
kończyły się tak samo: głos Mimi, nieodmiennie spokojny, obiecywał pomoc i przypominał o obietnicy posłuszeństwa. Potem cienie wtapiały się
w ściany i następował kolejny duszny dzień.

Przywołanie
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– Wróciłaś szybciej, niż myślałam – zaśmiała się Mimi. Tym razem nie
przerwała gotowania; bez patrzenia ugniatała obiema rękami kulki z ryżu
zmieszanego z krwią. – Masz mi coś do powiedzenia?
– Przepraszam, ciociu. Nie powinnam była…
– Zgadza się. Ale nie o to pytam – prychnęła kobieta. – Znalazłaś
swój dowód? Wierzysz mi już? Chcesz zemsty? Chcesz, żeby koszmar
się skończył?
Lili skinęła głową, nie wiedząc, na które pytanie odpowiada.
– Dobrze. W takim razie dam ci kilka nazwisk, kilka adresów.
Otarła ręce w fartuch i oddarła kartkę z zeszytu z krzyżówkami.
– Zaczniemy od czegoś łatwego. Mamy tu takiego faceta, który
bawi się w trucie kotów i psów. Czasem karmi je przez jakiś czas, aż
zaczną mu ufać. Czasem podrzuca swoje gówna losowym zwierzakom.
Zabawiał się też z dziećmi, kiedy jeszcze miał pieniądze. Jest zupełnie
sam, jest bardzo zły. Nie żałuj go. Ale też nie znęcaj się nad nim.

Mimi
Czasem nie ma miejsca na półśrodki; wyrządzając zło, można przecież
wyrządzać dobro. Lepiej, żeby moja nowa córeczka się nad tym nie zastanawiała. Niech wierzy, że każdy potwór zbliża ją do wolności. W pewnym sensie zresztą tak jest. Nawet jeśli istnieją krótsze drogi, to nie są
dla niej. Inaczej nie trafiłaby do mnie. Wolny wybór nie istnieje, istnieje
przeznaczenie.
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Wymierzanie
Mimi miała rację: pierwszy cel wydawał się łatwy. Mieszkał w parterowym
domku otoczonym wybujałymi krzewami. W ogródku zalegało mnóstwo
butelek po piwie i skorup jakichś naczyń, a niewielka świątynia mająca
zapewnić pomyślność duchów była zarośnięta pajęczynami. Mimo że się
ściemniało, na sznurach nadal wisiało pranie. W wiosce Lili wierzono, że
nocne duchy używają prześcieradeł do wytarcia ust po krwawej uczcie,
więc nikt nie odważyłby się zostawić ich na dworze po zmroku. Facet
nie założył nawet kraty na otwarte drzwi, jakby nie bał się ani demonów,
ani złodziei. Może nie miał już nic do stracenia – w takim przypadku Lili
spadła mu z nieba. Niemal radosna zapukała i natychmiast weszła do
środka, okręcając wokół nadgarstka siatkę ze świeżo kupioną kolendrą.
Rozparty w fotelu mężczyzna wydał jej się niegroźny, ale bił od
niego intensywny bagienny zapach.
– Czego? – wybełkotał.
– Mieszkam niedaleko, uciekł mi piesek – zaczęła. – Może pan coś
widział, on jest taki ufny do ludzi…
– Nic nie wiem.
– Na pewno? Rudy taki, malutki…
– Mówię przecież! Wypad stąd.
Powoli podchodziła coraz bliżej. Zatrzymała się dopiero, gdy niemal dotykała kolanami nóg faceta. Zrobiło jej się niedobrze od rynsztokowego smrodu, ale wyczuwała pod nim coś jeszcze. Bicie serca,
pulsowanie żył wypełnionych krwią. Odżywczą krwią. Przełknęła ślinę,
zawieszona między dwoma instynktami. Jeszcze mogła się cofnąć. Ale
była głodna. To był człowiek. Ale miała pozwolenie. Może miał rodzinę.
Ale robił potworne rzeczy. Może…
I wtedy mężczyzna popełnił fatalny błąd – z całej siły kopnął ją
w piszczel.
– Co jest, gówniaro?! Wy…
To były jego ostatnie słowa. Wątpliwości się rozwiały, nowo
nabyty instynkt wziął górę. Jednym skokiem wylądowała na ofierze
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i unieruchomiła nadgarstki. Siła, z jaką to zrobiła, nie była jej własna,
pochodziła spoza Lili, ale dziewczyna nie miała czasu się nad tym zastanawiać. Wgryzła się w pomarszczoną szyję, zanim mężczyzna zdążył
choćby krzyknąć.
Na odchodnym wytarła usta w suszące się prześcieradło.
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Lili ruszyła do domu w strugach deszczu. Uliczne psy, które zawsze cieszyły się na jej widok, tego dnia uciekły, słysząc jej kroki. Nawet Dymek
podkulił ogon i zaczął skomleć, kiedy go zawołała, rozdarty między strachem a lojalnością.
– Ty wszarzu! – krzyknęła Lili. – Zrobiłam to dla ciebie! Dla ciebie,
rozumiesz?!
Ale w głębi duszy rozumiała, że to nieprawda. Podobała jej się
władza nad tamtym mężczyzną, jego strach. Poczucie, że przyszła wymierzyć sprawiedliwość. Że zasłużył na śmierć. Delektowała się nowymi
doznaniami, które nierozerwalnie łączyły się ze smakiem krwi na języku.
Dobrze wiedziała, że to dopiero początek.

Zatracanie
Po tym pierwszym – nazwała go w myśli Śmierdzielem, to była jej mała
zemsta – przyszli kolejni. Mimi była zachwycona precyzją i dyskrecją,
z jaką działała Lili. Wystarczyło dać jej adres, aby wykonała zadanie.
Obserwowała przyszłą ofiarę tak długo, aż miała pewność, że zastanie
ją bez świadków, i wkraczała do akcji. Uczyła się. Śmierdziel był pierwszym i ostatnim, którego śmierć wyglądała podejrzanie. Reszta mogłaby uchodzić za ofiary zawału serca, nieszczęśliwych wypadków czy za
samobójców. Mimi martwiło tylko jedno – brak jakichkolwiek hamulców.
– Nie muszę sprawdzać, ciociu, dobrze wiem, kim oni są – tłumaczyła Lili. – Po prostu wiem. Słucham swojego instynktu, tak jak mnie
uczyłaś.
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– Jesteś pewna?
– Tego smrodu nie da się z niczym pomylić. – Zatkała nos i zaczęła
się wachlować z tak zniesmaczoną miną, że Mimi wybuchnęła śmiechem.
– Dobrze, dobrze. Ale uważaj. Ja też mogę się mylić. Dostajemy
informacje z różnych źródeł.
Lili nie wspomniała tylko o jednym. Bagienny zapach towarzyszący jej ofiarom dawno przestał ją brzydzić. Przeciwnie. Stanowił obietnicę
chwilowego przypływu energii i ciepła, wprawiał ją w euforię. To było
jak smakowanie durianu, kolczastego, ogromnego owocu o odrażającym
zapachu i rozpływającym się w ustach słodko-mdlącym miąższu. I tak jak
z durianem – chwilową rozkosz szybko zastępował głód. Głód, który kazał
Lili fantazjować o delikatnym, orzechowym zapachu dziecka bawiącego
się na chodniku, zaciągać się ziemistym, mocnym zapachem ulicznych
psów, wpatrywać się w przechodniów.
Zaczęła prowadzić listę Martwych za Życia, chowaną starannie
w szufladzie kuchennego stołu. Każdą ofiarę opisywała datą i pseudonimem, tyle informacji jej wystarczało. Potem wracała na targ po więcej
adresów. Dawno już dałaby sobie spokój z gotowaniem i całą resztą maskarady, gdyby nie Mimi, która stanowczo zabroniła jej pokazywać się
w inne dni niż niedziele.
– Wszystko to już widziałam. Wiem, że zemsta jest słodka, ale tak
łatwo jest zgubić drogę… Trzymaj się tego, co znasz.
Tego, co znam?! A co ja takiego znam?! Po kolei traciłam wszystko,
na czym mi zależało. Nawet Dymek się mnie boi. Mam w nieskończoność
ucierać papryczki z czosnkiem?! Jako duch, którego wszyscy się boją albo
którym gardzą?! Nawet ty nie chcesz ze mną rozmawiać, podsuwasz mi
tylko nazwiska i adresy.
Lili uśmiechnęła się pojednawczo do Mimi.
– Będę uważać. I następnym razem przyniosę ci curry, ciociu.
Od jakiegoś czasu nie opierała się tylko na karteczkach Mimi.
Kierowała się nosem.
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Lili wiedziała, że jej postrzeganie świata będzie coraz dalsze od ludzkiego. Mimi uprzedziła ją o tym. Nie powiedziała tylko, że niektóre dni będą
zamazywać się w jej pamięci, istniejąc jako kolejne daty wyświetlane na
drapaczu chmur po tej lepszej stronie rzeki. Czasami Lili budziła się z odrętwienia jedynie po to, żeby odkryć, że właśnie karmi psy rozgotowanym
ryżem z kawałkami kurczaka czy rozmawia z sąsiadką na tematy, których
nie potrafi sobie przypomnieć. Wyglądało na to, że automatyczny pilot
działał całkiem nieźle, bo w ważnych sprawach nic się nie zmieniło –
pielęgniarki nadal wpuszczały ją do szpitala, inni uliczni sprzedawcy nie
patrzyli dziwnie, kiedy stawała przy nich ze swoim wózkiem, na targu
bez pytania dostawała potrzebne składniki. Lili całkiem lubiła odpływać
gdzieś w głąb siebie; było tak, jakby zwykłe granice świata zanikały, jakby
wszystko stawało się ogromną kulą światła, a ona znajdowała się w samym jej środku, nie do odróżnienia, bez granic.
Tyle że któregoś razu ocknęła się, siedząc przy kuchennym stole
z długopisem w dłoni, i jej wzrok padł na listę Martwych za Życia. Dłuższą,
niż myślała. Przeglądała rzędy pseudonimów, które nic jej nie mówiły.
Truskawkowy Chłopiec. Kupa Błota. Złoty Zegarek. Pychotka.
– Pychotka?! Złoty Zegarek?!
Na jej nadgarstku rzeczywiście błyszczał nowiutki rolex. Ładny.
Ale jeżeli zabrała go komuś, kogo twarzy – ani istnienia – nawet nie pamiętała…
Zmroziło ją na myśl o tym, co jeszcze mogło robić jej ciało, podczas gdy prawdziwa Lili wyłączała się na coraz dłużej. Odpięła zegarek
i schowała go do szuflady. Tylko jedna osoba mogłaby jej pomóc. Mimi
dobrze ją traktowała, karmiła i chwaliła. Ale Lili pamiętała upiorne cienie,
karzące ją za próbę sprzeciwu. Nie wiedziała, jak Mimi zapatrywała się
na łowy bez zezwolenia.
Do niedzieli było niedaleko. Lista wydłużyła się tylko o jedną pozycję.
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– Ciociu, dzieje się coś złego – zaczęła dziewczyna. Wiedziała, że milczenie przyjdzie jej z łatwością, więc chciała uniemożliwić sobie odwrót.
– Bardzo złego.
– Co takiego?
– Czasem tracę pamięć. Jakbym zasypiała. Nie pamiętam, co robiłam. Pomóż mi. Chcę pamiętać, muszę pamiętać.
Mimi ujęła się pod boki, jakby chciała zablokować kolejne słowa,
ale Lili nie dała sobie przerwać.
– Kiedyś się nie obudzę i będę krzywdzić ludzi, dopóki ktoś mnie
nie powstrzyma. Sama będę potworem! Ja nie chcę być potworem! Nie…
– Każdy człowiek musi w życiu wyrządzić trochę zła. Trudność
polega na tym, żeby nie robić więcej złego, niż to konieczne. Niektórzy
o tym zapominają, bo tak im łatwiej, i orientują się, kiedy już jest za późno. Albo nie orientują się wcale. Ale to nie twój przypadek.
– Nawet ty?
Mimi pochyliła się nad kotłem.
– Nawet ja. Myślisz, że jestem ponad prawami natury?
– Nie wiem – chlipnęła Lili. – Nic już nie wiem. Zawsze jesteś spokojna i wiesz, co trzeba zrobić, i wiesz, co jest dobre, a co złe… a ja…
a ja…
– Wyrządziłam więcej złego, niż tobie kiedykolwiek się uda. Teraz
za to płacę.
Lili na chwilę zapomniała o własnych problemach. Spojrzała pytająco na kobietę, która w zamyśleniu nabierała chochlą wrzący rosół
i z powrotem go wylewała. Buchająca para zamazywała jej sylwetkę, podkreślała sam ruch, uniesienie chochli – obrót – zanurzenie. Uniesienie
– obrót…
– Widzisz… Kiedyś miałam córkę. Jak twoja mama. Trochę była
nawet podobna do ciebie, też taka dzika. Tylko młodsza. A potem potrzebowałam pieniędzy, na już, dla złych ludzi. Jeden z nich zaproponował
mi umowę. Poszłam na to. I już jej nie zobaczyłam. A dług i tak ciągnął
się za mną przez lata.
– Ciociu, ty…

Szarość, odcień czerni

41

42

– Nie mogłam tak żyć. Poszłam na kolejną umowę, ale już nie
z ludźmi. Teraz mogę pomagać takim jak ty, a wy pomagacie mnie.
Jesteście moimi córeczkami. Każda śmierć jest za moją małą, jesteśmy
coraz bliżej wyrównania rachunków. Ale jeszcze daleko. Bardzo daleko.
A zło ciągle się odradza.
– Ciociu, ale ja się tak strasznie boję… Ja już nie chcę. Nie mogę.
Chcę do Nany…
Lili ukryła twarz w dłoniach. Miska z zupą stała przed nią nietknięta.
– Musisz. – Mimi otrząsnęła się i przybrała zwykły nieporuszony
ton. – Nana była jedną z tych, które pomagały innym, nie dała się ponieść
nienawiści. Dlatego tak szybko wyrównała rachunki i odeszła w niebyt.
Coś w rodzaju niebytu. Świat, w którym istniejesz jako powiew wiatru,
jako wieczny głód, szelest, cień prawdziwej istoty. Z każdym dniem jest
cię trochę mniej, aż wreszcie znikasz. Jeśli chcesz iść w jej ślady, pozwolę
ci. Ale najpierw musisz zrobić jedno.

Wymierzenie
Młodziutka dziewczyna w ciemnozielonej sukience uśmiechnęła się do
recepcjonisty, założyła nogę na nogę i odrzuciła do tyłu rozjaśniane włosy. Malowała teraz usta jaskrawoczerwoną szminką, używając smartfonu
jako lusterka. Mężczyzna wbił wzrok w ekran komputera. Przez lata pracy
w hotelu Teksas nauczył się patrzeć przez palce na skąpo ubrane kobiety
siedzące w lobby – jeśli tylko nie zaczepiały zabłąkanych turystów, nie
paliły w budynku i pamiętały, żeby od czasu do czasu podsunąć mu parę
banknotów. Ta musiała mieć znajomości, bo Paitoon, podnajmujący na
ostatnim piętrze pokój na użytek swoich dziewcząt, aż podskoczył, gdy
ją zobaczył. Zawrócił w miejscu bez słowa, a młoda podążyła za nim.
Oboje zniknęli w rozklekotanej windzie. Recepcjonista ziewnął i wrócił
do oglądania meczu.
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Po pierwszym szoku Paitoon szybko się opanował. Nie pobladł, nie zaczął
się trząść ani płakać. Stanął w szerokim rozkroku na środku pokoju i zacisnął pięści, jakby przygotowywał się do walki. Lili smakowała wszystkie
jego emocje, od strachu po słaby, spóźniony żal, zaciągała się desperacją
widoczną w postawie. Kiedyś władza należała do niego. Ale to było w innym życiu. A właściwie – za życia.
Pchnęła go na fotel. Podchodziła powoli, lakierowane obcasy stukały o posadzkę.
– Nie! – krzyknął nagle. – Chciałem ci tylko pomóc, pamiętaj o tym,
pomyśl o swoich rodzicach! Wszystko poszło nie tak, ale ja zawsze pragnąłem twojego dobra!
Krok bliżej.
– Dalej mogę coś dla ciebie zrobić!
Jeszcze jeden.
– Przyniosę ci maści i amulety, będziesz potężna, będziesz miała
wszystko, czego zapragniesz, w każdym ze światów! Tylko…
Lili przystanęła. Przekrzywiła głowę i uśmiechnęła się najniewinniej, jak potrafiła.
– Zaraz mi o tym opowiesz. Na razie rozepnij spodnie.
Miejsce ledwo hamowanej paniki zajęła delikatna nutka nadziei
i podniecenia. A więc naprawdę był głupi. Ostatnie dwa kroki zrobiła jeszcze wolniej, chcąc się przekonać, jak bardzo. Bardzo.
Potem uklękła i spojrzała mu w oczy. W znajomym układzie
Paitoon poczuł się pewniej. Później kilka rzeczy wydarzyło się jednocześnie. Wyciągnął rękę, żeby złapać Lili za włosy; ona zamknęła oczy,
gwałtownie skłoniła głowę i zacisnęła zęby. W pokoju rozległ się wrzask.
Kiedy Lili zaczynała z ofiarą, całe jej ciało nie ciało nabierało nadludzkiej
mocy. Szczęki też.
Ucieczki nie było, pomoc nie mogła nadejść. Pokoje taniego hotelu
były doskonale wygłuszone. Lili otarła dłonią usta i znów się uśmiechnęła.
– Tak się cieszę, że cię widzę. Mamy wiele do nadrobienia.
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Przesunęła paznokciem po przedramieniu mężczyzny, a po śladzie znaczonym jej dotykiem popłynęła wąziutka strużka krwi.
– Mam dla ciebie tyle czasu, ile tylko zechcesz… a nawet więcej
– mruknęła.
Mimi miała rację: cudzy strach uzależniał. To Paitoon uczynił Lili
istotą, którą była, i – jako jeden z ostatnich – musiał za to zapłacić. Dobrze
wiedziała, że żadna inna zemsta nie będzie smakować tak samo, więc
postanowiła się nie spieszyć.

44

Recepcjonista ledwo zarejestrował szczupłą sylwetkę dziewczyny zbiegającej po schodach. Pomachała mu ręką, uśmiechnęła się w przelocie.
Aż się wzdrygnął – przez moment wydawało mu się, że jej usta ociekają
krwią.
– Rozmazała ci się… – zawołał, ale jej już nie było. Zniknęła w strugach sierpniowego deszczu.
Piłkarze wybiegli na boisko. Zaczynała się druga połowa.

A więc tak czuła się istota, której wolno było odejść. Tak musiało być
z Naną tej ostatniej nocy – roztargnienie, lekkość, dematerializacja. Lili
z ogromnym wysiłkiem zebrała myśli. Przed rozpłynięciem się w niebycie
chciała załatwić ostatnią ważną sprawę.

Pytanie
– I jak?
Lili wzruszyła ramionami.
– Jak zwykle. Nawet nie pisnął. Inaczej go pamiętałam, grubszego,
większego. A to taki malutki, żałosny człowieczek. Zabrałam mu coś na
pamiątkę.
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Rzuciła na stół figurkę mężczyzny, Khun Paena, otoczonego przez
trzy kobiety. Legenda głosiła, że ktokolwiek ją nosił, miał cieszyć się powodzeniem u kobiet, więc wujek nigdy nie zdejmował swojego amuletu.
Lili przypomniała sobie wyszczerzoną w uśmiechu twarz legendarnego
wojownika, dyndającą nad tłustym brzuchem mężczyzny. Rzemyk pękł
przy pierwszym pociągnięciu i nie zostawił śladu na karku.
– I wiesz co? Tym razem pamiętam wszystko. Trochę się z nim
pobawiłam. Pozwoliłam mu błagać o życie, przepraszać. Zdążył mi opowiedzieć, że brat poszedł do szkoły, a ojciec z matką kupili dwa prosiaki.
Że im pomagał. Bezinteresownie, jak to on, z dobrego serca. Zakłamany
dupek. I debil. Do końca myślał, że mu daruję. – Zaśmiała się krótko. –
I wiesz, co jeszcze? Nie wierzę, że to, co robiłam, było dobre. Nie wierzę,
że pomagasz światu.
Mimi skrzywiła się, jakby ktoś ją uderzył.
– Odejdź do swoich sióstr. Zrobiłaś, co miałaś zrobić. Teraz odejdź.
– Jesteś równie zła, co oni. Jesteś potworem i tworzysz inne potwory. Wykorzystałaś mnie i Nanę, ale twoja córka nie wróci, twojej córce
to nie pomoże, nie…
Kobieta złożyła ręce w ochronny znak, wyszeptała coś bezgłośnie.
Lili zachłysnęła się i rozpłynęła w mroku, jakby nigdy nie istniała.
– Przepraszam, malutka. Zrozumiesz. Zobaczymy się niedługo,
wszystko ci wytłumaczę.

Mimi
Przecież ja też nie miałam lekko. Też musiałam szukać przejść, tyle że
na ślepo. Mnie nikt nie pomógł. Ale wyszłam z tego, znalazłam siłę. Teraz
trzymam latarnię dla moich córeczek, karmię je, a one mi się odwdzięczają. Lepiej nie włóczyć się bez pomocy po tym paskudnym świecie.
Lepiej iść sprawdzonymi drogami. Córeczki były, są i będą. Ich wdzięczność trwała, trwa i będzie trwała. Wiem, że robię dobrze.
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Niebo pociemniało. Starsza kobieta z westchnieniem zaczęła siekać kolendrę. Była zmęczona, bardzo zmęczona, ale tego wieczoru to nie miało
znaczenia. Musiała nakarmić wszystkie swoje córeczki. Przychodziły do
niej z niebytu, wygłodniałe. Ufały jej, robiły to, co chciała. A chciała dobrze, zawsze przecież chciała dobrze, tylko nie zawsze się dało uniknąć
szarości. Tak mogło być, skoro musiało. Byle nie nurzać się w czerni.
Raz do roku otwierało się przejście. Tego jednego dnia duchy, wiedzione lampionami, girlandami kwiatów i kadzidłem palonym w świątyniach, pojawiały się na ziemi. Jej córeczki nie szukały pomocy obcych,
przychodziły prosto do niej. Dlatego gotowała zupę, kiedy cały targ dawno już ucichł. Każdy posiłek, każda filiżanka herbaty pomagały stłumić
wieczny głód. Niektóre dziewczęta się nie pojawiały i to był dobry znak
– znak, że ich wędrówka się skończyła. Inne, bliskie rozpłynięcia się na
dobre, nie przybierały już ziemskiej postaci, objawiały się jako rozbłyski
światła, daleki śpiew, powiew wiatru w dusznej hali. Przez lata przewinęło
się ich tyle…
Skrzypnięcie za plecami przerwało myśli Mimi. Kobieta odwróciła
się i rozpoznała swoją najmłodszą córkę, wyraźną jak zawsze, z rozpuszczonymi włosami, które jaśniały wokół jej twarzy jak aureola. Utleniła je
zaraz przed odejściem, spełniając swoje największe marzenie.
– Usiądź, dziecko. Zaraz dam ci coś do jedzenia.
Mimi zakrzątnęła się przy miskach. Ucieszyła się na widok małej,
ale coś było nie tak. Nastolatka stała bez słowa, ledwo widoczna w ciemności.
– Chodź, chodź, nie bój się. Czekałam na ciebie.
Wreszcie Lili ruszyła w jej stronę ciężkim, sztywnym krokiem.
Mimi wstrzymała oddech na widok twarzy, która wynurzyła się z mroku –
bladej maski z jaskrawoczerwonymi ustami. Bardziej podobnej do upiora
niż do zabłąkanej istoty z zaświatów. Musiała być głodna, wszystkie były.
Ale nie szukała wzrokiem jedzenia. Wpatrywała się prosto w oczy Mimi.
– Przyszłam po ciebie. Już czas.
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PAMIĘĆ KAMIENI
Kornel Mikołajczyk

576 rok Drugiej Ery
Jutrzyk leżał na dnie klatki z krwistoczerwonym podgardlem wyjałowionym z pieśni. Alkena przekręciła kluczyk, mało nie łamiąc go w zamku,
i wsunęła dłonie pod wielobarwną plątaninę piór, wstrzymując oddech.
Wokół niej Warownia Blais budziła się do życia: defortyfikowała, przesuwając hałaśliwie kamienie w górę donżonów, wybijając otwory okienne
w sypialniach, odmurowując tunel do Hali Pamięci. Wszystko to było tak
wyraźne, jakby Alkena przykładała ucho do podłogi. Zmusiła się, by nie
słuchać głosów w ścianach, jak uczył ją Petran. Zamiast tego skupiła
uwagę na maleńkiej piersi pod opuszkami. Piersi, która pozostawała
nieruchoma.
– Krzykacz. Ej, pobudka. – Potrząsnęła nim lekko. – Nie wygłupiaj
się, dopiero co przestałeś mnie dziobać… Mamy umowę. Ja cię karmię
i zmieniam wyściółkę, ty mnie budzisz tym swoim irytującym skrzekiem.
Nie możesz się teraz wypisać, słyszysz?
Podwinęła kciukiem czub na łepku jutrzyka, co zawsze wprawiało
go w szał.
Żadnej reakcji. Ciemne ślepia odbijały blask rodzącego się dnia,
ale zaranny ptak nawet nie drgnął.
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Alkena zamknęła oczy. Zdawało się jej, że w oddali słyszy głos
matki wrzeszczącej, by uciekała. Że za plecami szczęka żelazo, okutane
w skóry ciała ocierają się o gałęzie… A potem przez czarne mury pamięci, przez rozpacz, żałobę i strach, przebiła się myśl znacznie świeższa,
burząca wszystkie inne.
Krzykacz jej nie obudził. A to oznaczało, że zaspała.
Znowu.
Doskoczyła do drzwi w tym samym momencie, w którym zapadła
się podłoga. Wygnieciony siennik zsunął się do szybu, jakby połknięty
przez garganta, i zniknął z widoku.
Z głębi otworu buchnął duszący smród.
Na krwawą potęgę Nystary…
Mało brakowało, a tak jak poprzednio wylądowałaby w kanale
z nieczystościami. Petran nie żartował, kiedy mówił, że nie będzie tolerował pomyłek.
Musiała dostać się na dziedziniec. Jak najszybciej.
Wsunęła ciało Krzykacza do kieszeni szaty. Łuk wejściowy zadrżał
i zaczął się schodzić z obu stron – cegły jak wyciągnięte palce kochanków, splatające się w jedno.
Alkena pchnęła drzwi barkiem i wypadła na korytarz. Chwilę
później wyciągała głowę z wiklinowego kosza z praniem, prychając od
nazbyt znajomego zapachu ługu. Szorstka dłoń chwyciła ją za kołnierz
i postawiła na nogi.
– Zaspałaś – stwierdziła Lorga, kręcąc głową z dezaprobatą.
Stojąca obok praczki pomagierka, na oko dziesięcioletnia, przyglądała
się Alkenie oczami wielkimi jak medaliony earda. – Czy ty się kiedyś nauczysz nie spóźniać, Alki?
– Nigdy się nie spóźniam – zaprotestowała, ściągając z głowy wyjątkowo upartą poszewkę. – Najwyżej mijam się z wyznaczonym terminem. Ups! – Przykleiła się do ściany, gdy podłoga kłapnęła jak paszcza,
próbując ją unieruchomić. – Jak widzisz, nie mam czasu na pogaduszki.
Mości Kasztelan mnie szuka.
– Zapewne po to, by wystosować kolejną publiczną pochwałę?
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– Zapewne. Pozdrów ode mnie moją tarkę, mała!
Rzuciła poszewkę w ramiona pomocnicy, która przyglądała się zębatej posadzce z mieszaniną strachu i fascynacji. Nim sprintem pokonała
załom, dobiegł ją jeszcze krzyk Lorgi:
– Jeszcze parę razy „miniesz się z terminem” i sama ją pozdrowisz! Jesteś teraz podporą tej Warowni, Alki! Nie zawiedź nas, słyszysz?
Zacisnęła pięści, biorąc ostry zakręt przy pracowni kulawego grotnika Temosa.
Wiedziała, co próbuje powiedzieć Lorga. Każdy mieszkaniec Blais
miał swoje miejsce, podobnie jak kamienie w murze obronnym. Gdyby
okazało się, że Alkena zagraża stabilności zamku, Kasztelan bez zastanowienia przesunąłby ją gdzie indziej. Najpewniej z powrotem do mydlin,
zdartych do krwi palców i połajanek Lorgi. A wtedy wszystko, co zrobiła
praczka, by umożliwić jej terminowanie, poszłoby na marne.
Nie mogła do tego dopuścić. Nie, jeśli chciała jeszcze kiedyś uciszyć głosy wrzeszczące w jej głowie…
Przeciągnęła palcami po ścianie, starając się odczytać intencje
Petrana. Warownia odpowiedziała chórem szeptów i zawołań, straszliwą kakofonią cegieł i pomieszczeń spieszących, by opowiedzieć Alkenie
swoją historię, wyznać skrywane w zakamarkach sekrety. Dziewczyna
skupiła się na tym, by wytłumić harmider. Gdzieś w tle sączyła się pieśń
jedności, nucona jednym głosem przez Blais i jej Kasztelana. Gdyby tylko
mogła się do niej dostroić… Gdyby mogła się dowiedzieć, co…
– A-ha!
Zawróciła na pięcie, unikając zderzenia ze ścianą, która wypiętrzyła się tuż przed jej nosem. Wychodzący na korytarz zbrojny mało
nie potknął się o drzewce halabardy, gdy Alkena zanurkowała pod jego
ramieniem i wpadła do zachodniej wieży, poganiana siarczystym „Alki,
ile razy?!”.
Nie miała czasu odkrzyknąć przeprosin. Stopnie pod trzewikami
zazgrzytały i zlały się w gładką spiralę, ale nie dała podstawić sobie nogi.
Nie tym razem.
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Zamiast upaść na tyłek i stoczyć się w bezładnej plątaninie kończyn, zaczęła ślizgać się po powierzchni ze zwinnością kozicy, manewrując całym ciałem. Wiatr w jej ściętych po chłopięcemu włosach był przyjemny i orzeźwiający.
Ha! Jeden do zera, Petran. Starzejesz się, aż piasek zgrzyta ci w głowie. Lepiej wymyśl jakąś nową sztuczkę albo przegrasz z kretesem!
Ostatnie stopnie otworzyły się jak zapadnia z niemal złośliwym
dudnieniem.
Alkena rozłożyła ramiona, by zahamować o ściany, ale nie zdołała
sięgnąć obu z nich. Była po prostu za mała.
– Dobry ruch – zdążyła jeszcze mruknąć, nim pochłonął ją mrok.
Wylądowała między murami, w przejmująco chłodnej i hałaśliwej
ciemnicy. Wokół niej przetaczały się wapienne bloki, strumieniami płynęła zaprawa, wskazując, że Kasztelan wciąga jej więzienie w głąb zamku, bogowie wiedzą dokąd. Jeśli nie chciała znowu spędzić dnia zaparta
o jeden z rzygaczy nad urwiskiem, musiała znaleźć wyjście.
Przyłożyła dłonie do podłogi, nasłuchując. Warownia milczała, nie
dopuszczając jej do planów przebudowy, ale z dołu dochodziło coraz
wyraźniejsze, znajome szczebiotanie, niemożliwe do stłumienia nawet
hurgotem obwarowań:
– Wczoraj w południe przybyli, toć mówię. Czatownik i jego banda.
Ta nowa chudzina, co zamiata u earda, wiesz, z tej osady pod mokradłami,
sama słyszała, jak rzekli „Kraig”!
– Chyba nie wierzysz w te bajki, Millin? Wędrujące Warownie? Co
jeszcze, Bestialcy zmieniający się w wilki? Ibirowie wysysający nocą krew
z dziewic? Nam chyba nie grozi…
– Dworuj sobie dalej, Gwein, ale Echal Dun upadła. Zaorana do
ziemi, nasi sąsiedzi wybici! Dzicy by tego nie zrobili, nawet jakby ich było
dziesięć razy tyle. To musiała być Czarna Twierdza. A my możemy być
następni. Nie przeraża cię to?
– Nie. Za dużo gęb do wykarmienia. Więc przestańże ględzić i łap
za nóż, co? Bulwiaki same z obierek nie wyskoczą.
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Alkena posłała myśli w głąb Warowni. Bez dostępu do kamienia
węgielnego nie mogła kontrolować fortyfikacji, ale wciąż słyszała rozmowy prowadzone przez korytarze i komnaty, pozdrowienia rzucane,
gdy jej prowizoryczna cela wędrowała między nimi. Puściła zapytania we
wszystkich kierunkach, szukając wyrwy. Jeśli Petran przeciągał ją tam,
gdzie myślała, prędzej czy później musieli… minąć…
Tak!
Czmychnęła w prawo, gdy ciasna przestrzeń chwilowo zlała się
z szybem kominka. Wpadła prosto w dogasający żar i wylądowała na
klepisku kuchni, sypiąc iskrami. Pies rusztowy natychmiast skoczył jej
na głowę i zaczął wylizywać sadzę z uszu. Nagła wizyta nie zaskoczyła
nawet jego.
– Jeszcze gorące – rzuciła przez ramię Gwein, pochylona nad
stertą warzyw.
Alkena zebrała się z podłogi i posłała drugiej z kucharek przepraszający uśmiech. Wybiegając, chwyciła bułkę z ziołową pastą i pochłonęła
ją w kilku szybkich gryzach. Poparzyła sobie język, ale potrzebowała
teraz każdego grama energii.
Za rampą zastawioną beczkami z winem korytarz otwierał się na
dziedziniec. Alkena przyczaiła się przy kolumnie. Przesunęła wzrokiem
po brukowanym placu, studni, bramach wiodących do psiarni, łaźni i stołpu earda, wypatrując śladów zasadzki.
Pusto. Blais zamarła w bezruchu, od centralnego donżonu aż do
najdalej wysuniętej strażnicy, jakby wstrzymała oddech.
Jakby Petran po latach rządzenia zamkiem poddał się wreszcie
jego woli…
Dotknęła Krzykacza przez materiał, wspominając opowieści Lorgi
o złych omenach i szkarłatnych snach, krukach rażonych piorunami.
Dreszcz okrutnego przeczucia przebiegł jej po plecach.
Czyżby popchnęła go za daleko swoimi unikami? Czyżby on…
Wyskoczyła z ukrycia i ruszyła pędem w kierunku murów. Nie zrobiła jednak nawet kilkunastu kroków, gdy kocie łby zafalowały i ogromna
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łapa z piaskowca poderwała ją za nogawki. Choć twarda i szorstka, trzymała zaskakująco lekko.
Alkena westchnęła zrezygnowana i pozwoliła odstawić się na
blanki, gdzie czekał już na nią Kasztelan.

– Słońce wzeszło – powiedział Petran zamiast powitania.
Alkena otrzepała się z pyłu dziedzińca, rzucając mu urażone spojrzenie.
Nieruchoma sylwetka mężczyzny, posępnie odcięta na tle rozciągających się w dole wzgórz, nie była jedynym, co upodabniało go
do rzeźby. Jego skórę, od złożonych na kamieniu węgielnym dłoni aż
po szyję wystającą znad kołnierza brązowej szaty, pokrywała warstwa
stwardniałego naskórka, to białego jak wapienne skały, to żółtego niczym
piaskowiec czy krwiście ceglanego. Z każdym dniem Warownia coraz
mocniej wsączała się w jego ciało. Nie zostało wiele – pół roku, może
mniej – nim tak jak swoi poprzednicy zasiądzie w Hali Pamięci. Zasiądzie,
by więcej się nie podnieść.
Dołączyła do niego przy miedzy dzielącej blankowanie.
– Faktycznie – przyznała, wyciągając dłoń, by osłonić oczy przed
promieniami. – Ale wiesz, gdzieś za dwieście piętnastym razem przestaje to człowieka zaskakiwać. Może gdyby od czasu do czasu wzeszło
kwadratowe…
– Gdy zachodzi słońce, wzmacniamy fortyfikacje. Zasklepiamy
okna i otwory strzelnicze, murujemy bramy, zwężamy korytarze. Kiedy
wschodzi, otwieramy się jak kielich roztopnika na wiosnę. Dlaczego?
Alkena wsparła się łokciami o zimny, nieogrzany jeszcze słońcem
wapień.
Gdybym wiedziała, że czeka mnie powtórka, dałabym się chyba
wrzucić do ścieków.
– Dzicy. Za dnia wypatrzymy hordę z daleka, ale nigdy nie
wiadomo, kiedy postanowią wspiąć się po murach w świetle księżyca
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i powyrzynać nas we śnie. Ci w bobrzych skórach potrafią nie takie rzeczy… Dlatego na noc chowamy się w Warowniach. Dlatego pozwalamy
im palić osady tak długo, jak trzymają się z dala od naszych strażnic.
I tak od trzystu lat, bo szacownym eardom nie kalkuluje się wojna inna
niż szarpana. Polityka, złoto, nuda… Czy naprawdę musimy to znowu
przerabiać?
– Najwidoczniej. – Petran obrócił się z chrzęstem. Alkena zauważyła, że okręcony wokół jego uszu pasek materiału trzyma się dziś odrobinę luźno. – Popatrz.
Przesunął opuszkami po gładkim, wypolerowanym kamieniu węgielnym i wyszeptał kilka słów.
Ściana w połowie wysokości donżonu rozchyliła się, układając
cegły w prowizoryczny gzyms. W wyrwie dziewczyna ujrzała zaspane
twarze. Choć dzieliła ich długość dziedzińca, Alkena rozpoznała kilka
z nich. Byli to zamiatacze, pomywaczki, umyślni i reszta wszelkiej maści
czeladzi; najmłodsze z zębatek wielkiego mechanizmu Warowni.
Z początku zaskoczone, oślepione słońcem dzieci doskoczyły do
otworu całą gromadką, przekrzykując się radośnie. Wkrótce jedno z nich,
kopciuch doglądający kominków w sypialniach stołpu, stanął dumnie na
nowo utworzonej platformie, postawił sobie włosy do góry, a potem…
– Szek-szek-szek, kikikiki, kiki!
Śpiew jutrzyka. Sygnał do pobudki.
Banda podrostków zachichotała, gdy echo poniosło dźwięk po
zamku. Nagrodzili występ krótkimi owacjami. Młody sługa wykonał ukłon
godny komedianta, nic sobie nie robiąc z kilkunastometrowego spadku
– pewny, że Kasztelan nie pozwoli, by stała mu się krzywda. Petran pomachał im z murów, nim powoli, pieczołowicie zasklepił wyrwę.
– Robimy to co jakiś czas – wyjaśnił z oszczędnym uśmiechem. –
Sam nie wiem, czemu tak im się podoba.
– Pewnie dlatego, że to niebezpieczne – zauważyła Alkena.
– Owszem, Lorga zdążyła mi już nawymyślać. Powiedziała, że jeśli
komuś spadnie włos z głowy, przepierze mi szaty w oświądnicy. – Umilkł
na chwilę, nie odrywając wzroku od donżonu. W poszerzonych na czas
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dnia oknach widać było coraz więcej ruchu, życia. – Myślisz, że te dzieci
boją się śmierci?
Alkena naprężyła się jak smagnięta biczem. Krzyk matki w pojedynkę stawiającej czoła dzikim znów przyleciał do niej na wietrze, bogowie wiedzą skąd.
Czy to jej skóra przesiąkła pamięcią o tamtym dniu? Jej włosy,
krew? Z całą pewnością nie miała na sobie żadnych ubrań, które nosiła,
gdy Czatownicy znaleźli ją na skraju lasu. Zdążyła z nich wyrosnąć.
Rozsiane po Warowni dzieci były takie jak ona. Sieroty
z Krzywoborów, z Daru Arainy, z Nowej Świerczyny. Z miejsc, po których
zostały już tylko zgliszcza i wsączone na wieczność w ziemię zawodzenie.
– Wszyscy się boją – powiedziała cicho.
– A oni? – Petran wydrążył dziurę w zachodniej bramie, odsłaniając plac ćwiczebny pełen wojów w przeszywanicach. – Czy myślą o tym,
że zbliżający się patrol może być ich ostatnim? Czy nienawidzą po cichu
kapitana Leitara, kiedy znów wysyła ich na zwiady?
– Wszyscy się boją!
Petran nawet nie drgnął, gdy podniosła głos.
– Wszyscy, mhm – powtórzył, przymykając powieki. – A jednak nie
chowają się pod ziemią, w zamknięciu lochów, za jak najgrubszą warstwą
kamienia. Gdy tylko nastaje ranek, wychodzą z ciemności. Patrzeć, jak
nad Vistralem wstaje słońce. – Otworzył oczy i na krótką chwilę ich szarość rozjaśnił błysk srebra. – Tylko w ten sposób można odegnać śmierć
sprzed naszych bram. Dzień za dniem przekonując innych, że dziś nie
nadejdzie… Dlatego jesteśmy im potrzebni. Nie, żeby bronić ich przed
dzikimi, Alkeno. Żeby chronić to, co naprawdę ważne. Życie.
Alkena obejrzała się na kamień węgielny. Na pierwszy rzut oka nie
różnił się niczym od rżniętych bloków wapienia wprawionych w mury, ale
z bliska można było dostrzec delikatne żyłkowanie, kryształowe arterie
pulsujące światłością Nystary.
Sięgnęła do kieszeni i ułożyła ciało Krzykacza na rozmigotanej
powierzchni. Po szaleńczym biegu przez zamek jutrzyk wyglądał jeszcze
mizerniej niż na dnie klatki.
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– A co z nim? – zapytała z wyzwaniem w głosie. – Czy jego też
mogliśmy ochronić?
Petran musnął palcami zwichrzone, połamane pióra.
– Bogowie, co się…
– Nie żyje, to się stało. – Wiedziała, że powinna trzymać język za
zębami, ale nie mogła się powstrzymać. Nie z rykiem płomieni i szczękiem żelaza w głowie. – Mieszkał w klatce, bezpieczny, karmiony, tak jak
my. A jednak śmierć po niego przyszła. Przyszła po starego Stikhosa,
kiedy poślizgnął się na schodach. Po siostrzyczkę Millin, z gorączką i wymiotami. Nie rozumiesz, Petran? Nie możemy ot tak odpędzić jej sprzed
naszych bram. Ona już tu jest! Wkradła się za nami, gdy przekroczyliśmy
próg! Jak echo, cień, jak…
Urwała, słysząc zbliżające się kroki, i przepuściła trójkę łuczników. Czuła na sobie ich ciężkie spojrzenia, gdy przechodzili obok, witając
Petrana ukłonami.
Nikt w całym zamku, może poza Lorgą, nie podnosił głosu na
Kasztelana. Nawet eard, który oficjalnie rządził Warownią, traktował go
z szacunkiem.
Wciąż możemy znaleźć kogoś innego – zdawały się mówić ich oddalające się kroki. Jej miejsce jest w pralni, z innymi sierotami z północy.
Zawsze tam było…
Zerknęła z niepokojem na Petrana, ale Wiedzący jak zwykle miał
nieprzeniknioną minę.
– A co ty byś zrobiła na moim miejscu? – zapytał, rozmasowując
stwardniałe ramiona.
Wahała się tylko przez chwilę.
– Ruszyłabym na dzikich. Zmiażdżyła ich tak, jak ta Czarna
Twierdza, o której opowiadają Czatownicy, miażdży nasze Warownie.
Mamy potęgę, do której nie mają dostępu plemiona z północy. Czemu
się przed nimi chowamy? Czemu nie sprawimy, żeby Warownie już nigdy
nie były nam potrzebne?
– Nystara podarowała nam Wiedzę, abyśmy mogli lepiej zrozumieć świat. Usłyszeć najcichsze z cichych głosów i uczyć się ich mądrości.
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Zanurzyć dłoń w strumieniu i wypytać go o tarliska ryb, złapać ciążący
w ręku kowalski młot i miłym słowem uczynić go lżejszym. Nie możemy
wykorzystać tej mocy do czynienia zła. Po to właśnie bogini odrodziła
się w ciele Heketosa, Reformatora. Powinnaś to zrozumieć, nim udasz
się do Enklawy, by ukończyć termin. Zwłaszcza że nie zostało mi… nam
zbyt wiele czasu.
– Do Enklawy?! – Alkenie opadła szczęka. – Masz na myśli… do
Cwlantys? Ja?
– Naturalnie. Posiadasz dar Wiedzy. Jesteś przyszłą Kasztelan
Blais.
– A-ale… myślałam, że stołeczna Enklawa ma swojego kandydata,
że będę musiała… Kiedy zapadła decyzja?
– Jakieś pół minuty temu. Moje gratulacje.
Wyciągnął w jej kierunku brązową wstęgę materiału.
Alkena otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk.
Petran musiał potwierdzić skinieniem, że to nie żart, by w ogóle ruszyła
się z miejsca.
Wzięła opaskę i drżącymi z ekscytacji dłońmi okręciła ją wokół
głowy na wysokości uszu, nad czołem, trzykrotnie. Raz, by uciszyć krzyk.
Dwa, by uciszyć mowę. Trzy, by uciszyć szept. Tak żeby z natłoku głosów
nieustannie towarzyszących Wiedzącym – szmeru ubrań ocierających się
o skórę, zmartwionych rozdarciami; tyrad na temat specyfiki ludzkiego
chodu prowadzonych przez podłogi – łatwiej było wyłuskać ten jeden
istotny.
Musiała się uśmiechać odrobinę za mocno, gdyż Petran wyciągnął
ostrzegawczo palec.
– Przed tobą długa droga – przypomniał. Jego głos docierał do
niej teraz wytłumiony. – Wiem, że dbasz o mieszkańców Blais, że nade
wszystko chcesz ich chronić. Ale musisz się jeszcze sporo nauczyć o tym,
co to znaczy być Kasztelanem… Lekcja pierwsza.
Podniósł ciało jutrzyka i podał jej ostrożnie, wyrywając uprzednio
najdłuższą ze sterówek, pręgowaną czerwienią i błękitem.
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– Śmierć przychodzi po każdego, tak. Nawet my, wybrańcy bogini,
nie możemy jej powstrzymać. Ale to nie znaczy, że jesteśmy bezbronni. Jest jedna rzecz, którą możemy zrobić; która znaczy więcej, niż ci
się wydaje. – Wyciągnął zwapniałą dłoń i wsunął jej pióro za opaskę, jak
rozbójnikowi z opowieści Lorgi. – Pamiętać. Dopóki głosy tych, którzy
odeszli, odbijać się będą echem wśród komnat Blais, żadne z nich nie
odejdzie. Pamięć jest wieczna. Pamięć pokonuje nawet śmierć.
Alkena przesunęła kciukiem po wątłej formie Krzykacza. Nie rozumiała, czemu miałaby wysłuchiwać innych głosów, skoro głos matki
sprawiał jej tyle bólu. W jednym była jednak skłonna przyznać Petranowi
rację – musiała się jeszcze sporo nauczyć.
– Gotowa na część praktyczną?
Odłożyła jutrzyka na blanki z zamiarem zakopania go w warzywniku Gwein, po czym skinęła głową.
– No, to ręka na kamień węgielny. Zaczniemy od…
Petran nie dokończył. Mars frasunku werżnął się w jego rysy jak
rozchodzące się po skale pęknięcie. Wyszeptał kilka szybkich, nerwowych słów. Alkena zrozumiała tylko dwa: „czerń” i „wrzask”.
Dotknęła pulsującej światłem skały. Połączona świadomość
Kasztelana i Warowni wlała się do jej umysłu; kakofonia głosów
ostra i wyraźna dzięki opasce odcinającej Alkenę od reszty świata.
Najdonośniejsze z nich dochodziły z północnego wschodu. Wznosząc
się i opadając wraz z ukształtowaniem terenu, ciągnął się tam mur
obronny. Za dnia Petran wybijał w nim otwory, żeby nasłonecznić
uprawiane przez chłopów rezerwy zboża. Fortyfikacje kończyły się
na pobliskim wzgórzu, zwieńczone dumną białą strażnicą.
Tyle że strażnica, wzywana raz po raz przez Petrana, uparcie milczała.
– Co to? – zapytała cicho dziewczyna, niemal czując, jak zaprawa
pod jej trzewikami twardnieje w nerwowym oczekiwaniu. – Horda?
Kasztelan pokręcił głową.
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– Kamienie rozpoznają obcych. Tych, których głos jest im nieznajomy, krok podejrzany. To coś innego. Nie rozumiem tylko, jak to możliwe,
że…
Wrzasnął niespodziewanie, wprawiając obwarowania w drżenie.
Alkena poczuła to samo, choć nie tak mocno jak on: przerażony
krzyk trzech sekcji muru, ucięty w jednej chwili, rozbity na dziesiątki
cichnących jęków. Zacisnęła powieki, czekając, aż ustąpi ścisk w potylicy.
Kiedy je rozchyliła, w miedzy dzielącej blankowanie nie było już jutrzyka. Musiał zsunąć się poza Warownię, wysłany nieopatrznie na ostatni,
rozpaczliwy lot w dół.
Alkena, nie czekając na zgodę Petrana, popędziła wzdłuż murów
do zwieńczonej spiczastym dachem wieżyczki. Zdjęci strachem łucznicy
przyciskali twarze do otworu strzelniczego. Bez wahania wskoczyła jednemu z nich na plecy i odtrąciła kołczan, by wyjrzeć na błonia.
Owijająca zbocze ogromna czarna macka uniosła się w groteskowym pozdrowieniu i opadła na fragment muru, sypiąc gruz i biały pył.
– Kraig – wyszeptała z niedowierzaniem. – To… To Kraig.
Zeskoczyła na podłogę i dopadła do sąsiedniej szczeliny – tej,
z której widać było samotną postać zgiętą nad kamieniem węgielnym.
Nabrała powietrza do płuc, by wrzasnąć ostrzeżenie, ale głos uwiązł jej
w gardle.
Nad Warownię Blais, przesłaniając słońce, wzniosła się ogromna
czarna pięść.

Alkena chwyciła za krawędź otworu, gubiąc pion i poziom. Zamek zadrżał od uderzenia jak dzwon, fale odkształconego budulca przeszły po
murach dreszczem przerażenia.
Czołgając się i przetaczając, dotarła z powrotem na chodnik.
W powietrzu wisiała chmura pyłu z pokruszonej zaprawy. Alkena stanęła na nogi i z trudem wypatrzyła Petrana. Przyklejony do kamienia
węgielnego tą niewidzialną zaprawą spajającą Kasztelana i Warownię,
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mamrotał coś jak w gorączce. Blanki zniknęły. Zamiast nich nad murami
wznosiła się ogromna, biała tarcza zlepiona ze skalnych bloków, wgnieciona od uderzenia. Gdyby nie ona, cios z całą pewnością zmiażdżyłby
Wiedzącego na krwawą papkę.
Czarna Twierdza zacisnęła na murze niby-palce i podźwignęła wyżej swą nastroszoną ostrołukami twarz-stołp. Jej głos pochłonął spanikowane pomruki Blais, wlał się pod czaszkę Alkeny rwącym strumieniem;
potężniejszym niż wszystko, co dotąd znała, mruczącym upajające pieśni
zniszczenia. Kipiel emocji rozrywała jej umysł na strzępy. Ból, gniew,
mściwość, żal, zagubienie, strach, samotność, smutek… Tym szczególnym zmysłem Wiedzącej wychwyciła głos, wznoszący się ponad gwarem
jak okrutnie pokrzywiona wieża:
– Wszyscy… martwi…
To dzicy – zrozumiała w jednej chwili. Nystara Dotknęła jednego
z nich i zmieniła go w oszalałą machinę bojową. Kto inny niszczy i zabija
bez powodu? Tylko oni. Wysłannicy śmierci w skórach zwierząt…
Kamienna dłoń pomknęła w kierunku wieżyczki, gdzie nadal przebywali łucznicy. Alkena krzyknęła i posłała ostrzeżenie, licząc, że Petran
ją usłyszy. Dachówki ułożyły się w zabójczą szyszkę; poukrywane w zaprawie żelazne sztychy wyrosły jak kolce. Coś w głębi Kraig zawyło z bólu
i bestia (tak, nawet brzmiała jak jeden z grabieżców w wilczych skórach)
cofnęła murowaną rękę. Alkena odetchnęła z ulgą, widząc, że wojowie
znikają bezpieczni w zapadni otwartej przez Kasztelana.
Rzuciła się biegiem w kierunku kamienia węgielnego. Jeśli mogła
zrobić coś, cokolwiek, wspomóc instynkty Petrana sekundową przewagą,
musiała spróbować. Widziała, jak unosi głowę i spogląda prosto w groźne,
zwężone otwory strzelnicze. Widziała łzy w jego oczach – równie tajemnicze, co słowa, które rozszyfrowała z ruchu jego warg:
– Tak… Czuję. Rozumiem. Tak mi przykro…
W następnej chwili nie widziała nic.
Spadała ciemnym, pochyłym szybem, jak spadać musieli wszyscy
mieszkańcy Blais, w kierunku tunelu wiodącego na drugą stronę wzgórz.
Odrzucona jak niekształtna, bezużyteczna cegła. Ocalona od zagłady.
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I tylko dzięki dłoniom zdzierającym się do krwi na ścianach, usłyszała, jak dumna Warownia – jej dom – wydaje z siebie ostatni rozpaczliwy krzyk. Krzyk tak bardzo podobny do krzyku jej matki.

581 rok Drugiej Ery
Krzykacz pisnął z uciechy, gdy Alkena wraziła jego sztych w gardło dzikiego. Gorąca posoka wylała się spomiędzy spiłowanych zębów wraz
z chmurką oddechu, ściekła po brodzie wodospadem, splamiła ostrze.
Miecz zachichotał, czując na sobie świeżą krew, radosny jak córka earda, kiedy psiarczycy ganiali za nią po dziedzińcu, chlustając z wiader
studzienną wodą.
Wieki temu. W innym życiu. Nieistotne.
Kopniakiem zsunęła barbarzyńcę z ostrza, tworząc w śniegu kolejnego groteskowego orła. Zarzęził, zagulgotał, wreszcie umilkł. Alkena
pociągnęła nosem, upewniając się, że skonał – zwieracz nigdy nie kłamie
– a potem usatysfakcjonowana pochyliła się, by wytrzeć krew o ciężkie
niedźwiedzie skóry.
– Ostatni – sapnęła z ulgą, lustrując dla pewności skraj polany.
– Ostatni z tej zgrai, mhm – zgodził się Krzykacz, jego głos był
tym chłodniejszy i bardziej rzeczowy, im mniej czerwieni spływało jego
zbroczem. – Ale ilu ich jeszcze nęka te ziemie, Alki, zostawiając wisielców
przy szlakach? Możemy na nich ruszyć jeszcze dziś. Na północ. Zabić tuzin,
dwa tuziny, setki! Skąpać się w ich gorących sokach, w deszczu juchy…
– Ostatni. – Uniosła miecz i spojrzała w ostrze, jakby mogła w nim
dostrzec to, co widziała oczami wyobraźni: parę żółtych, zwężonych ślepi
drapieżnika. – Zrozumiano?
Krzykacz zamruczał naburmuszony.
– Ostatni, póki co – zgodził się niechętnie. – Ale oboje wiemy, że
na tym się nie skończy. Za dobrze cię znam, Alki. Bądź co bądź, od zawsze
mówiliśmy jednym głosem…
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Wsunęła go do pochwy, ucinając dyskusję. Przez chwilę gładziła
palcami barwną sterówkę przywiązaną do głowicy miecza, nim uniosła
ręce, by ściągnąć opaskę z uszu.
Zmysły powróciły jak zawsze po walce – nie falą, ale powodzią.
Smród rozpłatanych ciał, nagle trzykrotnie silniejszy. Zawodzenie wiatru
niosące się nad grobowo cichą polaną. Przenikliwy chłód. Alkena chłonęła
to wszystko oddech za oddechem, nasłuchując.
Minęło dobrych kilka minut, nim usłyszała pierwszy głos. Wkrótce
dołączyły do niego kolejne – oktet warczący, wrzeszczący i krztuszący
się w tym samym porządku, w którym dzicy padali na ziemię, naznaczając ją śmiercią. Alkena wiedziała, że to tylko echo powtarzane obsesyjnie
przez grunt, ale w jej uszach brzmiało to tak, jakby uwięziła najeźdźców
w rozdzierającej umysł agonii. Na wieczny czas.
Skinęła głową z mściwą satysfakcją. Zacisnęła mocniej pas, poprawiła opończę i poganiana przez martwy chór – chór, w którym nie
słychać już było krzyku matki, krzyku Blais i Petrana – ruszyła śladem
uciekinierów.
Znalazła ich za wzniesieniem, nad którym górował cień spalonej
stanicy. Czterech zlęknionych starców, młodzian z niemowlęciem na ręku
oraz matka z dwiema córkami. Tyle zostało z ich osady. Tyle zawsze zostawało, jeśli nie mniej. Dorośli rozpaczliwie chroniący dzieci, tchórze
oraz Dotknięci przez Omrę szczęściarze.
Alkena pozdrowiła ich skinieniem głowy, po czym bez słowa ruszyła na wschód. Słyszała, jak ruszają za nią niezbornie, mamrocząc pytania i wątpliwości, ale nie zatrzymała się ani nie zwolniła.
Byli już niemal na skraju lasu, schodząc łagodnym zboczem ku
zamarzniętemu rozlewisku, gdy jedno z nich znalazło wreszcie odwagę.
– Mości… Mości Czatowniczko?
Matka. Czterdziestoletnia, może nawet nie, przygięta do ziemi od
pracy na roli. Miała umorusane sadzą policzki, gałązki wplątane we włosy.
I to typowe dla ocalałych szkliste, niemrugające spojrzenie – identyczne
jak to, które po dotarciu do Blais Alkena oglądała codziennie przez pół
roku, myjąc twarz w misce podsuniętej przez Lorgę…
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Odtroczyła bukłak z wodą i podała go za siebie, nie odrywając
wzroku od horyzontu.
– Jeśli w obozie dzikich został wasz zrabowany dobytek, droga
wolna. Ale nie odpowiadam za to, co z wami będzie, gdy zaczniecie błądzić po równinach z naręczem starych szmat i zabytkowym gąsiorem
babci… Lepiej wam zapomnieć o tamtym życiu. Nie oglądać się za siebie.
Nie ma tam nic poza krzykiem umarłych.
Kobieta pospiesznie napoiła obie córki, po czym sama pociągnęła
oszczędny łyk.
– Ja… nie do końca o tym, pani. – Włożyła korek na miejsce i zwróciła bukłak, korzystając z okazji, by wejść w jej pole widzenia. – Chodzi
o to, że… Co z tymi dzikimi w obozie? Z ich… ciałami?
– Nic. Wilki będą miały się czym pożywić.
Przez chwilę słychać było tylko skrzypienie butów na śniegu.
– Czy nie powinniśmy ich pogrzebać? – Jej głos był niewiele głośniejszy od szumu wiatru. – Czy nie taka jest wola Dogoda, abyśmy odrodzili się przezeń w zieleni?
Alkena obróciła się gwałtownie, zatrzymując kolumnę. Starsza
o co najmniej dwadzieścia lat biedaczka zmalała pod jej spojrzeniem jak
mysz na widok przelatującej sowy.
– Myślisz, że oni zrobiliby to samo dla ciebie? – zapytała głosem
pełnym cichej furii. – Oddali cię ziemi, byś użyźniła łany zboża? Ich bogami są wojna, krew i dym. Dlaczego mielibyśmy kopać groby komuś takiemu? Usypywać kopce? By upamiętnić to, jak żyli, biorąc jeden po drugim
żony na rozpłatanych ciałach mężów, porywając dzieci? – Nachyliła się
jeszcze niżej, tak, że jej nos niemal zetknął się z nosem kobiety. – Pamięć
to klątwa. Tylko stal jest od niej wolna. Stal nie pamięta twarzy zabitych.
Musisz być jak ona, zimna, nieugięta… albo będziesz przeklęta do końca
swoich dni.
Krzykacz zawył w jej głowie, biorąc buzowanie krwi za nadchodzącą potyczkę. Alkena rozluźniła dłoń, nie wiadomo kiedy zaciśniętą na
rękojeści. Matka zgięła się w ukłonie i umknęła na koniec grupy, ciągnąc
za sobą córki. Młodsza z dziewczynek wpatrywała się w Czatowniczkę
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z równym przerażeniem, z jakim mogłaby patrzeć na szarżę niedźwiedzich skór.
Alkena zgrzytnęła zębami i ruszyła w dalszą drogę. Aż do Faigres
nikt nie wypowiedział ani słowa więcej.
Patrol wojów przechwycił ich na przedmurzu i zaprowadził do
miejsca, w którym wkrótce wyrosła brama. Warownia wznosiła się dwukrotnie wyżej niż Blais, wciśnięta w naturalną szczelinę między dwoma
masywami. Alkena zawsze czuła niepokój, widząc mury, za którymi nie
było żadnych zabudowań. Niemniej Faigres pozostawała niezdobyta,
miała mnóstwo zapasów w podziemnych spichrzach i niezliczoną ilość
wolnych alków ukrytych w sieci tuneli. Powinni być tu bezpieczni. Na
tyle, na ile można być bezpiecznym tak blisko ziem szarpanych najazdami.
Eardessa Mongana przywitała ich przy bramie, dostojna w przetykanej srebrem szacie z wysokim kołnierzem. Wprawiając złote medaliony
urzędu w brzęczenie, wyjaśniła kolejno, którędy idzie się do kuchni, łaźni
z gorącymi źródłami i sypialnych grot. Dopiero gdy lekko oszołomieni
uchodźcy zniknęli w korytarzu wiodącym do jadalni – z obietnicą otrzymania podpłomyków z gulaszem z baraniny – zwróciła się do Alkeny:
– Mam nadzieję, że to maruderzy z Drugich Krzywoborów, Alki. Że
znalazłaś ich błąkających się po wzgórzach i koniec historii. – Uśmiech
ani na chwilę nie zszedł jej z ust, ale mars wcięty między kształtne brwi
zdradził prawdziwe uczucia.
– Niestety, Łazigóra. Grupka niedźwiedzich skór odłączyła się od
hordy, zaprószyła ogień. Połowa sforsowała częstokół i wypędziła ludzi,
połowa czekała w lesie z sieciami. Sprytniejsi niż większość, ale nie na
tyle sprytni, by nie usnąć na warcie i nie przegapić, jak uwalniam im
więźniów. Nie będą już sprawiać kłopotu.
Mongana skrzywiła się teatralnie, zezując na jej miecz. Dobrze
wiedziała, co młoda Czatowniczka ma na myśli.
Wózek handlarza przetoczył się obok z turkotem, zmierzając
w kierunku bramy w obstawie najemnej eskorty. Alkena zapatrzyła się
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na wiklinowe klatki, w których polatywały barwne, świergoczące ptaki
o czerwonych podbrzuszach.
Minęła chwila, nim zdała sobie sprawę, że eardessa zadała jej pytanie.
– Hm? – Przekrzywiła głowę.
– Ilu ich było tym razem, Alki?
– Och. Czy to ważne…
– Ilu? – Mongana nie musiała nawet podnosić głosu.
Alkena wyprostowała się jak struna. Kątem oka dostrzegła, że
kręcący się nieopodal umyślny zrobił to samo, wypuszczając naręcze
świeżo opierzonych strzał.
– Mniej niż ostatnio – powiedziała z ociąganiem. – Ośmiu. W zasadzie siedmiu, jeden był niższy ode mnie…
– Osiem niedźwiedzich skór? – Władczyni Faigres przez chwilę
karciła ją wzrokiem. – Alki, na krwawą potęgę Nystary, nie możesz ciągle
wychodzić sama. Żaden Czatownik tak nie robi. Nie znam cię lepiej, niż
dałaś się poznać; nie mam pojęcia, za czym wiecznie gonisz poza murami. Ale moja Warownia nie przyłoży ręki do twojej śmierci. Rozumiemy
się?
Alkena zdobyła się na skinięcie głową. Bądź co bądź, Mongana
nie życzyła jej źle.
– Postaram się być ostrożniejsza, kiedy następnym razem uratuję
ludzi z niewoli. Ale pod jednym warunkiem, pani. Musisz przestać proponować mi, bym została twoją kapitan. „Nie” znaczy „nie”. Czego, nawiasem mówiąc, mogłabyś nauczyć kilku swoich wojów. – Wyszczerzyła
się krzywo.
– Tak, widziałam złamane nosy – przyznała z uśmieszkiem. –
W tym u mojego pierworodnego… Cóż, sama nie wiesz, co tracisz, Alki.
Pod względem kuchni, nie konkurów – wyjaśniła, widząc pytające spojrzenie. – Po ostatnim najeździe Tref Wyrwidąb porzucił karczmę. Teraz
gotuje dla nas.
– A zatem tracimy czas, który mogłybyśmy spędzić, zapychając
się pierożkami z kozim serem. Chyba że są bardziej naglące sprawy.

Pamięć kamieni

65

66

– Niestety są. – Mongana przybrała bardziej oficjalny ton. –
Wysłałam już bandę Streida w kierunku Białych Czubów, ale ktoś musi
ostrzec Warownie i stanice po zachodniej stronie doliny: Staup i Mersk
Dun. Nie uśmiecha mi się tego robić, zwłaszcza po tym, jak cię zganiłam
za chodzenie samemu, ale fakt faktem, że jesteś najszybsza. Zalety
Wiedzącej, jak mniemam. – Sięgnęła do pękatej sakwy na dokumenty
i podała jej dwa rulony z pieczęcią Faigres. – Dasz radę wyruszyć jeszcze dziś?
– Nawet od razu, jeśli zapewnisz mi prowiant. Rozbiję obóz przy
starorzeczach i pojutrze w południe będę w Mersk Dun. Staup pięć dni
później. Może sześć o tej porze roku.
Eardessa skinęła głową i przywołała nieszczęsnego umyślnego,
który dopiero co zebrał rozsypane strzały, by wydać mu dyspozycje.
Alkena zważyła w dłoni listy. Nieadekwatnie lekkie, biorąc pod
uwagę śmiertelne ostrzeżenia zawarte w środku…
– A zatem horda znów rusza na południe – powiedziała, muskając
palcami jelec Krzykacza. Krew! Flaki! Śmierć! – Byłam pewna, że wycofają
się z końcem zimy. Dranie nie cierpią roztopów.
Mongana obejrzała się na nią i przez krótki moment jej twarz nie
wyrażała nic.
– Horda… się wycofała – odparła wolno, poprawiając medaliony.
– Za przesmyk, jak co roku. W tym właśnie rzecz, Alki. – Teraz mówiła
już z wyraźną niechęcią, jakby musiała wyławiać każde słowo z gardła
niczym rybę z lodowatej sadzawki. – Te pisma… One nie dotyczą dzikich.
Alkena skamieniała, tak jak piasek rażony piorunem kamienieje
w kwarcową bryłę. Choć wydawało się to niemożliwe, wszystkie głosy
– zarówno te normalne, jak i słyszane wyłącznie przez Wiedzących –
ucichły bez pomocy opaski.
Pięć lat – pomyślała. Pięć lat czekałam na podobne wieści. A teraz,
gdy wreszcie ktoś dostrzegł te wędrujące czarne mury, nie mogę nawet
kiwnąć palcem.
Przełknęła skwaśniałą ślinę, zmuszając gardło do ruchu.
– Gdzie? – zapytała.
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Było południe ósmego dnia od opuszczenia Faigres, gdy do Alkeny przemówił pierwszy kamień.
Nie zatrzymała się ani w malowniczej, oflankowanej rozlewiskami
stanicy Mersk Dun, ani w Warowni Staup górującej nad niebosiężnymi
urwiskami. W obu miejscach zostawiła pisma, wzięła trochę zapasów
i bez zwłoki wróciła na szlak. Nie było żadnych wiadomości, które mogłaby zanieść z powrotem, poza błogosławieństwami bogów. Szła na
północny zachód, wzdłuż linii górskich szczytów, dawnymi ścieżkami
pasterskimi, wokół ostańców, które niegdyś czuwały nad sadybami. To od
nich sioła brały swoje nazwy. Trzy Filary, Łazigóra, Szczelinki – wszystkie
przesiąknięte wonią spalenizny. Ze zboczy z każdym dniem spływało
więcej roztopionego śniegu, grożąc osuwiskami. Przystawała co jakiś
czas, słuchając szeptów ziemi, omijając fragmenty wrzeszczące w panice czy chichoczące podstępnie w oczekiwaniu, aż ktoś poślizgnie się
na nich i złamie kark. Jednak ani razu nie przerwała wędrówki na dłużej
niż na dwie czy trzy godziny niespokojnego snu.
Przynajmniej dopóki nie wsparła się o omszały głaz, by zaczerpnąć tchu, i nie usłyszała tego głosu.
– …pili razem tamtego dnia, o tak, słyszałam ich za rogiem, no przecież mówię. Aż do zachodu słońca, do fortyfikacji. Najpierw minął mnie
jeden, ten siwy, zataczając się. Chwilę później drugi, powłóczący nogą. Huk
na schodach mało nie wytrząsnął mnie z zaprawy! Potem mówili, że się
poślizgnął, całkiem sam, że szkoda dobrego cieśli. Ale ja wiem, kto tam
jeszcze był, o tak. Kto tydzień później pocieszał płaczącą wdowę przy butelce wina…
Alkena cofnęła dłoń, z trudem łapiąc oddech. Rozpoznała historię
szeptaną przez kamień – plotkę o śmierci Stikhosa, która swego czasu
krążyła po Blais. Tym, o co się wsparła, był kawałek jej dawnej Warowni.
A to oznaczało, że…
Przesunęła wzrokiem po szczytach. Tak, teraz je poznawała. Tam
w oddali przebijał niebo „złamany ząb”, obok niego stał ogromny głaz
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balansujący na stępionej szpicy, a tu, całkiem blisko, wyrastała „maczuga
garganta”. Dziwne, ale kiedyś wyglądały bardziej imponująco – śpiący
strażnicy gotowi przebudzić się, gdy zagrają surmy, każdego wieczoru
spowijający Warownię w cieniach, jakby kładli na nią pled.
No, ale to było zanim nad jej światem zawisła czarna, kamienna
pięść.
– Witaj w domu, Alki – wymamrotała ponuro.
Kilka metrów wyżej dostrzegła drugi kamień, pożółkły i ukruszony, ale niewątpliwie tworzący niegdyś obwarowania Blais. Podeszła doń
z determinacją i dźwignęła go z błota, szukając lśniących, krystalicznych żył. Niestety, był to kolejny wapienny blok, snujący stare opowieści.
Zawróciła i ułożyła go na poprzednim. Zaczęła okrążać okolicę, podnosząc każdy odprysk większy niż pięść, nasłuchując tym zmysłem, który,
choć podobny do słuchu, jednak słuchem nie był. Wkrótce na zboczu
stanął kopiec grzmiący od rozmów o tym, co minęło: o Stikhosie i jego
dobrotliwym śmiechu, o psiarczykach-bliźniakach, o bezimiennej kobiecie, która śpiewała o miłości, sprzątając łaźnie. Kopiec pełen wspomnień
słodkich jak miód, gorzkich jak piołun. A kiedy skończyła, wspięła się
wyżej i zaczęła od nowa, grób za symbolicznym grobem podchodząc
bliżej upadłych bram Blais.
Nie zdołała zatrzymać ich przy sobie. Kiedy opuścili tunel,
umknąwszy przed Czarną Twierdzą na drugą stronę gór, nie byli już
dumnymi mieszkańcami Warowni. Byli wynędzniałą, głodną gromadą
bezdomnych. Alkena wiedziała, że jej zadaniem było związać ich jak zaprawą. Bez earda, zaginionego gdzieś w trakcie ewakuacji wraz z półtuzinem doradców, była jedyną osobą, która mogła tego dokonać. Drzemiąca
w niej złość okazała się jednak silniejsza niż poczucie obowiązku. Złość
na Petrana, że ot tak postanowił się poświęcić, nie zważając na jej uczucia. Na dzikich, którzy zrodzili tę wynaturzoną, czarną kuzynkę Blais. Na
samą siebie – że znów nie zrobiła nic.
I tak oto Warownia upadła po raz drugi. Grupki wojów i łowczych
dołączyły do zbirów wiedzionych przez zbuntowanych Czatowników.
Gwein zasłabła na rozdrożach. W ranę kapitana Leitara wdała się

Kornel Mikołajczyk

szara zgnilizna, która powaliła wielkiego jak stodoła mężczyznę w jeden wieczór. Córka earda i jej służki zostały u krewnych jednej z nich
w Igielniaku-nad-Moddin. Pięć dni później do uchodźców dotarła wiadomość, że osada została zmasakrowana. Kilku desperatów wiedzionych
przez męża kucharki Millin postanowiło wspiąć się do Staup niebezpiecznym wschodnim zboczem. Alkena wiedziała z późniejszych wypraw,
że nigdy nie dotarli na miejsce. Przez jakiś czas błądziła jeszcze po kraju,
nawet gdy większość ocalałych – w tym nękana gorączką Lorga – znalazła schronienie w najbliższej Warowni. Jej jedyną towarzyszką była
Hanta, młoda pomywaczka zdolna zestrzelić gęgawicę z dwustu kroków,
która uciekła z traperskiej wioski przed agresywnym wujkiem. Niestety,
pewnego ranka i ona zniknęła bez śladu, zostawiając koce, łuk i kołczan.
Jak cegły i skalne bloki Blais, niegdyś mówiące w harmonii, mieszkańcy
Warowni rozpadli się na pojedyncze głosy albo ucichli na wieczność.
Alkena zacisnęła zęby, kończąc układać kolejny kopiec.
Nie mogła przywrócić ich do życia. Nie mogła odbudować ich
domu.
Ale mogła ich pomścić.
Bądź co bądź, pragnienie zemsty było jedyną przydatną rzeczą,
jaka kiedykolwiek przyszła jej z pamiętania.

Nad ruinami Blais zaszło słońce, wstało, znów zaszło, ale Warownia ani
myślała zamykać bram i otwierać, wznosić i demontować obwarowań.
Nie bez kamienia węgielnego i kogoś, kto zarządziłby, że nadszedł czas
na jedno czy drugie.
Alkena pytała każdego wspomnienia po ścianie i przewalonej kolumnie, każdej pękniętej podłogi i wieżyczki rozpadającej się
w pył. Żadne z nich nie miało pojęcia, gdzie odnaleźć serce zamku.
Rozchichotane głosy łaźni były zbyt beztroskie, by zwracać uwagę na
cokolwiek poza wodą spływającą z nagich ciał, komnaty earda urzędowo odmawiały współpracy z kimś, kto „nie dysponował żadną miarą
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formalnego autorytetu”, a zdemolowane stajnie – lekko oszalałe od czasu ataku – szeptały uspokajająco do wierzchowców, których już dawno
nie było. Nie pomagały krzyki, prośby, groźby i błagania. Kamień węgielny skrył się tak dobrze, że nikt, nawet inne kamienie, nie miał prawa
go odnaleźć.
Czwartego dnia, pożywiwszy się paskami suszonego mięsa
i gomółką sera – szybko i metodycznie, żeby nie słyszeć protestów jadła
cichnących w ustach – Alkena odgrzebała wejście do Hali Pamięci. Dawni
Kasztelani byli w większości nienaruszeni. Światło dnia sięgało tylko kilku z nich, wycinając cienie w zeskorupiałych rysach. Przeszła od jednego
tronu do drugiego, słuchając ich głosów. Poprzednik Petrana, Basanos,
dopytywał o swojego ucznia z wyraźną troską, powtarzając dawno zapomniane ćwiczenia na koncentrację. Wiedzący sprzed stu lat opowiedział
jej o ptaszarni, która niegdyś wieńczyła szczyt donżonu. Najstarsza
z nestorek Blais, spowita pajęczynami i zarośnięta mchem, mamrotała
coś o nadciągających armiach Kleidony, o gargantach i Bestialcach.
Zamknięci w światach przeszłości nie mieli pojęcia, że ich Warownia
upadła. A co dopiero – gdzie znaleźć klucz do jej przebudzenia.
Tej nocy Alkena otuliła się kocami w osłoniętym od wiatru kącie
dziedzińca, nie mogąc wykrzesać sił, by rozpalić ogień. Gwiazdy spoglądały na nią z wyżyn, których nie mogła sięgnąć żadna wieża. Próbowała
łączyć je w kształty, tak jak uczyła ją Lorga – tu Wędrowiec, tam Mały
Sztych – ale za każdym razem, gdy już, już uchwyciła w głowie konstelację, gubiła początek i musiała zaczynać od nowa. Tylko martwa czerń
pomiędzy nimi trwała niezmieniona. Czerń tak głęboka jak ściany tamtej
zabójczej twierdzy.
– Krzykacz? – szepnęła, wysuwając leżący obok miecz z pochwy.
– Co jest, Alki? Ktoś nas śledzi? Mmm, tak, na to czekałem, zasadzka
w środku nocy! Krew błyskająca płomiennym półksiężycem i…
– Nie, tępaku. Po prostu… – Westchnęła bezradnie. – Co zrobimy
bez kamienia węgielnego? Kraig może w tej chwili rozbijać mury kolejnej Warowni! A co, jeśli… co, jeśli zniknie na kolejnych kilka lat? Albo
na zawsze? Jeśli nigdy nie powstrzymamy szaleńca, który za tym stoi?
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Stal milczała przez chwilę, jakby i ona zapatrzyła się w morze
gwiazd.
– Nie to, żebym był przeciwny brutalnej zemście, jestem jak najbardziej za. Ale… czy bycie Czatowniczką jest aż takie złe? Każdego dnia
przelewamy krew dzikich, broniąc naszych granic. Broniąc ludzi. Czemu nie
możesz zapomnieć o Kraig i skupić się na tej bitwie?
Alkena przymknęła szczypiące powieki.
Nie mogę zapomnieć, bo pamięć to klątwa – pomyślała. Bo nie chcę
do końca życia błąkać się między złupionymi wioskami a ruinami stanic,
nękana wrzaskami umarłych. Nękana własną bezsilnością.
Otarła twarz z wilgoci i obróciła się na bok, zostawiając Krzykacza,
by śnił swoje krwawe sny.
Może o świcie rzuci monetą i pozwoli Omrze zdecydować za nią?
Szale losu – szuka dalej. Głowa króla – wraca tam, gdzie była potrzebna.
Nikt by jej nie winił, gdyby zawróciła, nie chcąc mierzyć się z Czarną
Twierdzą z byle mieczykiem w dłoni…
Była już gotowa osunąć się w objęcia Tenosa – odemknęła powieki
tylko na chwilę, by raz jeszcze omieść wzrokiem milczące ruiny – kiedy
górujący nad nią donżon otworzył usta w niemym krzyku.
Poderwała się z dudniącym sercem, zapominając o wszelkich śladach senności.
Oczywiście… Jak mogła nie zauważyć tego wcześniej?
Pomknęła przez dziedziniec niczym strzała. Większość zachodniej części donżonu leżała w gruzach, ale druga z wież ocalała w całości.
Wystarczyło uważać na obluzowane stopnie i szczątki przygniecione
wapiennymi blokami, by dostać się na wyższe piętra.
Komnata sierot rozbrzmiała chichotami, gdy otarła się ramieniem
o łuk wejściowy – śpiewy i rymowanki zachęcające, by dołączyła do zabawy, kilka zagubionych wrzasków. Alkena zignorowała je i podeszła prosto
do otworu. Wyglądał dokładnie tak samo, jak tamtego ranka: wąski portal z gzymsem-platformą. Pamiętała dobrze, jak Petran go otworzył, ku
uciesze malców. Pamiętała, jak go zasklepił. Więc czemu w środku czegoś, co musiało być rozpaczliwą walką o przetrwanie, miałby otwierać go
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na nowo? Warownia upadła. Jej murów nie zamieszkiwały już żadne dzieci, które mogłyby wyjść na tę kamienną grzędę i dać sygnał do pobudki.
Chyba że… chyba że chodziło o zupełnie inne przebudzenie.
Ostatnie śniegi zostawiły przed wyrwą warstwę na wpół roztopionego lodu. Stąpając ostrożnie, Alkena wyszła w chłodną, gwiaździstą noc
i nabrała powietrza do płuc.
– Szek-szek-szek, kikikiki, kiki!
Śpiew poniósł się echem po ruinach. Jakieś zwierzę, dotąd przyczajone w gruzach, uciekło w kierunku wzgórz, gdy głos Alkeny wniknął
we wszystkie ciemne załomy, zlał się z pokruszoną zaprawą i porostami,
zatrząsł kopcami, szperając, żądając odpowiedzi.
Warownia usłuchała. Nigdy przedtem nie brzmiała tak głośno,
obezwładniająco; już nie chór pojedynczych szeptów, a nierozłączne
unisono – istota o tysiącu gardeł.
Alkena ścisnęła palcami pulsujące skronie. Z trudem naciągnęła
opaskę na uszy. Nic to nie dało. Dźwięk grzmiał bezpośrednio w jej czaszce, grożąc pęknięciem; wprawiał zęby w szczękanie, stawy w grzechot.
Zaklęła. Straciła równowagę. Spadła…
Instynkt Czatowniczki poruszył mięśniami. Zawisła na jednej ręce,
wbijając palce w wystający kamień aż do zdarcia skóry. Wicher wiejący
z oblodzonych górskich szczytów wsunął pod ubranie lodowate palce,
jakby próbował ją strącić dreszczami, skazać na upadek równie straszliwy, co upadek Warowni.
Rozhuśtała ciało tak, by drugą ręką móc sięgnąć gzymsu. Zdołała
podciągnąć do połowy, sapiąc i brocząc potem, gdy zauważyła coś, co
sprawiło, że omal nie zleciała na nowo.
Skalny blok, na którym wisiała i z którego wzniosła zaśpiew,
na nowo rozbudzając Blais, lśnił miękkim, wewnętrznym blaskiem.
Rozcinającą powierzchnię kryształową żyłę znaczyło kilka kropel jej krwi,
wsiąkających w niewidoczne szczeliny.
Z ust, pomimo niewygodnej pozycji, wyrwał jej się radosny szloch.
Nareszcie…

Kornel Mikołajczyk

– Stój, Alki! – wrzasnął znajomy głos; jedno słowo tańcujące po
resztkach blanek, drugie rezonujące w lochach. – Nie możesz wykorzystać
Warowni, naszego domu, żeby…
Udając, że nie słyszy Petrana, podciągnęła się do wyrwy. Wysunęła
nóż z pochewki przy pasku i używając go jak dłuta – z zebraną z podłogi
cegłą jako młotkiem – odłupała niewielki kawałek kamienia węgielnego.
Zanim jej dawny mentor po raz kolejny zdążył zaprotestować, wsunęła
odłamek do ust i przełknęła. W jednej chwili zamek stał się jej częścią,
a ona – poprzez krew – stała się częścią zamku.
Położyła dłoń na kamieniu węgielnym i obnażyła zęby, gdy donżon zadrżał w posadach.
Po pięciu latach powolnego wykruszania się i niszczenia, po pięciu
latach trwania w cieniu śmierci Warownia Blais miała nową Kasztelan.

582 rok Drugiej Ery
– Stój, Alki – powiedział Petran po raz setny, odkąd przekroczyli góry.
Alkena nakazała Warowni przyspieszyć. Z przysadzistej wieżyczki obserwacyjnej, którą wzniosła na murach, widziała kamienie ryjące
w mokrej od deszczu ziemi ślad niczym po przejściu armii. Nie zdołała
uformować smukłych nóg-cytadeli jak u Czarnej Twierdzy, ale dopóki
mogła przeć przed siebie, nie robiło to różnicy.
– Alki, ja nie żartuję. Musisz się zatrzymać.
– Nic nie muszę – sarknęła; jej głos był jak zgrzytający piach. –
Teraz to ja jestem Kasztelan. Wypisałeś się z tej roli, kiedy postanowiłeś
dać się zarąbać. Więc przymknij się i daj mi robić swoje.
– Proszę. Zanim będzie za późno.
Wysunięte do przodu mury niespodziewanie poparły jego błagania, jakby i one wiedziały coś więcej. Krzywiąc się i mamrocząc przekleństwa, Alkena posłała myśli wzdłuż linii zaprawy i z niechęcią wstrzymała
konstrukcję.
Z początku przeniesienie Warowni o marnych kilkadziesiąt
kroków wymagało niebotycznego wysiłku woli. Każda cegiełka, każdy
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najdrobniejszy kamyk reagowały między sobą, miały swoje upodobania,
przekonania co do tego, gdzie powinny się znajdować w wielkim porządku rzeczy. Im mocniej Alkena próbowała narzucać im swoje plany,
tym mocniej zwierały szeregi i odmawiały współpracy. Minęły dwa dni
mniej lub bardziej udanych prób, nim wreszcie odkryła, na czym polegał
sekret – nie na uderzaniu Warowni ostrogami jak upartego konia, lecz
na częściowym poddaniu się jej wielogłosowi, tu i tam rzucając sugestię
czy składając uprzejmą prośbę. Dopiero kiedy zdobyła zaufanie kilku
większych struktur – gdy zobaczyły, że potrafi poruszać zamkiem bez
zmieniania go w jeszcze większą ruinę – mogła wydać im rozkaz i ruszyć
na wschód.
Nim pokonali góry wąskim przesmykiem, niebezpiecznie blisko
terytoriów dzikich, nad Vistralem zapanowała wiosna. Odwieczny cykl
przemian Dogoda dobiegł końca i rozpoczął się nowy rok, przywołując
ptaki do dawnych gniazd, spławiając kry w dół przelewających się rzek.
Alkena ledwo dostrzegała piękno odradzającej się natury. Na wpół
świadomie przepuszczała skrzydlate chmary, otwierając im w ścianach
okna i tunele, przerzucała mosty przez rwące nurty, wypatrując na horyzoncie jednej jedynej rzeczy. Czarnego monolitu wędrującego przez
rumowiska. Obiektu jej nienawiści.
– Proszę, zatrzymałam się – oznajmiła. – I co teraz? Może mi
powiesz, że nadużywam darów Nystary? Że w tym tempie Warownia
pochłonie mnie w ciągu tygodni? Myślisz, że co, że tego nie wiem? –
Zgięła i rozprostowała palce wolnej dłoni, z każdym dniem coraz bardziej
ociężałe, drętwiejące. – Rozmawiałam z dziesiątkami Kasztelanów, odkąd
poświęciłeś się jak głupek i zostawiłeś mnie samą. W Faigres, w Staup,
nawet w Gedwin. Wiem doskonale, jaką cenę przyjdzie mi zapłacić za
oddanie krwi tym murom.
Petran wypuścił powietrze z nieistniejących płuc. Osobliwy pogłos
dochodzący to z jednej, to z drugiej części zamku sprawił, że brzmiało
to, jakby westchnęła cała Blais.
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– Skoro już przy tym jesteśmy, tak, Alki, nadużywasz swoich talentów. Jest powód, dla którego wznosimy Warownie w obronnych miejscach
i nie ruszamy ich ani na piędź… Wiesz, ile miałem lat, kiedy się poznaliśmy?
– Nie obchodzi mnie…
– Dwadzieścia siedem. A wyglądałem i czułem się, jakbym miał
sześćdziesiąt! Osiemnaście wiosen spędziłem w sumie jako Kasztelan Blais,
a już szykowałem się na koniec. Jak ci się zdaje, jak długo wytrzymałbym,
gdybym wyrwał z ziemi fundamenty i uciekł przed hordą na południe?
Połowę tego? Mniej? Każda iskra życia, którą wsączasz w te mury, to kolejny kawałek twojego ciała zmieniony w nieczułą skałę.
– Ale nie zrobiłeś tego! – wrzasnęła, pozwalając kamieniowi węgielnemu wchłonąć całą jej frustrację. Baraki uderzyły o ziemię jak pięści
furiata i spłoszyły stado wron z pobliskiego zagajnika. – W tym właśnie
problem: nikt nie zrobił nic przez trzysta lat! Siedzieliśmy na tyłkach
i czekaliśmy na śmierć, zamiast sprzeciwić się jej ogniem i stalą! I śmierć
przyszła! Prosto pod nasze bramy!
Jakaś jej część, brzmiąca łudząco podobnie do Krzykacza, szepnęła: Musisz się go pozbyć. Wyłupać jak zbędny kamień. On nigdy nie zrozumie. Ale gdy sięgnęła umysłem, odkryła, że nie może zlokalizować
Petrana. Nie było go ani w Hali Pamięci, ani w jego dawnej komnacie,
ani na murach, gdzie musiał zginąć. Czuła tylko przebłyski świadomości
pojawiające się i zaraz znikające. Zupełnie jakby Czarna Twierdza starła
Kasztelana na pył, a cząsteczki jego ciała wniknęły w zaprawę.
– Nie jesteś już dzieckiem, Alki. Nie będę cię pouczał, jak działa
świat, bo sama zdążyłaś się o tym przekonać. Wiem, że nie było mnie tam,
bym mógł cię poprowadzić, i za to przepraszam. Ale nie możesz pozwolić,
by twoja złość na mnie przesłoniła ci oczy… Trzymaj się z daleka od Kraig.
Błagam. W tych czarnych murach kryje się coś niewłaściwego. Nadal czuję
dreszcze na samą myśl o tym, mimo że… no, moje ciało…
– Niewłaściwego? – Jedyne, co wiedziała o niszczycielskim zamku, to to, gdzie go ostatnio widziano według wieści Mongany. – Co?
– Nie potrafię tego wyjaśnić. Mam tylko swoje… odczucia. Błagam,
poniechaj zemsty i wznieś Blais od nowa, w jakiejś spokojnej, ciepłej dolinie!
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Pokręciła głową.
– Nie, Petran.
– Nauczę cię, jak pozbyć się tych głosów w głowie.
To sprawiło, że się zawahała. Żaden inny Kasztelan, którego spotkała, nie był w stanie jej pomóc. „Nystara Dotyka każdego z nas inaczej”
– powtarzali tylko tajemniczo.
– Niby w jaki sposób? – prychnęła, maskując prawdziwe emocje.
– Troską, Alki. Troską, nie przemocą… Słyszysz główną izbę jadalną?
Przesunęłaś ją w dół i wzdłuż linii baraków.
Wymruczała potwierdzenie. Pomieszczenie, w którym cała czeladź, wojsko, rzemieślnicy i dostojnicy wyprawiali cotygodniową ucztę
Dnia Dogoda, było jednym z najgłośniejszych w całym zamku. Pięć
lat temu, podczas ewakuacji, sufit zawalił się i przygniótł skuloną pod
ławą służkę. Konała godzinami. Pogrążone w traumie ściany do tej pory
roztrząsały to wydarzenie. Przearanżowując Blais, Alkena musiała bez
przerwy omijać zrozpaczoną izbę, bo za nic nie potrafiła zmusić jej do
współpracy.
– Pamięć kamieni jest żywsza i trwalsza od ludzkiej – powiedział
Petran. – Ale kamienie są z natury uparte, niewzruszalne. Gdy zaczną
myśleć o jednym, nie potrafią przestać. Dlatego kiedy przekonasz je: „Od
teraz jesteście jedną ścianą, mówicie jednym głosem”, będą w to wierzyć,
nawet jeśli dana ściana się rozpadnie. Musisz wybić je z szoku. Przekonać,
by myślały o czymś innym.
Westchnęła.
– Czy naprawdę musimy…
– Spróbuj. Proszę. Potraktuj to jak lekcję, która się nigdy nie odbyła.
Alkena zawiesiła wzrok na horyzoncie, na wzgórzach czerwonych
od chylącego się ku zachodowi słońca. Głosy martwych wyłaniały się
z ciszy i atakowały ją pojedynczą sylabą czy nutą krzyku, niedookreślone,
ale wciąż jak najbardziej obecne.
Poprawiła dłoń przyklejoną do serca zamku i zanurkowała umysłem między skalne bloki…
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– …nie mogliśmy nic zrobić, absolutnie nic. Nie nasza wina. Ale jak
można zapomnieć? Jak, jak, jak?
Zadrżała. Fermentujący latami żal uderzył jej do głowy jak łyk
zbożówki. Izba mówiła dalej, nie przejmując się jej zawrotami. O wrzaskach. O krwi. O ciele, którego z każdym dniem było coraz mniej, które
puszczało soki i marniało.
– Pamiętacie? Wzywała matkę. Drapała skórę i biła się po przywalonych nogach, i zagryzała pięści, i krzyczała do niej. Sto osiemdziesiąt trzy
razy – „mamo, mamo, pomóż”. „Bogowie, pomóżcie” – czterdzieści dwa
razy. Ale nikt się nie zjawił. Zupełnie nikt…
– To straszne – wyszeptała. Zrazu się otrząsnęła.
W ten sposób nie pomożesz nikomu.
– To straszne, ale… przecież widzieliście nie takie rzeczy, prawda?
Na bogów, jesteście jadalnią! Uczty Dogoda zawsze wymykały się spod
kontroli.
– …nie. Nie, nikt nigdy nie zginął. Nie zginął w męczarniach!
– Tak. Owszem. Naturalnie. – Myślała rozpaczliwie. – Ale z drugiej
strony… eee… przynajmniej tym razem nikt nie zapaskudził bezcennego
gobelinu, co? I nie próbował sprać tego winem.
Kamienie milczały przez kilka uderzeń serca. Jeden z nich zachichotał nieśmiało. Inne dołączyły po chwili, rzucając własne żarciki
i uwagi.
– Faktycznie, to była pamiętna noc – przyznała chórem izba. –
Trudno powiedzieć, czy eard był bardziej czerwony z gniewu, czy z przepicia… Jak się miewa nasz drogi kapitan Leitar? Dalej bezcześci rodowe
pamiątki?
Alkena skrzywiła się, wspominając przegniłą plamę na udzie dowódcy.
– Jest kapitanem w Faigres – skłamała prędko. – Żona łuczniczka.
Chwilowo bez dzieci, ale to kwestia kilku wiosen.
To usatysfakcjonowało nawet najbardziej marudne kafelki na podłodze. Pomieszczenie rozhuczało się od rozmów o przeszłych ucztach,
rozbrzmiało gwarem, śmiechem i szczękiem talerzy, szczekaniem psów
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czekających pod stołami na upuszczony kąsek. Jadalnia znów była jednością z zamkiem, gotowa na rozkazy Kasztelan.
– Rozumiesz teraz? – zachrzęścił Petran. – Rozumiesz, jak wiele
można osiągnąć bez podnoszenia miecza? Możesz dać dom ludziom, którzy go nie mają. Miejsce, w którym uleczą rany… Wystarczy, że zawrócisz.
Alkena potrząsnęła głową, wytrząsając resztki transu. Przez
chwilę czuła się na powrót cała, naprawiona jak garniec po zabiegach
druciarza. Ale to była tylko ułuda.
– To nic nie zmienia – wycedziła zła na siebie. – Kapitan. Gwein.
Hanta. Nadal martwi. I żadne twoje banały o tym, że „pamięć pokonuje
śmierć”, nic na to nie poradzą. Żałuję tylko, że pozwoliłam ci zmarnować
mój czas i opóźnić chwilę, w której ich pomszczę…
Westchnienie byłego Kasztelana przemknęło jak podmuch po
korytarzach.
– Nie żałuj, Alki. Gdybyś się nie zatrzymała, rozdeptałabyś tych ludzi
na dole. Na pewno kryje się w tym kolejna lekcja, ale…
Zaklęła i wychyliła się przez blanki.
Faktycznie, chmara mrówczych kształtów uciekała co sił od ruchomych murów Blais. Objuczone zwierzęta, pełne wozy, tłumoki na
plecach – uchodźcy.
A z językiem hordy cofniętym na północ była tylko jedna rzecz,
przed którą mogli uchodzić…
Zstąpiła do nich czym prędzej, śląc sobie pod nogi ruchome stopnie. Stanęli, oniemiali, ciągnąc za uzdy przerażone konie. Alkena nie dała
im szansy na odzyskanie rezonu. Skoczyła, przetoczyła się jak akrobatka
i w kilku susach sforsowała dystans.
– Kraig? – zapytała, hamując w mokrej trawie.
Stojący najbliżej mężczyzna zerwał z głowy słomiany kapelusz.
Zgiął go na pół, założył, znowu zdjął. Minęła chwila, nim zdołał zebrać
myśli na tyle, by wykrztusić:
– T-tak, mości Czatowniczko. Znaczy: pani Kasztelan. Eee… moja
pani?
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– Wystarczy „Alki”. Zabiorę was do najbliższej stanicy – zarządziła. – Sylon Dun jest niedaleko. Tam będziecie bezpieczni.
– Dziękujemy. – Wypuścił powietrze z ulgą tak utęsknioną, że z ust
wyrwał mu się nerwowy śmiech. – Bogowie… Jeszcze dwa dni temu jakby
kto zobaczył chodzącą Warownię, gotów pomyśleć, że za długo na słońcu wystawał! Skąd my mieli wiedzieć, że Czarna Twierdza to nie bajda.
Ledwo dało się zleźć z drogi, jak przeszła pługiem przez nasze sioło!
– Kraig jest jak najbardziej prawdziwa. Ale bez obaw, nie na długo. – Położyła dłoń na rękojeści Krzykacza i uśmiechnęła się, słysząc
znajomy zew tętniący we krwi. – Wskażcie mi tylko kierunek.
Jej rozmówca spojrzał na miecz, na przesłaniającą słońce
Warownię, łącząc wątki. Szczęka opadła mu tak nisko, jakby Nystara
wcieliła się na jego oczach w nowe, świetliste ciało. Nie zauważył,
kiedy rondo wyginanego w dłoniach kapelusza pękło na pół.
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Znalazła ją osiadłą w grząskim mule u brzegów Moddin. Strzeliste, katedralne wieżyczki nachylały się nad nurtem niczym ponure płaczki z opowieści Lorgi – czekające na przechodniów, którzy położą im na ramionach
pocieszającą dłoń, by mogły połknąć ich w całości. Z wyżyn Blais przeklęty zamek wyglądał znacznie mniej imponująco niż przed pięciu laty,
ale wcale nie mniej groźnie. Wręcz przeciwnie. Alkena mogłaby przysiąc,
że budulec faluje do rytmu chrapliwego, zwierzęcego oddechu, że gdzieś
pod nim napinają się potworne mięśnie. Kraig przystanęła, bo ktokolwiek ją kontrolował, potrzebował chwili wytchnienia. Ale lada moment,
za sprawą jednej myśli opętanego umysłu, mogła ruszyć do ślepej szarży
przez wioski i Warownie. Przez miejsca, które inni zwali domem.
Nie – pomyślała, zaciskając twarde jak skała pięści. Nigdy więcej.
To kończy się dziś.
– Nie czułaś tego wcześniej, prawda? – szepnął Petran z głębi zaprawy. – Oczywiście. Nie byłaś wtedy związana z Warownią. Ale gdy tylko
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dotkniesz tych czarnych murów, zrozumiesz. Musisz być bardzo, bardzo
ostrożna, żeby…
Zmęczona rozmowami, głodna działań Alkena poderwała Blais
do ataku. Kamienie przesuwały się pod zamkiem jak w ogromnym kole
młyńskim, z każdym obrotem nabierając prędkości. Warownia nie była
już tak wspaniała jak przed laty. Osłabła, zmieniła kształt, pogubiła połowę cegieł. W zasadzie nie była niczym więcej niż masą zlepionych na siłę
grobowych kopców. Ale Alkena nigdy przedtem nie czuła się jej bliższa.
Nigdy przedtem nie czuła, że z dłonią na kamieniu węgielnym może pokonać każdego przeciwnika.
Nawet śmierć.
Kraig uniosła stołp na chwilę przed tym, jak w jej fasadę wbiła
się wapienna pięść-budynek. Uderzenie wstrząsnęło kośćmi Alkeny.
Obezwładniająca fala rozpaczy wlała się do jej umysłu – gniew zmieszany z niemocą, smutek głęboki niezrozumieniem. Ktoś wrzasnął, żeby
uciekała, i przez chwilę miała wrażenie, że to jej cudem odrodzona matka
kona po raz drugi w ciemnicy nawiedzonych lochów. W nozdrza dziewczyny wsączył się zapach krwi i nie była pewna, czy to krew wykaszlana
przez słabnącą Gwein, czy kogoś, kogo nie znała. Każdy mięsień w jej
ciele krzyczał, żeby uciec od Kraig, pozbyć się tych uczuć – tak obcych, tak znajomych. Ale było już za późno. Rozpędzona jak nurkujący
jastrząb mogła tylko staranować Czarną Twierdzę i przewalić się wraz
z nią do rzeki.
Woda trysnęła fontanną, która na mgnienie oka odsłoniła dno.
Do deszczu kropel i skonfundowanych ryb dołączył grad – skalne bloki
wyrwane z zaprawy i odłamki wykruszone z murów, ich wrzaski urwane,
gdy tylko przestały być częścią konstrukcji.
Alkena skuliła się, próbując zapanować nad perspektywą obróconą o dziewięćdziesiąt stopni. Potworne dzwonienie ogłuszało ją na
świat jeszcze skuteczniej niż opaska. Nadal jednak słyszała tym drugim
zmysłem, jak białe ściany wojują z czarnymi, jak dziesiątki pomieszczeń
pytają: „Bogowie, co się dzieje?”, jak nasączone rozmowami wojów baraki
zagrzewają inne partie zamku do walki.
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A ponad tym wszystkim królował potępieńczy jęk.
– Wszyscy… martwi…
Ciemne sztychy wież wystrzeliły z twierdzy i zagłębiły się w Blais.
Alkena poczuła każdy wyłom, każdy ubytek niczym ranę na swoim ciele.
To nie wystarczy – dotarło do niej, gdy zaciskała zęby do bólu.
Potrzebuję więcej siły, determinacji.
Gniewu.
Wrzasnęła w dół wieżyczki. Jej głos poniósł się po donżonie, wyleciał drżący z okien i drzwi, aż sięgnął najdalszych zakamarków Blais.
Wplotła w ów wrzask nuty tęsknoty za tym, co było, niemocy, potrzeby
zemsty.
Warownia odpowiedziała eksplozją porad.
– …przewagę zaskoczenia, nie marnujmy jej, jak najwięcej obrażeń,
zanim…
– …nie inicjuje się potyczki bez przedwstępnej ewaluacji kosztów…
– …o nie, o nie, co teraz, co, może lepiej wycofać się, ja wiem? Albo…
– …zniszczyć, zgnieść, rozgromić, zmiażdżyć, solą zasypać i…
Wytłumiła bezużyteczny szum, łowiąc cichy, rzeczowy monolog
z najbardziej zaskakującego miejsca – Hali Pamięci:
– …zagubieni i oślepieni, przez siedem lat i kolejnych siedem, póki
Felkos z zachodniej Enklawy nie rozesłał wieści Odpryskiem – mówił trzeci
najstarszy Kasztelan, akcentując zgłoski na modłę Cwlantys. – Jakich by
groźnych, niebosiężnych gór ofiarnicy Kleidony nie wyrywali z ziemi i jakich by dzikich puszczy nie naginali krwią do swej woli, zawsze ukrywali się
na szczycie tych dziwotworów, podobnie jak zawsze łamali skały i splatali
korzenie w dwie górne kończyny i dwie dolne. Tak oto, pomimo nieludzkich
przemian, ostatecznie zdradzała ich ludzka natura. Tak oto mogliśmy ich
pokonać. Mierząc oręż nie w potwora, lecz w ukrytego w nim człowieka…
Wychyliła się i spojrzała na centralny stołp. Nagle wiedziała dokładnie, co należy zrobić.
Wbijając paznokcie w kamień węgielny, puściła cegły w dwóch
równoległych strumieniach, jakby nadmuchiwała ramiona ożywionego
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zamku. Kraig zaszamotała się w wodzie i odpowiedziała tym samym.
Sczerniałe mury odarły się z umocnień, próbując zrównoważyć ciężar.
Alkena czuła ogień w płucach. Z każdym rozkazem wydanym zbitkom wapienia jej oddech stawał się cięższy. Kiedy mrugała, pod powiekami chrzęścił piach. Mimo to ani na chwilę nie zwolniła uścisku i patrzyła,
jak główny dziedziniec Czarnej Twierdzy – tors tego zamku zlepionego
na wzór człowieka – kurczy się i słabnie, obniża poziom.
Wąskie, zwieńczone ostrołukami otwory strzelnicze zrównały się
z jej wieżą. Alkena nie czekała na lepszą okazję. Zacisnęła mocniej pas
z mieczem, wsunęła sobie kamień węgielny pod pachę, a potem wydała
polecenie, które sprawiło, że cała Warownia, łącznie z Petranem i dziesiątkami byłych Kasztelanów, wrzasnęła: „NIE!”.
Defortyfikuj.
Przekrzywiona ściana otworzyła się jak paszcza, wypluwając
Alkenę. Pod jej stopami nie było żadnego szybu, żadnego awaryjnego
tunelu – tylko kilkadziesiąt metrów powietrza i monstrualne oblicze
Kraig. Wstęga kamieni uczepionych serca zamku wiła się za nią jak jęzor,
spowalniając upadek. Mimo to czarne mury rosły w jej oczach w zatrważającym tempie; pęd wiatru wyrwał dech z piersi. Miała zaledwie
chwilę, żeby sklecić sobie pod nogami prowizoryczną tarczę, nim wbiła
się z impetem do środka.
Obtłukła sobie bark, wtaczając się przez wyrwę, ale ból fizyczny
zniknął niemal natychmiast, przytłoczony pieśnią cierpienia.
Zaatakowała ją, gdy tylko Alkena chwyciła się niemal poziomej
kolumny; wbiła pazury w jej mózg, wydarła w nim dziurę i wrzasnęła do
środka. Przestrzenie Kraig nawiedzało tyle złej woli, tyle frustracji, że
z początku nie mogła się poruszyć. Słyszała, jak wysoko nad jej głową
Blais ściera się z tą niewyobrażalną mocą, rozmontowując obwarowania tam, gdzie nie powinna ich rozmontowywać; odwracając uwagę.
Wiedziała, że nie potrwa to długo.
Zmusiła kamienie przylepione do palców, by pomogły jej wdrapać
się na masywną podporę. Gdy tylko miała wolną rękę, dotknęła rękojeści
Krzykacza.
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– Jest tutaj – pomyślała w jego kierunku, nie otwierając ust ze
strachu, że od wstrząsów przegryzie sobie język. – Z czym byś się nie
związał krwią, instynkt zawsze nakaże ci się schować w „głowie” tego tworu.
Tak mówił tamten Kasztelan.
– Mmm, zwapniały staruch zna się na rzeczy… Nie czujesz, Alki?
Och, dostaję dreszczy od samej bliskości! Taka żądza krwi, taka wola zniszczenia! Chore serce wybijające wojenny rytm!
– Nie ekscytuj się, tępaku, gadaj! Gdzie?
– Tuż pod tobą.
Wychyliła się i zaraz potrząsnęła głową.
– Widzę tylko podłogę. No, ścianę, bo chwilowo jesteśmy horyzontalni.
– Może i nie mam oczu, Alki, ale znam się na psychotycznych pragnieniach mordu. Chcesz tego, kto wpędził Kraig w szaleństwo? Jest na
dole. Jak mi krew miła.
Zsunęła się na dno z pomocą Blais. Powietrze naraz zrobiło się
cięższe, zatęchłe, jakby od lat nie wiał tu ani podmuch, nie padał ani
promień słońca. Powierzchnia, po której chodziła, była dziwnie nierówna, ale nie dostrzegała żadnego ukrytego wejścia dzikiego Wiedzącego;
żadnych dźwigni, mechanizmów, przycisków. Tylko rozdzierające duszę
zawodzenie – donośniejsze niż kiedykolwiek przedtem – zadawało kłam
jej zmysłom.
Pstryknęła Krzykacza w głowicę, wprawiając piórko w drżenie.
– Nic tu nie ma, geniuszu.
– Powiedziałem, że jest na dole – odpowiedział wyraźnie podniecony. – Nie powiedziałem nic o tajnych komnatach.
– Na dole? Co masz na myśli na…
Urwała, czując, jak język sztywnieje jej w ustach. Przełknęła ślinę,
po czym wolno, z niedowierzaniem, spojrzała pod swoje stopy.
– Na magiczne cycki Nystary…
Leżał stopiony z cegłami w idealnej symbiozie – niewiele więcej
niż zatarta przez czas płaskorzeźba. Alkena cofnęła się z żołądkiem
podchodzącym do gardła, rozpoznając fragment twarzy, zarys palców
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oplatających kamień węgielny, wzgórek kolana. Ale cała reszta – wszystkie kości, mięśnie i skóra – doszczętnie wsiąknęła w czerń. Było to tak
dalekie od cichej dostojności Hali Pamięci, jak to tylko możliwe.
Nikt nie doprowadziłby siebie do podobnego stanu z własnej woli
– przemknęło jej przez myśl. Coś musiało pójść nie tak i Kraig złamała
jego umysł.
Wyszarpnęła miecz z pochwy.
Ale to nie zmienia tego, co muszę zrobić.
Krzykacz po raz pierwszy nie wrzeszczał radośnie, gdy wzniosła
go nad głowę. Alkena stanęła w rozkroku i zamarła, targana wątpliwościami. Przez te wszystkie lata była przekonana, że kiedy nadejdzie ta
chwila, poczuje się jak bohaterska mścicielka. Tymczasem czuła się jak
kat.
Spojrzała raz jeszcze w niczego nieświadomą kamienną twarz.
Zmrużyła oczy. Nachyliła się. Światło wsączające się przez wyłom było
wątłe, rozproszone w pyle i co rusz przesłaniały je ścierające się wypustki
dwóch zamków, ale teraz, gdy znalazła się bliżej, wyraźnie dostrzegła
linie wiodące od kącików oczu Wiedzącego w dół policzków.
Sapnęła. Widziała, jak dzicy umierają na setki sposobów: wyjąc
jak zwierzęta, drąc ziemię paznokciami, przeklinając ją w chrapliwym,
pozbawionym intonacji języku. Ale nigdy nie widziała, żeby któryś z nich
płakał.
Krzykacz zadźwięczał u jej stóp. Przykucnęła, wyciągając dłoń
w kierunku spetryfikowanej postaci. Gdzieś z tyłu czaszki dobiegło ją
wołanie Petrana zaklinające ją na wszystkich bogów, by tego nie robiła.
Nie posłuchała. Dotknęła skamieniałych łez na skamieniałej twarzy.
I nagle nie była już Alkeną.
Była chłopcem, który dawno, dawno temu stracił wszystko.
Łącznie z sobą.

Kornel Mikołajczyk

Ciało stacza się ze schodów w rozbryzgach krwi, brązowa szata rozdarta na piersi. Padasz na kolana nieświadoma, że twoje usta poruszają
się bezgłośnie. Zesztywniałe palce zaciskają się na skrawku materiału,
szarpią, próbują wybudzić Kasztelana Waina z tego nagłego letargu. On
przecież tylko upadł, tak jak wiele razy przedtem, zaplątały mu się nogi
miękkie od zbożówki. Prawda? Prawda?
(Kim jesteś?)
Żadnej reakcji. Tylko pod czaszką eksploduje ci oburzony głos:
– …rozciął mnie. Po prostu… rozciął. Bez ostrzeżenia, bez żadnego
szacunku dla moich splotów! Za kogo on się ma? Co? W tych swoich paskudnych, cuchnących skórach, pfff, litości! Gdyby zobaczył to mój krawiec…
Cofasz dłoń i przyciskasz ją do piersi, chwytając powietrze w łapczywych haustach.
Skóry… Nie, to nie może być prawda. To niemożliwe, żeby…
(Ach tak, rozumiem.)
Na ścianie załamuje się kosmaty cień, rośnie, zlewa się o kilka
stopni wyżej z imponującą postacią. Jasny półksiężyc topora wschodzi
nad twoją głową, brocząc posoką; wypatroszone wilcze głowy, przytwierdzone do ramion jak u garganta, zwracają ku niemu oczodoły, niezdolne
zawyć. Krwiożerczy, na wpół bezzębny uśmiech rozcina brodatą gębę,
gdy spoczywają na tobie oczy jasne szaleństwem.
Mocz spływa ci w dół nogawki, ale ledwo to rejestrujesz. Gdzieś
na niższych piętrach stołpu ktoś krzyczy, żeby uciekać, uciekać, uciekać!
Nie protestujesz.
(Jesteś taka jak ja, prawda?)
Zrywasz się na nogi i pędzisz w głąb Warowni, roztrzęsiona, zaszczana. Twoje mięśnie są na wpół kalekie od ślęczenia do późna nad kronikami Kasztelanów, ale wspomagają cię pokłady młodzieńczej energii.
Nie wspominając o strachu.
Przed wejściem do skrzydła earda mijasz pierwsze ciało, znajomą
twarz. O drugie – pustookie i zakrwawione – mało się nie potykasz. Trupy
są wszędzie. W korytarzach, przy paleniskach, w izbach czeladzi, w łaźniach. Krążą pomiędzy nimi dwunogie bestie. Odcinając uszy, by nanizać
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je na rzemień, rozłupując czaszki jak melony, brukając na wpół żywe
kobiety niezależnie od wieku… I z każdym agonalnym jękiem, z każdym
tchem rozpraszającym się w eterze, ściany Kraig wyją odrobinę głośniej.
(Ty też słyszysz ich głosy.)
Skamląca jak pobity szczeniak jakimś cudem wdrapujesz się
na szczyt stołpu. Ale oni są tuż za tobą – zgiełk i cienie na schodach.
Zatrzaskujesz drzwi, opuszczasz sztabę. Powinnaś czuć się bezpieczna,
sama w znajomej przestrzeni. Ale każdy skrawek ściany, który mijasz, to
usta wywrzaskujące ostatnie słowa przed śmiercią, plujące krwią. I łapiąc
się za głowę, myślisz: „Tak to właśnie jest oszaleć…”
(Nie możesz się ich pozbyć, nie możesz wygłuszyć.)
Kamień jest tam, gdzie zostawił go Wain – zanim jak co wieczór
zstąpił do kuchni i zażądał karafki; zanim musiałaś odholować go pod
te przeklęte schody: mały chłopiec wspierający rosłego mężczyznę.
Podchodzisz do lśniącego piedestału jak lunatyczka, lawirując między
wieżyczkami zmurszałych ksiąg. Kiedy serce zamku budzi się pod twoim
dotykiem, to tak jakby wszystkie krzyki zmieniły się w rozgrzane do białości igły. Ciepło na szyi podpowiada ci, że twoje uszy zaczęły krwawić.
(Są jak ciernie oplecione wokół głowy, sztylet przyłożony do skroni.)
Zaciskasz zęby i sięgasz w głąb Warowni, pod ten czarny, nieustępliwy pancerz, śląc zapytania. To nie może dziać się naprawdę, to musi
być zły sen! Ale niemal natychmiast widzisz niezabezpieczoną bramę
na tyłach Warowni – tę, przez którą pasterze co wieczór zaganiają owce
ze strachu przed hordą. A stamtąd wąskim tunelem można dostać się
na dziedziniec, z dziedzińca do skrzydła earda, ze skrzydła do stołpu, na
górę po schodach i…
ŁUP! W drzwi komnaty wgryzają się topory. Kolana trzęsą ci się
tak gwałtownie, że stukają o siebie z komicznym pogłosem. W poszerzających się wyrwach pojawiają się i znikają splamione krwią twarze, błyska
żelazo, kotłują się włochate kształty.
Są blisko. Tak blisko, że niemal czujesz na karku ich zepsute, zwierzęce oddechy. A stąd, ze szczytu stołpu, jest tylko jedno wyjście poza
tym, które właśnie oblegają. Przez okno i w dół, na bruk.

Kornel Mikołajczyk

(Jest tylko jeden sposób, by uwolnić się od klątwy.)
Chyba że…
W mgnieniu oka dopadasz do biurka Kasztelana. Rozrzucasz pergaminy, kałamarze, puste butelki i zaciskasz dłoń na dłucie, którym Wain,
przeklinając bogów, zwykł gmerać przy swojej stwardniałej skórze.
Wystarczy jedno uderzenie, by odłupać fragment kamienia węgielnego.
Wystarczy jedna kropla krwi z obdartego łokcia.
(Jedno wyjście z pułapki śmierci.)
Kraig wlewa się do twojego umysłu w całym swym przeraźliwym,
agonalnym splendorze. Nie masz nawet chwili, by pomyśleć, że oto popełniłaś śmiertelny błąd. Wszystko, czym byłaś, zostaje odsunięte na bok,
zagłuszone echem. Jesteś teraz zamkiem splamionym krwią, otoczonym
wrogami.
(Stać się częścią pułapki.)
Meilan? Kim jest Meilan?
Przecież nazywasz się Kraig.
(Zniknąć.)
Drzwi na szczycie twojej głowy rozpadają się w drzazgi. Ciężkie
kroki rezonują wzdłuż nerwów zaprawy – nieznajome, nieproszone, coraz
bliższe twego pulsującego światłem serca. Mury drżą. Pamiętają, choć
nie wiedzą skąd, jak były młodzianem ślizgającym się na krwi rodziny
i przyjaciół; jak kroki łudząco podobne do tych dudniły za ich plecami,
kontrapunktując wrzaski umierających. Żadna cegła, żaden kamień twojego ciała nie chcą ich słyszeć. Nigdy więcej.
Kulisz się jak spłoszone zwierzątko, chowasz do skorupy. Ściany
wybiegają sobie na spotkanie, opadają sufity, podłogi składają się wpół.
Wrogowie cichną w jednej chwili – zostaje po nich tylko zgrzyt metalu
między kamieniami oraz mokre plaśnięcia.
Niestety, nie trwa to długo.
Ich głosy powracają, zwielokrotnione, zapętlone w ostatnich urwanych krzykach. Jest ich jeszcze więcej niż przedtem. Zgiełk. Horda.
Wszędzie wokół ciebie!

Pamięć kamieni

87

Wszyscy… martwi…
Dlatego wyrywasz się z ziemi i zaczynasz biec. Dlatego niszczysz
wszystko na swej drodze, a zwłaszcza miejsca, gdzie słychać te przeklęte
ludzkie głosy.
Próbujesz uciec przed śmiercią, przegonić ją sprzed swoich bram.
Ale nie można uciec przed sobą.
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– Alki! Alki, przestań płakać, dziewczyno! Raz w życiu posłuchaj, co mówię…
Alkena słuchała głosu matki. Kiedyś unikała go jak ognia i robiła wszystko, by go zagłuszyć: gwizdem wiatru we włosach, wrzaskami
umierających dzikich. Teraz, gdy wraz z rodzicielką krzyczały tysiące,
dzieląc się nieskończonym spektrum bólu, znosiła to z chłodną obojętnością kamienia.
Ostatecznie tym właśnie była ludzka rozpacz z punktu widzenia
bogów, historii i Er Vistralu. Niegroźnym szumem.
– Musisz mnie tu zostawić, rozumiesz? Musisz! Jeśli nie znajdą nikogo na farmie pełnej trzody, zaczną za nami węszyć; wytropią nas jak wilki.
Nie chcę nawet myśleć, co by z tobą zrobili, dziecko!
To było takie proste – odpuścić. Dlaczego próbowała narzucać
światu swoją wolę, walczyć z duchami, mścić się? Wystarczyło wycofać
się w głąb siebie, żeby być bezpieczną; stać się cegłą w murze, by upewnić się, że nic jej nie zrani. Nie potrzebowała niczego więcej. Dopóki nie
nękały jej głosy umarłych, dopóki zlewały się w jednolity szmer z tyłu
głowy, dopóty mogła zapomnieć o wszystkim.
– Kiedy podpalą strzechę, ruszę na przełaj przez pastwisko. Niech
mnie dogonią, niech mnie złapią, niech zrobią ze mną, co chcą. Ale ty biegnij
w las, słyszysz? W drugą stronę. Uciekaj jak najdalej stąd i… Bogowie, to
już. Szybko! Przebieraj nogami, głupia dziewczyno!
Blais, Alkena, Kraig, Meilan… Jakie to miało znaczenie tak na dobrą sprawę? Byty naznaczone śmiercią, ruiny nie do naprawienia.

Kornel Mikołajczyk

Tylko razem mogli znieczulić się na ból. Tylko razem mogli zrzucić
kajdany pamięci i odetchnąć, zasnąć, śnić…
Śnić…
Śnić…
– Szszsz szszsz, Szszsz!
Alkena szarpnęła się w bezczasowej pustce. Była przekonana, że
matka powiedziała coś jeszcze – coś, czego wcześniej nie potrafiła sobie
przypomnieć – ale echo zaniknęło, nim zdołała wyłapać choć sylabę.
Cokolwiek to było, przegnało z jej umysłu resztki otępienia.
Nagle odkryła, że nie ma powiek.
Szukała ich myślami, słała zapytania – ale znajdowała tylko blanki,
otwory strzelnicze, brony, machikuły. Gdy wydawała rozkaz otwarcia,
widziała, jak uchylają się okiennice i wierzeje.
Co się stało z jej ciałem? Dlaczego nie czuła nic poza szorstkością,
ciężarem i chłodem?
Spanikowana napięła wszystkie mentalne mięśnie i zmusiła się do
odłączenia. Czuła się tak, jakby gołymi rękami wyrywała kamień z wielkiego, nieustępliwego muru, co rusz tracąc chwyt na nieoszlifowanych
krawędziach. Tyle że tym kamieniem była ona.
Kiedy wreszcie odzyskała wzrok, jej lewe ramię oplatały kryształowe żyły. Identyczne, tyle że obsydianowe, biegły wzdłuż prawego. Oba
ledwo zginały się w łokciach. W jednej przytłaczającej chwili zrozumiała,
jak bliska była losu pokrewnego temu biednemu, zagubionemu chłopcu.
Meilan. Nazywał się Meilan.
Wiem, bo mało brakowało, a stałabym się nim…
Oderwała palce od czarnego policzka i podniosła miecz w artretycznie wygiętej dłoni. Krzykacz syknął w jej głowie – zwierzę zapędzone
do kąta, jeżące sierść.
– Na wszystkie odcienie juchy, Alki! Dobrze się czujesz? Gdzieś ty
wsadziła tę rękę?
Przełknęła ślinę niepewna, czy jej gardło nadal działa.
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– Chyba… na moment się zgubiłam. Nigdy nie natknęłam się na
Warownię, w której każdy pyłek mówiłby jednym głosem. – Zadrżała pod
opończą. – I to tak przytłaczającym.
– Tu się zgodzę. Gdybym miał ciało, pewnie oblałbym się krwawym
potem… To jak, dźgamy gościa czy nie? Zdaje się, że nie mamy wiele czasu.
Uniosła wzrok wzdłuż pępowiny łączącej ją z Blais. Faktycznie,
Warownia była teraz niewiele więcej jak kruszejącą skorupą w uścisku
czarnych ramion. Jej wybieg z defortyfikacją pozwolił obu konstrukcjom
zakleszczyć się w sobie tak, że żadna nie mogła zyskać przewagi.
Właśnie na takie otwarcie czekała. To był jej moment, godzina
zemsty. Ale…
Wycelowała sztych w pierś Meilana, lecz nie mogła się zdobyć na
uderzenie. Dopóki wmawiała sobie, że za Kraig stoi jakiś dziki Wiedzący,
dopóty mogła pielęgnować w sobie nienawiść jak krzew o trujących owocach, dojrzalszy i bardziej zabójczy z każdą wiosną.
Teraz jednak znała prawdę. Ten chłopak był taki sam jak ona –
terminator u Kasztelana, który przeszedł przez matnię. Gdyby tamtego
przeklętego dnia Petran nie otworzył pod nią podłogi, kto wie, czy nie
skończyłaby jak on? Kto wie, czy nie rzuciłaby się do kamienia węgielnego i nie oddała mu wszystkiego, byle odeprzeć atak? Wystarczył jeden
desperacki krok i Blais stałaby się całym jej światem.
Jak długo błąkał się skrzywdzony, atakując ludzkie siedliska?
Trzydzieści lat? Dłużej? Bez nowego Kasztelana, który ulżyłby jego
brzemieniu, Kraig wysysała z niego siły życiowe nawet po tym, gdy
skamieniały mu stawy; gdy zamiast w dostojną rzeźbę, zmienił się w kawałek ściany. Może dlatego zaszył się gdzieś na pół dekady. Bo czuł,
nawet pomimo napędzających go czarnych myśli i martwych głosów,
że nie zostało mu wiele czasu.
Uderzyła na odlew, wrzeszcząc z frustracji. Poszły iskry, ale
cios skierowany był w gładką część muru, daleko od nieszczęsnego
Kasztelana. Zamachnęła się po raz drugi, znad głowy. I znowu, i znowu.
W niczym to nie pomogło, ale gdy raz zaczęła, nie potrafiła przestać.

Kornel Mikołajczyk

Nie mogła zabić tego chłopca; nawet jeśli okazałaby w ten sposób
łaskę. Nie mogła go też ocalić, bo nie była rycerzem-czempionem na
gadającym koniu, a on – księżniczką uwięzioną w wieży czarnego lodu.
Ale musiała zrobić coś, cokolwiek, żeby powstrzymać Czarną Twierdzę!
Gdyby dało się do niego dotrzeć! – myślała, dysząc przez nos. Ale
jak? Jak? Samej ledwo udało mi się wyrwać! Gdyby nie głos matki, pewnie
bym nie…
Zamarła, mało nie kończąc cięcia na własnej stopie. Dopiero teraz dotarł do niej absurd sytuacji: głos matki, który nawiedzał ją od tak
dawna, wyciągnął ją ze studni rozpaczy, zamiast całkiem pogrzebać.
Jakim cudem?
Po raz pierwszy, odkąd uciekła z płonącej farmy, Alkena wsłuchała się w błądzące po czaszce słowa. Każde z nich było jak krok po
rozgrzanych węglach. Nie chciała pamiętać tej hardej, nieustępliwej
twarzy; palców wprawionych w przygładzaniu jej niesfornych włosów,
sprawdzających, czy przy pasku jest nóż – kto wie, czy do użycia na
swojej, czy wrogiej szyi. Zmusiła się jednak i pozwoliła matce wypowiedzieć ostatnie zdanie. To, które pomogło jej otworzyć oczy. Przetrwać.
Łzy zalały jej policzki, jakby od lat wstrzymywała je siłą pod powiekami.
– Alki? Alki, nic nie zabijasz. Na pewno wszystko w porządku?
– To nic takiego – skłamała, pociągając nosem. – Po prostu…
Petran miał rację. Ale prędzej skisnę, niż przyznam to przed nim. –
Zaśmiała się i otarła twarz rękawem. – Wybacz, Krzykacz, ale jednak nie
będę cię dziś potrzebować.
Bez wyjaśnienia wcisnęła miecz do pochwy. Upewniła się, że jej
lewa ręka nadal kontroluje Blais.
Równie dobrze może mnie to zabić – pomyślała, przyklękając. Ale
z jakiegoś powodu jej lęki ucichły do niegroźnego brzęczenia.
Uniosła do ust prawy kciuk i przygryzła. Mocno. Na jej języku wylądował kawałek czarnej skały. Przełknęła go czym prędzej, przykładając
krwawiącą dłoń do drugiego kamienia węgielnego.
I stała się Kasztelan rozdartą między dwiema Warowniami.
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Alkena nie znała słów, by opisać zgiełk, jaki rozległ się w jej głowie. Nie
była przekonana, czy jakiekolwiek istnieją, tak w cwlantyjskiej, jak w powszechnej mowie. Każda cząstka Blais, każda cząstka Kraig krzyczała,
domagając się uwagi; cząstki zbierały się w kamienie i cegły, kamienie
i cegły w ściany i stropy, ściany i stropy w pomieszczenia i korytarze.
Każdy koncept, jaki dostrzegało oko mądrości Tenosa – róg-skalnego-bloku, trzon-kolumny, lewa-połowa-psiarni – miał własny głos zlepiony
z pomniejszych głosów, równie donośny, co inne. Kontrolowanie tego
chaosu wydawało się tak niemożliwe, jak nawracanie kijem burzowych
chmur.
Zaczęła od pojedynczej, splamionej krwią cegły. Tkwiąca niegdyś
w bramie Czarnej Twierdzy, ciężko zniosła śmierć dwóch wojów, którzy
czuwali przy niej aż do końca:
– …mokro, zawsze mokro, dlaczego tak mokro? Zasycha i płynie,
zasycha i płynie, rozlewa się czerwień, wsiąka, już nigdy suchości, zawsze,
zawsze mokro…
Bratnia cegła wyrwana z jadalni Blais wsunęła się obok, mamrocząc pijane historie o strumieniach wina i zbożówki. Kolejne otoczyły
nieszczęśnicę. Szeptały o kałużach lśniących na dziedzińcu, ożywczej
wodzie ze studni, gorących strugach zmywających brud w łaźni. Alkena
nie musiała nawet przemawiać. Wystarczyło dopasować elementy i pozwolić dobrym wspomnieniom przegnać te złe.
Zespolona z dwoma molochami pracowała niestrudzenie, nie myśląc nawet o tym, co musi się dziać z jej ciałem. Białe bloki skalne wciskały
się między czarne i zmieniały płacz w śmiech, wrzaski w cichą akceptację. Nie raz musiała walczyć o kontrolę, napierać na bariery Meilana, od
lat bezpiecznego w swoim królestwie bólu i zaprzeczeń. Ale z każdym
kamieniem przeciągniętym na jej stronę jego determinacja malała. Nie
mógł powstrzymać Alkeny. Nie, kiedy miała po swojej stronie oręż potężniejszy niż śmierć.
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Zrozumiała bowiem wreszcie, czego próbował nauczyć ją Petran,
gdy stanęła przed nim tamtego dnia – młoda, czupurna dziewczyna
z martwym zwierzątkiem na dłoni, żądająca odpowiedzi. Nie liczył się akt
pamiętania o zmarłych, nie rozdrapywanie do krwi starej, źle zagojonej
rany, tylko to, jak się pamięta. Jej matka zginęła, a ona nie mogła nic
z tym zrobić i skaziło to pamięć o niej, jak śmierć zawsze skaża. Słuchała
głosu rodzicielki i mogła myśleć wyłącznie o cierpieniu, o ostatnich chwilach spędzonych gdzieś na skraju pastwiska z rozbitą głową, z coraz
płytszym oddechem, przyciśniętą do ziemi przez jakąś bestię w wilczej
skórze. Aż w końcu nie chciała słuchać, pamiętać; ani słowa. „Pamięć to
klątwa”, powtarzała sobie – tylko po to, by przeżyć.
Myliła się. Wyrzekając się wspomnień, zapomniała też o wszystkim, co dobre. O wonnych, ziołowych bułkach parujących na stole w każdy poranek Dnia Dogoda. O zimowych nocach, gdy zmęczona po wypasie
zasypiała przy palenisku i budziła się z dodatkowym kocem na ramionach. O kobiecie, która wolno, miarowo czytała jej klechdy z zapleśniałej
księgi, mimo że czytać umiała ledwie co.
Zapomniała, że kiedy matka wypchnęła ją z płonącej chaty – ze
łzami zasychającymi żarem na wychudłych policzkach – ostatnim, co
powiedziała, było „Kocham cię, Alki”.

Nim skończyła przebudowę, nastał świt. Nie zauważyła, kiedy zaszło
słońce, ale gdy tylko wsunęła ostatni kamień na miejsce, wieńcząc białoczarne blankowanie murów obronnych, oślepił ją skrawek bladej tarczy
wyłaniającej się znad wzgórz. Z zaskoczeniem stwierdziła, że czuje ciepło promieni na skórze; chwilę później poruszyła ramionami, które jakimś
cudem nie zmieniły się w skałę. Sięgnęła w głąb połączonych Warowni
i z miejsca znalazła przyczynę.
Meilan. Otrząsnąwszy się ze śmiertelnego szoku, Kasztelan musiał zrozumieć, że żadna siła, ludzka czy boska, nie oddzieli go już od
zamku. Przyjął więc na siebie całe brzemię przeznaczone dla Alkeny.
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Trudno powiedzieć, czy kierował nim fatalizm, czy potrzeba odkupienia;
fakt faktem, że wyszła z tego zesztywniała bardziej ze zmęczenia niż
z nadużycia magii.
Chciała mu przekazać proste „dziękuję”, ale odpowiedziało jej
echo. Tam, gdzie niegdyś tkwił zespolony z zamkiem młodzian, była już
tylko milcząca ściana.
Kolumnadę na szczycie nowego stołpu otaczał wąski chodnik.
Wyszła nań chwiejnym krokiem, poluźniając pas z mieczem. Myśl, że
oręż obija się o jej udo nieużyty, odrobinę ją pokrzepiła. Krzykacz miał
pewnie inne zdanie, ale nie dopuściła go do głosu. Nie teraz.
Stanęła przy blankach i po raz pierwszy spojrzała na zamek nie
tym ukrytym zmysłem Wiedzącej, ale własnymi oczami.
– Łooo…
– Faktycznie. Łooo…
– Petran? – Rozejrzała się, jakby jego twarz miała wychynąć z najbliższego kamienia. – Krwawa Nystaro, jesteś…
– Zmęczony. – Jego głos sprawiał wrażenie jeszcze bardziej rozproszonego niż podczas przeprawy przez góry. – Nie bez powodu spoczywamy… w Hali Pamięci, a nie rozbici na kawałki po… całej Warowni. Czuję,
że potrzebny mi długi… długi sen.
– Ale… wciąż tu będziesz?
Zignorował jej pytanie.
– To naprawdę idealne miejsce. Nie znam żadnej… Warowni tak daleko na północ. Wysokie mury, strażnice, obronna… rzeka. Nie zdziwiłbym
się, gdyby przysłali tu garnizon ze stolicy. To może być nasz… pierwszy krok
do odparcia hordy. Widzisz, czego możesz… dokonać, kiedy odpowiednio
wykorzystasz… dary bogów?
Przyklękła i położyła obie dłonie na kamieniach.
– Petran. Wciąż tu będziesz, prawda? – zapytała z naciskiem. –
Sam mówiłeś. Pamięć pokonuje…
– Wiem, co mówiłem. – Umilkł na chwilę. – Myślę, że jakaś część…
pozostanie. Moje mądrości, które wsiąknęły w ściany. I moje głupoty
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w równej mierze. Ale głos… obawiam się, że w tej nowej Warowni po prostu…
nie ma dla niego miejsca. To nie twoja wina – dodał prędko.
Miała wrażenie, że na chwilę dostrzegła jego uśmiech w szeregu
pęknięć, w cieniu zaprawy.
– Ale zyskałaś już dzisiaj… tak wiele, Alki. To nic złego stracić coś
w zamian. Białe kamienie… i czarne. Radość i smutek. Życie składa się
z obu. To moja… ostatnia lekcja.
Głos Petrana malał z każdym słowem, jakby jej mentor wycofywał
się w głąb tunelu.
Zaległa cisza.
Alkena uniosła twarz do jaśniejącego nieba i długo przyglądała
się strzępiastym chmurom, starając się nie myśleć o niczym. Zwłaszcza
o tym, że została sama…
Ale nie – oto nad głową przemknęła jej barwna plama i zatrzymała
się w miedzy dzielącej blankowanie. Jutrzyk wyglądał na nieco większego od Krzykacza, napuchnięty zimowym pierzem, które nie zdążyło jeszcze oblecieć, z buńczucznie postawionym czubem. W pazurkach trzymał
sosnową gałązkę. Musiał przylecieć tu, by uwić sobie gniazdo.
Alkena uśmiechnęła się do tych lśniących, paciorkowatych oczu.
Nagle usłyszała, jakby przywiany wiatrem, gwar setek ludzi, nowych
mieszkańców Blais-Kraig. Usłyszała bramy otwierające się na powitanie
wojów wracających z wyprawy, która rozbiła hordę na niegroźne zgraje.
I usłyszała tupot trzewików kogoś młodego i bardzo, bardzo spóźnionego
na nauki do swojej Kasztelan, uskakującego przed przeszkodami…
Wszystko to zaczynało się tutaj, teraz. Wystarczyło, by nie pozwoliła śmierci i rozpaczy wślizgnąć się za mury Warowni.
Jej Warowni.
Ptak nadął czerwone podgardle i otworzył dziób. Alkena powstała
dumnie i krzyknęła wraz z nim:
– Szek-szek-szek, kikikiki, kiki!
Przymknęła wilgotne powieki, słuchając echa powtarzanego tysiącem głosów. Upewniła się, że każdy zakątek Blais-Kraig rozbrzmiał
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radosnym skrzekiem. Że każdy kamień zapamiętał go tak, jak tylko kamienie potrafią.
To nie był dzień, w którym stracili Meilana. To nie był dzień, w którym bezpowrotnie umilkł Petran.
To był dzień – pierwszy z wielu – w którym powitali słońce z pieśnią na ustach.
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T4N2M1
Marek Zychla

Część z nich upadła
– Jud 6; 2P 2, 4
97

Przyjrzyjmy się pacjentowi. Stróżuję mu z dumą, mimo że jesteśmy sobie
obcy niczym słońce i cień – czyli pozornie, bo łączy nas więcej, niż potrafimy dostrzec. Jeden bez drugiego nie istnieje. Nie tu i teraz.
Tylko który jest słońcem?
Teraz spójrzmy na klasyfikację TNM naszego cierpiętnika, bo jest
się czym pochwalić. T4N2M1! Aż ordynator posmutniał – człowiek, który
widział każdy z odcieni śmierci. Tyle zdążyliśmy osiągnąć w czasie zaledwie trzech miesięcy! Nie dziwota, przy mojej etyce pracy oraz historii
podopiecznego.
Już tłumaczę ten pokrętny kod, zanim zrezygnujecie z dalszej
lektury, nieświadomi tego, że walka toczy się i o wasze życia. Najwyższy
stopień rozrostu guza pierwotnego, czyli czwóreczka, a dokładnie „T4”,
bo guzy nazywane są z angielskiego tumorami. Następnie mamy „N”
jak nodus, po naszemu węzeł. Tu postawimy dwójeczkę, bo na trójeczkę
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za wcześnie nawet przy naszym tempie. Komórki nowotworowe z guza
pierwotnego bez większych przeszkód przedostają się do naczyń limfatycznych i osiadają w najbliższych węzłach chłonnych.
Na koniec odtajemniczę „M”, najferalniejszą literę z klasyfikacji. Razem z przyklejoną do niej jedynką powinna widnieć na firmowej
pieczątce śmierci. „M” – metastates po chorobowemu, a po naszemu
przerzuty. Wyczuwam zdziwienie. Ta jedynka wam nie pasuje? Że niby
mało? Spokojnie, w tym przypadku są tylko trzy możliwości o różnym
poziomie nieszczęścia: „Mx” – nie można ocenić, „M0” – brak przerzutów
odległych, „M1” – występują przerzuty odległe.
Zasłużyliśmy na pochwały, ale nie liczę na zrozumienie. To przychodzi dopiero z czasem.
Na tym etapie ciało pacjenta zawstydziłoby egipskie mumie; nic
już dla robaków nie zostało. Jedynie guz pierwotny wciąż rośnie, przez
co ściany sąsiadujących z nim naczyń krwionośnych ulegają uszkodzeniu i komórki nowotworowe wraz z krwią wybierają się na przejażdżkę,
wręczając biedakowi one way ticket.
Dlaczego? Ponieważ odwiedzą i mózg.
Pozdrawiam i do później!
Mal’ak, posłaniec, ךאלמ.

Palenie szkodzi zdrowiu. Potwierdzam, że szkodzi. Potwierdzam, że
ignorowałem powyższe hasło. Rzucanie nałogu doprowadza zaś do szału.
A rzucić trzeba, po czterdziestu latach, bo rakolec. Pożegnać najdłuższą
z przyjaźni…
Pamiętam, jak mój starszy brat, Staszek, zwędził tacie giewonty.
Wyglądem przypominały marlboro – w czerwono-białym opakowaniu,
z tym trójkątnym wcięciem, jakże eleganckim, męskim! Żadne tam popularne czy radomskie, bo tata nie palił badziewia.
Pochorowaliśmy się, ale fajnie było. Sekretnie, dorośle, niebezpiecznie.
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Nie należy ich wielbić
– Kol 2, 18-19
Stoję ponad religiami. Zanurzam skrzydła w miksturze z wierzeń, w mitologiach skrywam algorytmy. Czasy Księgi Henocha, starożytnego
Egiptu, Babilonii były najszczęśliwszymi wiekami dla mnie i mi podobnych. Pozostała utracona cielesność, która teraz przypadła wam.
Jakże jej zazdroszczę! Jakże tęsknię! Sam głód, pragnienie czy
żądze, nawet niezaspokojone, motywowały mój gatunek do działania!
Ciało równało się szczęściu. Mogliśmy płodzić dzieci, żyć.
Ale wierzenia ewoluowały. Bo ewoluują, wiecie? Zapewne słyszeliście o zmianie stosunku Kościoła do: antykoncepcji, homoseksualizmu,
UFO, innych religii, państwa… W zasadzie pasuje tu niemalże każda z bolączek społecznych. Nawet śmierć.
Dlatego w tak nieciekawym czasie zeszliśmy do podziemia.
Staliśmy się eteryczno-ogniści, co ułatwia pracę. O dzieciach jednak
możemy zapomnieć. Rodzimy jedynie frustracje.
Z tej zazdrości i tęsknoty, bo nie z samego upadku, trzymam
pieczę nad rakiem. Tym od płuc, konkretnie od lewego – przynajmniej
z początku, przed przerzutami.

Przerwałem eksperymenty z papierosami na długie młodzieńcze lata.
Okazji nie brakowało, ale w zasadzie do osiemnastki nie sięgnąłem po
dymka. Tata się o to postarał.
Nie zrzucił straty giewontów na gapiostwo. Łudził się głupi Stach,
łudziłem się i ja. Ten człowiek, wojskowy starej szkoły, nigdy niczego nie
gubił. Zawołał nas do łazienki, ściągnął pas, po czym bez słowa wymierzył
nam karę.
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Bił po gołych nogach, pośladkach, plecach. Dwukrotnie oberwałem
klamrą.
Myślę, że tylko po to w ogóle ten pas nosił. Miał przecież szelki.

Stworzeni przed człowiekiem
– Hi 38, 4-7
Święty Augustyn rzekł: „Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz,
jak się nazywa ta natura? Duch. Pytasz o funkcję? Anioł. Przez to, czym
jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem”. Bzdury, niestety,
chociaż wolałbym, żeby miał rację.
Bywałem duchem, bywałem i ciałem – kiedyś z wyboru, który mi
odebrano. Funkcji nikt żadnemu z nas nie przypisywał, to raczej wynikało
z natury, że tak powiem, anielskiej rzeczy. Pozwólcie mi odnieść się do
wyobraźni, ponieważ na zrozumienie czystych faktów nie mam co liczyć.
Tylko bez obrazy, proszę. W ramach rekompensaty skorzystam też z waszej ludzkiej wiedzy.
Animozje na bok, wytężmy umysły.
Zatem weźmy na warsztat czasoprzestrzeń Minkowskiego. Czas
(jeden wymiar) i miejsce (trzy wymiary do określania przestrzeni).
Widzicie to? Przód, tył, boki, a i podskoczyć można lub zanurkować, przy
czym całość zatopiona jest w czasie. Sięgnijcie po fizykę klasyczną, poczytajcie o teorii względności, wreszcie
podporządkujcie się (a szczególnie swoje myśli!) układowi współrzędnych. Może
być prawoskrętny, może być i walcowy,
chodzi o zrozumienie.
Określają was cztery liczby.
Tkwicie w tych liczbach, w tych wymiarach. Trójwymiarowa przestrzeń i czas –
koniec, kropka. Ani się nie ukryjecie, ani
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nie zerwiecie ich kajdan, ani nie rozpędzicie się ponad prędkość światła.
Przynajmniej nie do śmierci.
Aniołów to nie dotyczy. Kroczymy w przestrzeni pseudoriemannowskiej.
Czyli wiedza za nami, nadszedł czas na wyobraźnię! Wymiarów,
w które mnie wpisano, jest jedenaście.
Kroczę, aż wibrują struny. Rak rezonuje wskutek trącania skrzydłami.
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Na osiemnastce kolegi poznałem dziewczynę. Paliła.
Chciałbym napisać coś oryginalnego, ale nie wypada kłamać
przed śmiercią. Ani nie była to wielka miłość, ani nam niebo nad głowami
specjalnie nie zadrżało podczas pierwszego pocałunku czy pierwszego razu. Nawet mi się nie podobała. Za to ja jej owszem, a na egoizmie
zbudowano niejeden związek. Kiedy ktoś kocha cię całym sobą, gdy tak
spogląda z uwielbieniem… wtedy czujesz się niczym Bóg.
Kopciliśmy przez całe studia, na tym samym wydziale, w tym samym akademiku, te same klubowe (ja czerwone, Kamila – niebieskie),
nierzadko na pół. Kopciliśmy je przed śniadaniem, po śniadaniu, przed
kibelkiem i po nim, po łóżkowych akrobacjach, przed zajęciami i po zajęciach. Czyli jak każdy, nie ma co drążyć tematu.
Paczka na dzień, na głowę. Jak każdy, jak każdy… Tak jak, cholera,
każdy.
Kamili nic jednak nie jest.
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Są istotami duchowymi nadrzędnymi względem ludzi
– Ps 8, 6
Nasze światy oddziela przepaść – że tak pozwolę sobie na tandetną
poetyckość. Spoglądam na ludzkie życia podobnie jak wy na zarysowaną kartkę papieru. Widzę całościowo, dotknę każdego, o ile uznam, że
podpada pod algorytm. Nie czysto matematyczny, raczej podobny do
przepisu na bigos. Jeszcze prościej: stan początkowy → seria precyzyjnie dobranych działań → stan końcowy. Mniej metaforycznie: człowiek
zdrowy → moja skromna osoba → choroba → śmierć.
Tylko że tam w środku, pomiędzy strzałkami, nie pracuję sam.
O śmierć zawsze walczymy razem, nawet jeśli w ostatnich chwilach zachowujecie się defensywnie.
Przy okazji spisuję wasze uczynki. Raporty.
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Latem kaszel palacza z towarzysza niedoli przemienił się właśnie w niedolę. Stanął po przeciwnej stronie barykady. Osłabiał mnie, rzucał na kolana, aż wreszcie pojawił się ból, nie tylko klatki piersiowej, lecz i lewego
barku. Wystraszyłem się, bo kto by się nie bał…
Zawał – postawiłem diagnozę w myślach.
Do lekarza pojechałem, jak większość palaczy, za późno. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że nawet gdybym trafił bezzwłocznie do
Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc (bezzwłocznie – zabawne słowo
w kontekście umierania), to wylądowałbym w szpitalu kilka miesięcy
wcześniej, zaabsorbował dodatkowe centygreje promieniowania, przyjął w żyły więcej cytostatyków, dłużej oglądał mi podobnych. Troszkę
zwolniłbym przed linią mety, przepuścił co poniektórych przodem. Bo
mój rakolec to kawał gnoja bez dwóch zdań. Latami działał bezobjawowo,
a kiedy się dookreślił, to można mu było zaledwie nieznacznie poprzeszkadzać.
Brawo on, poniekąd brawo ja.
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Pamiętam, że diagnostykę zaczęto delikatnie: od rozmowy, od
EKG, od RTG klatki piersiowej, gabinet przy gabinecie, ściana w ścianę
– jak na początku taśmy produkcyjnej śmierci. Nie powiem, każde z badań bolało, bo przy moim kręgosłupie niełatwo jest się wyprostować.
Wykryto guza; przynajmniej nie musiałem przejmować się zawałem.
Zasiadł u szczytu lewego płuca. Nie dawał się wykaszleć, a nieraz próbowałem, z całych sił.
Następnie tomografia, celowane biopsje, gówniane skopie, o których nie zamierzam pisać, bo takiego cierpienia nie przeleję na papier.
I leczenie.
I smutek najbliższych, w tym łzy Kamili.
I mój strach.
Nie, nie wiem, czy ma wielkie oczy. Za słaby byłem, żeby w nie
spojrzeć.
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Jest ich ogromna liczba
– Ps 68, 18
Stworzono mnie Pierwszego Dnia. Doskonałego, bo dopracowanego
Słowem. Czyli różnimy się od ludzi nawet ontologicznie. Od tego czasu
zasiadam w chórze dziewiątym pośród podobnych mi opiekunów ludzi. Posługuję się śpiewem, w rozumieniu trochę innym od ludzkiego.
O strunach już wspominałem – drganiami dziergam na nich algorytmy.
Wystarczy tu czy tam wprowadzić dysonans. Niestety, łatwizna.
Potrafię też porozumiewać się światłem. W rozmowach nie tylko
z podobnymi do mnie, lecz także z Bogiem.
Marzę o wiecznym odpoczynku. Wtedy wreszcie zjednoczymy się
w bezinteresownej miłości.
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„Angelologia”, Danielle Trussoni. Brat przyniósł, więc czytam. Od dawna interesują mnie mitologie oraz religia chrześcijańska (zauważcie, że
nie napisałem „od zawsze”; w szpitalu człowiek oducza się niektórych
stwierdzeń). „Cuda na kiju” – jak mawia Kamila, kiedy rozmowa trąci
transcendencją. Zwykle twardo stąpa po ziemi ta moja Kamcia. Każdy
może wierzyć lub nie wierzyć, Ameryki nie odkrywam. Ale czy ja wierzę?
Za dużo się naczytałem, co nie pomogło. Naliczyłem całe tuziny
podobieństw, zapożyczeń, kalk wręcz. Nierzadko łykałem wierutne bzdury, potykałem się o nielogiczności. Na koniec dość miałem przymuszania
strachem.
Nie zrozumcie mnie źle, przecież żaden ze mnie naukowiec czy
filozof! Dla świętego spokoju gotów jestem przymknąć oko, tym bardziej
że niedługo przymknę oboje na dłużej. Ale w tym przypadku obawiam
się, że musiałbym je sobie wykłuć.
Hm, właśnie pojąłem, że posiadam (dość) skrajne poglądy na temat religii. Intrygujące wręcz, zważywszy na moje lektury.
Wcześniej wyrażałem je łagodnie – to raczej żonę mianowałbym
„złym gliną”. W samoobronie przed „ewangelizacją” nieraz cytowałem
Epikura, z dumą i przekonaniem charakterystycznym dla intelektualistów mojego pokroju, czyli wynikającym raczej z pasji niż z talentu. Ten
grecki filozof zasłynął z powiedzenia, że „póki jesteśmy, nie ma śmierci,
gdy jest śmierć, nie ma nas”. A jeśli nie ma nas, to nie ma i strachu, nicości
czy cierpienia. Pozostaje nieszkodliwe, niedotkliwe nieistnienie. Szach
mat, wierzący!
Łał… Zazdroszczę prostakom wiary, czyli brzytwy się chwytam,
do tego doszło! Bo strasznie mnie boli, wiecie? Dlatego zrzędzę, markotnieję, nie daję się polubić, majaczę. Rak podgryza mi kość udową
z subtelnością watahy wilków. Radioterapią próbujemy mu zepsuć zęby.
Tydzień mija, powoli robi się lepiej z tym bólem. Wiem o tym, że leczą
mnie paliatywnie, bo poszperałem na www.zwrotnikraka.pl. Kamcia co
prawda przyniosła laptop bez internetu, ale z tym pomógł mi syn sąsiada
z łóżka obok. Połączył jakoś komputer z komórką. Najprawdziwsze cuda
na kiju, Kamilko.
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Nie mówili mi, że umieram. Nic człowiekowi nie powiedzą ci lekarze. Przynajmniej wiem, dlaczego tak nagle cała rodzina do mnie pielgrzymuje, a w ich oczach jest więcej smutku niż ciała szklistego, czy
z czego są te gałki zrobione.
Boli.

Nie żenią się ani za mąż nie wychodzą
– Mk 12, 25

106

Przeprowadzam przez chorobę, której nikt nie ogarnia rozumem, która
redukuje duszę do ciała. To nie jest żadna pokuta, bo jak ciężkie zbrodnie
trzeba byłoby mieć na sumieniu?! Ileż krzywd nawyrządzać?!
Wzywaliście mnie dymem, więc przybyłem. Po jakie licho?
Dowiecie się szybciej ode mnie.
Dowiecie się, bo pierwsi zanurkujecie w oceanie miłości, gdzie
dusze trafiają po śmierci. Anioły staną przy brzegu, ze stopami zakopanymi w ciepłym piasku, niczym ratownicy, ale tacy na życzenie. I rozłożą
skrzydła przeżarte rakiem – musicie wiedzieć, że wraz z każdym pacjentem któremuś z nas ubywa po piórze, przez co gdzieniegdzie prześwieca
goła skóra.
Czy pofruniemy pomimo tych braków? To zależy jedynie od was.
Od tego, czy zechcecie wyruszyć w powrotną drogę. Czy zechcecie odwiedzić raz jeszcze Ziemię, żeby kochać i cierpieć? Czekamy na
wasze zawołanie.
Polecimy z wami, aż do ostatniego piórka.
Nie każdy zapragnie nowych przygód. Rozumiemy. Wy, najszlachetniejsi, bo udręczeni nowotworami, niechętnie opuścicie ocean miłości, gdzie tak bezpiecznie, tak bezboleśnie. Przez to ubędzie nas, posłańców (bo żaden pożytek z nieopierzonych skrzydeł, skoro nie drgają
od nich struny). Przerzedzą się chóry, aż wreszcie gładkoskrzydli zaczną
pływać w oceanie z wami.

Marek Zychla

I tak do końca czasu, do ostatniego człowieka na Ziemi, bo anioły
„Służą ludziom” – Hbr 1, 14, „(…) i ich ochraniają” – Ps 34, 8.
Tylko że dużo was. A nas coraz mniej.

Hospicjum Świętego Brata Alberta. Ładne miejsce, jeszcze ładniejsze
pokoje.
Drugi dzień bez morfiny, czyli tymczasowo lepiej, co nie znaczy,
że dobrze. Na tym etapie odpadła lwia część pielgrzymów. Ci, co zostali,
są dla mnie niczym święci. A może tłumy przychodzą, kiedy odpływam?
Oby nie. Nie życzę sobie.
Wyglądam jak kuzyn śmierci z tymi pięćdziesięcioma kilogramami ledwo żywej wagi. W pieluchach, w kocach, z odleżynami, cuchnący
chemią. W przerwach między majaczeniem napływa (cholera wie skąd?!)
świadomość – sucza jej mać, jeszcze gorszy ojciec – a wraz z nią strach
i wstyd. Bo wstydzę się na równi z tym, jak się boję. Tego, jak wyglądam,
jakim problemem stałem się dla bliskich. Palenia się wstydzę, słabości,
robienia pod siebie. Jeżdżenia na wózku inwalidzkim, co miało miejsce
jeszcze przed tygodniem, a na co teraz nawet nie mam siły, a za co oddałbym prawą rękę.
Przepraszam, czy mógłby ktoś…? Rozsypuję się, świat wiruje,
prosi do tańca, przytłacza mnie…
S
P
A
D
A
M
Znowu mnie nie było. Nie wiem, ile czasu… Nie znoszę tracić świadomości, bo nie różni się to zbytnio od śmierci.
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Wiadomo, o wielu rzeczach chciałbym opowiedzieć, żebyście zrozumieli, że umieranie w przypadku drobnokomórkowego raka płuca to
harówka. Nawet nie o cierpienie chodzi, nie o powolną utratę godności,
bo te są niewyobrażalne. Ponoć wszystko da się opisać, ale musiałbym
wylać z siebie stutomową encyklopedię słów w samym wstępie i zagadnieniach ogólnych. Zupełnie niepotrzebnie zresztą, bo komu chciałoby
się to czytać… A składowych upodlenia jest więcej niż tyknięć w sklepie
ze szwajcarskimi zegarkami.
Najgorsze, że umiera się samotnie tylko w ostatnich chwilach,
a dzięki chlorowodorkowi morfiny nawet sami niespecjalnie świadomie
w tym procesie uczestniczymy. Morfeusz otwiera przed nami krainę
snów – nie ma takiego bólu, którego nie pokona. Wcześniej tygodnie
ciągną się na podupadaniu na zdrowiu, delikatnie mówiąc. Sypiemy się,
rozlatujemy, słabniemy daleko poza granice dobrego smaku. A bliscy
reagują przeróżnie.
Radzenia sobie ze śmiercią nie uczą w szkołach, bo to nie matematyka, więc nie podda się żadnej teorii. Widziałem, jak córka wyszła
z gabinetu ordynatora. Nie wygadała się, nie słowami. Poleciały łzy, jakby
startowały w tour de l’hôspital, jakby… Tak dużo ich było, skapywały na
szpitalną pościel.
Przez to straciliśmy dzień. Poszła do domu, zostałem sam, czas
umykał, pustynia spadła w klepsydrach świata, przysypała mi duszę, doprawiła bezsmakiem.
Płakałem.
Dni zlepiły się w tygodnie, w śnieżną niby-kulę miesiąca, a ja ciągle żyłem! Pogorszenie stanu zdrowia wystąpiło dopiero po chemiach,
w zasadzie po pierwszym cyklu. Wcześniej nawet odzyskałem okruszki
wagi, zacząłem dużo pić, dowiedziałem się, że cukier to mój wróg, prawie
całkowicie odstawiłem papierosy. Walczyłem. Do drugiej rundy wyszedłem z uśmiechem na twarzy, pełen wiary (sic!) w wygraną, z planami na
przyszłość dalszą od tej z kolejnej kartki kalendarza.
Szybko padł pierwszy cios, poleciałem na deski i leżę tak do dzisiaj. Nikt nawet nie waży się odliczać do dziesięciu. Każdy odwraca wzrok.

Marek Zychla

Czuję, że jeśli ktokolwiek na mnie spogląda, to tylko po to, żeby sprawdzić, czy dalej żyję.
Żona nie przychodzi – wiadomo, przeżywa. Nie daje rady, Kamcia
kochana. Z jednej strony chciałaby mnie w domu w ostatnich chwilach,
z drugiej rozumie, czemu wszyscy odradzają jej taki akt miłosierdzia,
czemu w moim przypadku nie ma mowy o powrocie. Droga, którą sunę,
jest tak daleko od domu, jak to tylko możliwe. Na odległość wszechświata. Mnie tu w zasadzie już nie ma.
Pożegnaliśmy się, kiedy było na tyle dobrze, żebym mógł poświęcić jej godzinę, dwie bez majaczeń. W dalszą trasę wyruszy niespokojnym
spacerkiem, sama. Gęste puszcze, wielkie miasta, przeszkody wymagające podsadzenia – to już za nami. Mogę ją puścić, poradzi sobie. Dobrze
było mieć ją u boku. Może nie wzruszyliśmy nieba przy pierwszym pocałunku, ale przy ostatnim pękły dwa serca. Życzę każdemu choćby takiej
pozornie zwykłej miłości.
Spoglądam na Biblię. Przyjaciel przyniósł, wiadomo, nie wypadało
odmówić – tak posmutniał na mój widok. No i w hospicjum trzeba dbać
o takie szczegóły. Pracują tu wspaniali ludzie. Niesamowici. Nawet zacząłem szanować religijność.
Pomimo takiego najczystszego strachu, wplecionego w podwójną
helisę DNA, chciałbym opuścić ciało. Bardziej tylko pragnę ozdrowieć,
przejść się znów ulicami miasta powiatowego Żary, uważać na pasach dla
pieszych, kupić cokolwiek w Żabce, w Biedronce, w Empiku lub chociaż
na targowisku przy ulicy Lotników.
Zapalić.
Tak, zapalić!
Zrobić coś, co uskuteczniałem przez godzinę dziennie, co kiedyś
sprowadziło mnie do parteru, a niedługo wepchnie dwa metry pod ziemię. Papieros sprawiłby mi przyjemność godną królów. Bo czego chcieć
więcej? Móc stanąć gdzieś, gdzie jest ładnie – nie musi być to Wielki
Kanion czy centrum Paryża, głupie ogródki działkowe nadadzą się wyśmienicie. Odetchnąć pełną piersią, choćby i z niewielkim kaszlem, pal
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licho zdrowie! Kieszeń, marlboro, skryta wśród nich zapalniczka, bliskość
ognia tuż-tuż za filtrem.
Widzicie mnie? Mam na sobie koszulkę Dynama Kijów, w której
poderwałem Kamcię. Zaczesane włosy falami biją na prawo, jakby umykały od przedziałka. Mosiężna zapalniczka gazowa poddaje się naporowi
kciuka. Patrzcie uważnie, bo być może nie tylko o mnie mowa.
Płomień zbliża się, oszukuje, niby oczyszcza, a zatruwa. Uspokaja,
a przy tym szkodzi.
Ech… Nie palcie, proszę.

Anioł, który mnie bronił od wszelkiego złego…
– Rdz 48, 16
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Nie palcie. Nie obskubujcie skrzydeł aniołom.
Callan, styczeń 2018

Marek Zychla

GNIEW INSPEKTORA
Jakub Sokołowski

– Witam bardzo serdecznie! – zawołał Rupilius Gren do wiszącego na
skalnej ścianie mężczyzny. – Halo! Słyszy mnie pan?!
Więzień jednak niczego nie słyszał. Nie dość, że od ziemi dzieliło
go dobre trzydzieści metrów, a wiatr dudnił niczym turbina w fabryce,
to jeszcze orzeł dopiero co wyżarł mu wątrobę. W takich okolicznościach
mało kto zwróciłby uwagę na byle pionka, element olbrzymiej machiny
administracyjnej.
Rupilius westchnął, a potem zaczął się wspinać.
Jego sprawność świadczyła o tym, że nie robił tego po raz pierwszy. Był w końcu nie tylko urzędnikiem, ale także pracownikiem terenowym, a z tą profesją wiązał się niestety obowiązek uczestniczenia w wielu
dziwnych sytuacjach i eventach. Na przykład w przykuwaniu skazańców
do skał. Tak jak tego tutaj, tysiące lat temu.
Minął kwadrans, nim Gren znalazł się mniej więcej na wysokości
ukaranego. Dostrzegł niewielki występ skalny, wskoczył tam, otrzepał
ubranie z kurzu i uśmiechnął się promiennie, choć wolałby się zrzygać.
Skazany wyglądał fatalnie – cały blady, niemal biały, i prawie nagi.
Tylko wąska, zakrwawiona przepaska osłaniała intymne części jego ciała.
Cóż za akt humanitaryzmu ze strony Zeusa!
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Włosy więzień miał przetłuszczone i brudne. Zresztą, cały był
brudny i umazany krwią. W jego brzuchu ziała czerwona jama, z której
bił okrutny wręcz smród wnętrzności.
– Witam pana – przywitał się raz jeszcze przybysz.
Skazany nie reagował, nawet nie oddychał, dlatego też urzędnik
musiał sięgnąć po radykalne środki. Wyszarpał zza paska drewnianą,
okutą żelazem pałkę i z całej siły przyrżnął więźniowi w bark. Nie zadziałało. Gren zmarszczył brwi i zaczął się zastanawiać nad użyciem jeszcze
brutalniejszych rozwiązań, wtedy jednak skazaniec niespodziewanie się
wybudził. A może raczej zmartwychwstał.
– Na zawszoną brodę tego capa Zeusa, tej kur…
– Tylko bez przekleństw – ostrzegł spokojnie Rupilius. – Jesteśmy
cywilizowanymi ludźmi, tak też się zachowujmy.
– Ja… Ja… – Więzień zaczął się szarpać, ale żelazo, którym przymocowano go do skał, nie pozwalało na zbyt wiele. – Ja… – Zerknął w dół,
a potem zbladł jeszcze bardziej, o ile w ogóle było to możliwe. – Moja
wątroba! Znowu!
– Mhm, pańska wątroba i… cała reszta. To one są między innymi
powodem mojej wizyty.
Skazaniec wyglądał, jakby miał się zaraz rozpłakać.
– Gdzie on jest? – szepnął ledwo słyszalnie.
– Kto? – spytał cierpliwie Gren. Dzięki zdobytemu doświadczeniu
wiedział, że wobec szaleńców takich jak ten trzeba być miłym, uprzejmym i spokojnym.
– O-o-orzeł. Ten sukinsyn zawszony, ten, co mi…
– Na razie orłem bym się nie martwił, panie Prometeuszu. Bardziej
przejmowałbym się moją osobą.
– A kim ty jesteś? I skąd mnie znasz?
– Rupilius Gren, przedstawiciel Europejskiego Inspektoratu do
spraw Wiecznej Kary i Nieludzkich Mąk, okręg Olimp-Peloponez.
– Tu jest… Tu jest Kaukaz – wyjęczał skazaniec, drżąc. Jego ciało
ewidentnie trawiły gorączka i szaleństwo. – Pomyliły ci się sektory.

Jakub Sokołowski

– Nie, w żadnym razie. Sądzi pan, że Inspektorat pozwoliłby sobie
na takie błędy? – spytał urzędnik bez cienia złości, po czym sięgnął do
cholewy buta i wyjął z niej niewielki notes oraz ołówek. – Zadam teraz
panu kilka pytań. Prosiłbym, aby odpowiadał pan szczerze, krótko i na
temat. Dobrze?
– Człowieku! – wydyszał Prometeusz. – On zaraz nadleci. Orzeł.
Uwolnij mnie, błagam!
– Chyba musimy sobie coś wyjaśnić – powiedział Gren z naganą
w głosie, zerkając znad krawędzi zeszytu na skazanego. – Ja jestem tylko
prostym człowiekiem, zwykłym pracownikiem, trybikiem w maszynie.
Nie mnie decydować o ważkich sprawach. Pewien zatroskany obywatel zgłosił nam, że dochodzi tu do nieprawidłowości, nakazano mi więc
przybyć, zbadać sprawę i ewentualnie naprawić szkody. To tyle. A teraz
prosiłbym…
– Kto? – syknął Prometeusz. – Kto zgłosił? I co zgłosił?
– Ech… Nie odpuści pan?
– Nie. Bogowie!
Urzędnik usłyszał nagle syk podobny do tego, który towarzyszy
wyparowującej szybko wodzie, gdy jej krople kapną na coś bardzo gorącego. I taki mlaszczący, niemiły dla ucha odgłos, który sprawiał, że
Rupilius miał ochotę zwymiotować.
Spojrzał na brzuch Prometeusza. Ziejąca w nim dziura zaczęła
się błyskawicznie zrastać.
– Bogowie! – wrzasnął tytan, wijąc się z bólu na skale. – Zeusie,
ty skurwysy…
– Słowa, panie Prometeuszu! Nie bądźmy wulgarni!
– Ja nie m-m-mogę… Aaauuurwwwaaa! Aaa!
– Ech…
– M-m-mów… Kto doniósł? Aaach!
– Hades – przyznał niechętnie urzędnik. – Ponoć umiera pan tutaj
regularnie, choć do takowych ekscesów dochodzić nie powinno. W końcu nie jesteśmy barbarzyńcami, a czary, jakie zostały nałożone na to
miejsce, miały do aktów barbarzyństwa nie dopuszczać. A jakby tego
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Jakub Sokołowski

było mało, tak ciągle umierając i zmartwychwstając, robi pan niezłe zamieszanie w Podziemiach, bo nie ma pan obola dla Charona, Cerber na
pana warczy, a Persefona… Zresztą, szkoda gadać. Fakt faktem, umierać
pan nie powinien.
– Ale…
– Żadnych „ale”. Muszę potwierdzić pana dane. Pierwsze pytanie.
– Rupilius otworzył zeszyt na odpowiedniej stronie. – Imię?
– P-p-przecież pan wie.
– Imię! – powtórzył głośniej Gren.
– Prometeusz, ja pier…
– Nazwisko?
– J-j-jakie nazwisko?
– No jak to jakie? Takie jak w dowodzie.
– Nie mam żadnego głupiego dowodu. Aaach!
– Co? Aha. Hm… Karta członkowska Klubu Bogów, ewentualnie
biblioteczna?
Prometeusz pokręcił głową, a inspektor poczerwieniał.
– To jak ja mam potwierdzić pana tożsamość?
– Ja… Ja tu wiszę. Całkiem długo.
– To nic nie znaczy! To może być podstęp!
– Lepiej niech pan daje następne pytanie.
Wątroba i brzuch zrosły się już do końca, a Prometeusz odzyskał
jaki taki spokój, co nie zmieniało faktu, że nadal wyglądał jak trup.
Gren niechętnie przeszedł dalej.
– Imiona i nazwiska rodziców?
– Japet i Klimene. Nazwisk brak.
– Na rany Chrystusa!
– Co?
– Eee… Na piorun Zeusa, a co pan myślał? – Urzędnik zaczerwienił się jeszcze bardziej i zapisał coś na marginesie. – Petent wykazuje
wadę słuchu – wymamrotał. – Hm… Miejsce zamieszkania?
– Kaukaz, kurw…
– Ciii! Czy miał pan wcześniej zatargi z prawem?
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– Chyba nie.
– Hm, jakieś choroby przewlekłe, znaki szczególne?
– Czasami zdarza się, że tracę flaki – warknął drwiąco Prometeusz.
Łzy ciekły mu po policzkach, żłobiąc w nich jasne ślady. – I często boli
mnie brzuch. – Roześmiał się szaleńczo.
Rupilius zaczynał powoli tracić cierpliwość. Z czego jak z czego,
ale z powagi inspektorskich pytań nikt nie powinien drwić.
– Mhm, jasne – warknął Gren. – To może teraz poopowiada mi pan
o swoich dochodach, co? Podatki zapłacone? Składki uiszczone? A czy
zdobył pan prawo do jazdy rydwanem, konno, samoczynnego latania et
cetera, et cetera?
– Że jak?
– Ech… – Rupilius schował zeszyt i ołówek. – Widzę, że się nie
dogadamy. W takim razie…
– A cóż to tu się wyprawia?! – Niespodziewanie rozległ się pod
nimi tubalny głos.
Gren zmarszczył brwi, a potem się odwrócił. Gdy spojrzał na tego,
kto wrzasnął, ledwo powstrzymał się przed powiedzeniem czegoś wyjątkowo niekulturalnego.
Herakles jak to Herakles: wielki, gruby, śmierdział potem i końskim
łajnem. Twarz miał nalaną, nos szeroki, nozdrza owłosione, a oczy wyłupiaste, jakby przeprowadzał właśnie wyjątkowo skomplikowaną operację
w wychodku. Rupilius nigdy nie wiedział, co w tym łysiejącym osiłku tak
pociągało płeć piękną, fakt jednak pozostawał faktem, że do Heraklesa
kobiety lgnęły niczym opiłki żelaza do magnesu.
– Ten teren objęty jest działaniami Inspektoratu do spraw Wiecznej
Kary – oznajmił Rupilius spokojnie, lecz stanowczo. – Proszę uprzejmie
o wycofanie się i zniknięcie za horyzontem.
– Eee… Że jak?
Gren westchnął w duchu. Ponoć, gdy gada się z idiotą i chamem,
trzeba na chwilę samemu się nim stać.
– A tak, że bierzesz dupę w troki i do widzenia, byku! – warknął.

Jakub Sokołowski

– Cooo?! Jam jest mężny Herakles, heros! Nikt mi nie będzie mówił, że mam wziąć…
– Ja ci mówię, zatęchła góro tłuszczu! Wypad stąd albo tak cię
udupię, że ci nawet w przytułku dla bezdomnych kromki chleba nie wydadzą! Rozumiesz mnie?
Rupilius grał ważniejszego, niż był w rzeczywistości. Ale spróbować nie zaszkodzi. Ile to już razy ten tępy osiłek wcinał się tam, gdzie nie
miał prawa, i sprawiał, że Inspektorat musiał odwalić dwu-, trzykrotnie
więcej roboty, niż powinien? Wiele razy. Lecz nadszedł czas, by to zmienić. Heros dostanie za swoje.
– Jeśli się nie wycofasz – Gren zastosował argument ostateczny
– to powiem wszystko twojemu ojcu, Heraklesie. Bo dobrze wiem, co
planujesz tu zrobić.
Słysząc te słowa, Prometeusz nagle się ożywił.
– Czy on… Czy on… – zająknął się. – Czy on chce mnie…?
– Prosiłbym o ciszę, panie Prometeuszu.
– Ale…
– Te słowa – wydarł się raptem Herakles, i to tak głośno, że zadrżały skały – wymagają zapłaty! We krwi!
Oho – nawet w myślach głos Rupiliusa brzmiał ponuro. Zaczyna
się.
Herakles, który nigdy nie należał do cierpliwych ludzi, teraz też
nie zamierzał popisywać się tą cnotą.
Ruszył do ataku. Dopadł podnóża skały, ryknął dziko niczym leśny
zwierz, a potem począł się wspinać. Rupilius przełknął ślinę. Co prawda
nie bał się herosa, nawet takiego jak Herakles, ale miał przy sobie tylko
pałkę. A osiłek przytargał cały arsenał noży, buzdyganów i toporków,
na plecach zaś dyndał mu wielki, dwuręczny miecz, którego mógłby nie
unieść nawet Prometeusz za swoich najlepszych lat.
I gdy Herakles zdawał się być tuż-tuż, a od Grena dzieliło go ledwie półtora metra, skały pod jego cuchnącymi girami zazgrzytały, po
czym się rozsypały. W tym samym momencie w ślad za nimi poszły występy, na których heros oparł swe mocarne dłonie.
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– Niech to szlag – zdołał tylko wymamrotać, nim runął z wrzaskiem i rozbił się trzydzieści metrów niżej.
Nawet ze swojej półki skalnej uśmiechnięty od ucha do ucha
Rupilius zdołał dostrzec krew otaczającą rozbitą głowę osiłka.
– On spadł – mruknął wstrząśnięty Prometeusz. – On tak po prostu spadł!
– Nie da się ukryć – odparł z jeszcze szerszym uśmiechem Gren.
– Zaprawdę, za lotnością pańskiego umysłu nadąża pewnie tylko ten
orzeł, o którym tak często pan wspomina. A z Heraklesa od zawsze był
kawał drania.
– O-o-o…
– Proszę? – Rupilius się odwrócił.
Prometeusz jednak na niego nie patrzył. Gapił się w szare niebo.
– O-o-o…
– Eee…
– ORZEŁ!!!
– Że jak?
I nim Rupilius zdążyłby odmówić choć połowę modlitwy ku chwale
Zeusa, zza chmur wyłoniła się bestia.
Wielki niczym lokomotywa orzeł, którego dziób lśnił w promieniach
słońca, runął z nieba z prędkością błyskawicy prosto na Prometeusza,
a potem wbił się w niego i niemal wgniótł w skałę. Świat wokół zadrżał,
jakby uderzony prawdziwym gromem, a Gren ledwo utrzymał równowagę na swojej półce. Beznamiętnie obserwował, jak monstrum rozrywa
biednemu tytanowi dopiero co zrośnięty brzuch, jak wyrywa mu flaki, jak
wszędzie wokół tryska krew. Do nozdrzy inspektora wdarł się okrutny
odór wnętrzności.
Bóg w Niebiosach tylko wie, kto wymyślił te bzdury o wątrobie.
Orzeł działał zupełnie bezmyślnie, rozszarpywał wszystko, co tylko wpadło mu w pazury, a sam proces nie miał w sobie nic z pełnego patosu
mitu. Pewnie w niesprzyjających okolicznościach cholerna bestia pofrunęłaby za horyzont z łbem więźnia w szponach albo nawet uwolniła
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biedaka i zrobiła z niego zapasy na czarną godzinę. Prometeusz prawdopodobnie inaczej wyobrażałby sobie początki swojej wolności.
Ale, choć widok prezentował się makabrycznie, urzędnik tylko
patrzył. I słuchał. Głos skazańca rozchodził się bardzo daleko. Był bardzo
piskliwy.
Skowyt. Skowyt zarzynanego prosiaka.
Wiedział, że jedyne, co może zrobić, to poczekać. Dlatego też
usiadł i zaczął pogwizdywać przy akompaniamencie pisków, wrzasków,
przekleństw i błagania o litość. Ot, dzień jak co dzień w życiu pracownika
Inspektoratu.

Orzeł gdzieś odleciał, a Prometeusz, zgodnie z przypuszczeniami Grena,
zginął. Nie reagował na słowa urzędnika, dźgnięcia pałką ani nawet mocne uderzenia. I nie oddychał. Był po prostu martwy, tak samo jak leżący
trzydzieści metrów niżej Herakles.
Niedługo później wątroba odrosła, skóra się odtworzyła i jedynymi
śladami po masakrze były zaschnięta krew oraz fetor. Ale Prometeusz
obudził się dopiero po godzinie.
– Witam – odezwał się Gren spokojnym głosem. – Jak wycieczka?
– Wy… Wyśmienicie…
– Cieszy mnie to. Zawsze chciałem zobaczyć Hades, ale jakoś
nigdy nie było mi to dane. No, ale dość tej gadaniny. Mamy sprawę do
rozwiązania. – Rupilius ponownie wyciągnął zeszyt. – Czy podejrzewa
pan, co może sprawiać, że pan umiera? Niech mi pan też powie, w jakiej
postaci zjawia się pan w Podziemiach? Czuje pan ból, gdy jest pan po
tamtej stronie? Aha, i co sprawia, że pan wraca?
– Nie odpowiem – burknął tytan. – Wal się pan. Nawet żeś pan nie
kiwnął palcem.
– A co ja jestem? Herakles? Ja tu mam, proszę pana, pracę do
wykonania i nic więcej. A teraz niech pan gada. Bo jak nie, to będę musiał
użyć siły. – Gren pogładził swoją pałkę.
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Prometeusz się zaśmiał.
– Z tamtym bólem nic się nie równa. A już na pewno nie pańska
pałka.
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– A, czyli jednak czuje pan ból? Fizyczny?
– Ja…
– Fizyczny?! – Głos Rupiliusa zabrzmiał jak smagnięcie biczem.
Tytan się skrzywił.
– Nie. Psychiczny. Jakby ktoś penetrował mi myśli i chciał z nich
coś wyciągnąć… Jednocześnie jestem tutaj, na tej przeklętej skale, i tam,
daleko, ale jakby nieobecny, ulotny… Niełatwo to opisać. – Zwiesił głowę.
– Rozumiem. Czyli jest tam pan w formie duchowej. Co sprawia,
że pan wraca?
– Ktoś. Albo coś. Nie wiem. Pojawia się we mgle. Straszy mnie,
grozi mi i… – Prometeusz zamilkł.
– Niech pan mówi, ja słucham – zachęcił go Gren ciepłym głosem.
Głosem, który wyraźnie podpowiadał rozmówcy: „Jestem tu, by ci pomóc,
możesz mi zaufać jak nikomu innemu, tylko nieco się otwórz”.
– Śmieje się ze mnie. Śmieje się głośno z mojego cierpienia i znów
każe mi tu wracać. Daje nadzieję, że to koniec. A potem kieruje mnie
z powrotem.
– Proszę, proszę. Pojawia się we mgle. I nie wie pan, jak wygląda?
– Widzę tylko mroczny cień pośród oparów. A głos… głos jest
przyjemny. Taki aksamitny. Ach, i… On ma skrzydła.
Gren drgnął. Skrzydła. Skrzydła były niepokojące. Mogło to
oznaczać coś, czego Inspektorat wyjątkowo nie lubił – wtrącanie się Sił
Wyższych do spraw mitologicznych. Wyjątkowe paskudztwo.
Rupilius schował zeszyt, po czym znów usiadł i oparł się o ścianę.
Był głodny i spragniony, ale jednocześnie zaintrygowany i cierpliwy.
– Co teraz? – spytał Prometeusz, przymykając oczy.
– Teraz poczekamy.
– Na co?
– Na orła. A gdy znów pan umrze, spróbujemy dorwać tego przyjemniaczka, o którym pan mówi. Ale wpierw muszę odpocząć, a potem
się przygotować.
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Gdyby jakiś zbłąkany włóczęga zupełnym przypadkiem wspiął się na
półkę skalną, dostrzegłby dwie postacie: jedną wiszącą na skale, martwą,
z rozpłatanym brzuchem, i drugą, która wyglądała na śpiącą. Naturalnie
nikt taki by się nie pojawił. W końcu byli na cholernym Kaukazie, gdzie
palce kostniały od chłodu i wiało tak mocno, że nawet utrzymanie równowagi stawało się problematyczne.
A Rupilius Gren wcale nie spał – nie żył. I był już bardzo daleko od
górskich szczytów oraz swojego ciała. W drodze do Hadesu.
– Niezbyt sympatyczne miejsce, nie sądzisz? – spytał urzędnik
Prometeusza, gdy schodzili szerokimi schodami w ciemność.
Obaj przypominali eteryczne zjawy, lśnili niczym najczystsze
srebro i byli ulotni jak dym. Rupilius przekonał się o tym, gdy próbował
przywalić pałką nieposłusznemu Prometeuszowi. Ale wyglądało na to,
że tytanem coś kieruje, jakby do podziemi ciągnął go jakiś niewidzialny
łańcuch. Reagował ospale, szedł zgarbiony. Gren próbował go powstrzymywać – bez skutku.
Nie pozostało nic innego, jak tylko iść za więźniem i liczyć, że
sprawca tego całego bałaganu wkrótce się ujawni.
– Ej, słyszysz mnie? – spytał Rupilius.
– Zamilcz – syknął Prometeusz, przystając nagle i łapiąc się za
głowę. – Zamilcz!
Gren dopiero po chwili zrozumiał, że tytan nie mówi do niego.
– Co słyszysz? Kogo?
Sam także zaczął nasłuchiwać, ale do jego uszu docierało tylko
syczenie i łkanie Prometeusza.
– Odejdź ode mnie! – wrzasnął więzień, a jego głos odbił się echem
w mrocznym korytarzu. Zrobione z czarnego marmuru schody zadrżały
w posadach. – Zostaw mnie! Zostaw mnie!
– Ciszej! Ciszej! – zawołał Gren.
Spróbował szturchnąć Prometeusza, ale jego ręka przeszyła tytana na wylot. No tak, przecież byli duchami.
– Nie! Nie, błagam! – jęczał skazaniec głosem świdrującym uszy.
Gniew inspektora
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Wrzeszczał jeszcze żałośniej niż na skale, gdy orzeł rozpruwał
mu wnętrzności. Potem jęki przeszły w cichnące stopniowo łkanie, a na
policzkach zalśniły łzy. Tytan płakał jak małe, skrzywdzone dziecko.
Rupilius zawsze był neutralny, twardy, chłodny. Musiał jednak przyznać,
że tym razem jego serce przez moment zadrżało.
Nawet on nie mógł przejść obok czegoś takiego obojętnie.
– Panie Prometeuszu, spokojnie, spokojnie – wymamrotał, podchodząc bliżej. – Odrobina ogłady, zaraz będzie lepiej, obiecuję.
– Proszę…
Skazaniec padł na kolana. Zmaltretowaną twarz znów wykrzywił mu spazm bólu. Przymknięte oczy ruszały się pod powiekami, czoło pokrywał świetlisty pot, a choć jego sylwetka nie była materialna, to
Rupilius i tak czuł bijące od niej ciepło.
I czyjąś obecność.
Zmarszczył brwi, zaczął nasłuchiwać. Nie bał się. Jako urzędnik Inspektoratu miał całkowity immunitet i nikt nie mógł go bezkarnie
skrzywdzić. No właśnie – bezkarnie. Tyle że przyszła kara dla mordercy
stanowiła średnie zadośćuczynienie dla zamordowanego, prawda?
Prometeusz niespodziewanie przestał łkać, choć wciąż klęczał
i trzymał się za głowę. Kiwał się to w przód, to w tył, mrucząc coś pod
nosem.
Rupilius pochylił się w jego stronę, nadstawił ucha. Słowa tytana
brzmiały dziwnie, były syczące, ostre, ale inspektorskie wyszkolenie jak
zwykle dało efekty. Gren zrozumiał coś o Królestwie, końcu i cierpieniu.
Coś o wierze i potępieniu, coś o śmierci i zapomnieniu na wieki. Kto by
pomyślał, że lekcje siedemdziesięciu trzech piekielnych języków wymarłych okażą się kiedyś przydatne?
Rupilius wiedział już, z kim ma do czynienia.
– Pokaż się, przyjacielu – rzekł twardym tonem. – Pokaż się, rozkazuję ci w imieniu Inspektoratu!
Głośny, drwiący śmiech rozszedł się echem po korytarzu.
Prometeusz wciąż jęczał.
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– Zostaw tę istotę w spokoju. – Gren nie przejął się, nadal mówił
spokojnie i bez emocji. – Niczym ci nie zawiniła. A do tego to nie twoja
jurysdykcja. Po co się tu pchasz? Nic z tego nie będziesz miał, może
z wyjątkiem kłopotów.
Prometeusz niespodziewanie przestał jęczeć, bo… rozpłynął się
w powietrzu.
– Dziękuję – powiedział z krzywym uśmiechem Rupilius.
– Nie ma sprawy… przyjacielu.
Gren nie odwrócił się, choć głos dobiegał zza jego pleców. Nie
musiał patrzeć, by wiedzieć, jaką postać przyjął ten, który przemówił. By
wiedzieć, że jest to szczupły mężczyzna o bardzo bladej twarzy kontrastującej z czarnymi szatami i skrzydłami, którymi otulał się w ciasnym
korytarzu jak płaszczem. By wiedzieć, że na ramiona opadają mu lśniące
pasma włosów o barwie obsydianu, a oczy ma jak dwa rozżarzone węgielki.
– Samaelu, aniele śmierci, diabli pomiocie w rzyć chędożony. –
Gren westchnął. – Herakles kilka godzin temu rzucił się ze skały. A raczej skała rzuciła nim. Mógłbyś z łaski swojej podążyć jego śladem i nie
przeszkadzać mi więcej?
– Gdyby nie ja – Samael rzeczywiście miał przyjemny głos – wasz
Inspektorat nie miałby co robić.
– Znasz paragraf siódmy Kodeksu Wykroczeń?
– Nie.
Gdyby Gren diabła nie znał, dałby się nabrać na jego słodki głosik.
Ale urzędnik pamiętał każdego, kto w jakiś sposób przyczyniał się do powstawania zniszczeń, które potem pracownicy Inspektoratu musieli naprawiać, a Samael był chyba w pierwszej piątce najgorszych chuliganów.
Skoro chcesz się bawić – pomyślał z przekąsem Rupilius – to będziemy się bawić.
– Nieznajomość prawa nie zwalnia cię z jego przestrzegania –
powiedział stanowczo.
– Mhm. I co teraz?
Rupilius odwrócił się i uśmiechnął najbardziej uroczo, jak potrafił.
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– Wedle regulaminu i przepisów powinienem dać ci ostrzeżenie
– westchnął.
Wiedział, że jego słowa nie mają żadnej mocy ani władzy.
Wiedział, że gdy skończy mówić, Samael tylko się roześmieje. Wiedział,
że Inspektorat, choć stanowił autorytet, to nie mógł (niestety!) szafować
surowymi wyrokami. Ale Gren musiał wypowiedzieć swoje formułki. Był
do tego zobligowany przepisami.
– Jednakże – kontynuował, widząc coraz szerszy i biały jak śnieg
uśmiech diabła – biorąc pod uwagę fakt, że wielokrotnie już zaprzepaściłeś daną ci szansę i wielokrotnie przyczyniłeś się do powstałych szkód…
– Rupilius, zażenowany całą sytuacją, zawiesił głos.
Samael zaś zdawał się jaśnieć z radości i podniecenia.
– No, powiedz to! – zawołał, niczym mały chłopczyk niemogący
doczekać się nowej zabawki. – Powiedz to, Rupiliusie!
Gren westchnął, a potem dokończył:
– Muszę wystawić ci… Jezusie Chrystusie, jak ja tego nienawidzę.
Muszę wystawić ci mandat w wysokości tysiąca drachm.
Samael wybuchnął dzikim śmiechem i aż zgiął się wpół. Gren
próbował w tym czasie pohamować rozsadzające go od środka złość
i irytację. Sytuacja przedstawiała się okropnie! Jakiś zawszony chuligan,
zamiast kusić młodzież iPhone’ami, czy co tam te diabły robią we współczesności, pcha palce do świata mitologicznego, mąci i mąci, a co na to
Inspektorat? Spuszcza mu tęgie lanie? Urywa głowę i wsadza w rzyć?
Nie! Daje mandat, którego demon pewnie i tak nie zapłaci. A nawet jeśli
zapłaci, to kradzionymi pieniędzmi i to w obolach czy innych kawałkach,
żeby się jeszcze dział administracji i finansów musiał męczyć z liczeniem.
– Niech cię szlag, Samaelu – syknął Rupilius Gren. Ręka świerzbiła
go niemiłosiernie.
Bogowie – pomyślał błagalnie. Zwiążcie tego chuligana i dajcie mi
jedną, cholerną chwilę sam na sam z jego pyskatą gębą!
– Uwielbiam te nasze wspólne zabawy, kolego! – zawołał beztrosko Samael. – Która to już? Piąta? Szósta?
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– Dwunasta – poprawił Gren, krzyżując ręce na piersi. – Ale lepiej
uważaj, żartownisiu. Bo choć Inspektorat wiele ci nie zrobi, to kto wie,
może znajdzie się jakiś anonimowy obrońca uciśnionych albo poirytowany mieszkaniec tego świata, który potajemnie spuści ci taki łomot, że
do Sądu Ostatecznego nie siądziesz na dupie?
– Kto wie, kto wie… – Samael zachichotał.
Gren nie cierpiał jego rżenia, więc czym prędzej się odwrócił i ruszył w stronę wyjścia. Tu już nic po nim. Sprawa była właściwie przegrana,
bo nic diabłu zrobić nie mógł. Jakby na to nie spojrzeć, Samael należał
do Sił Wyższych. Co z tego, że za główną rozrywkę obrał sobie psocenie, irytowanie i powodowanie uszczerbków na zdrowiu? Co z tego, że
stał po drugiej stronie moralnej barykady i każda zdrowo myśląca osoba
już dawno zrobiłaby z nim porządek? Jedyne, na co pozwalał regulamin
Inspektoratu, to czekać, aż taki chuligan się znudzi, i wtedy reperować
szkody.
Zasrany regulamin.
– Ej, ej! – zawołał diabeł za Rupiliusem. – A pytanie, czy przyjmuję
mandat? Bo może chcę się odwołać do sądu, co?
– A chcesz? – Gren się zatrzymał.
– Eee… Nie bardzo. Ale spytać powinieneś, mój drogi przyjacielu.
Urzędnik prychnął, pokręcił głową i znów ruszył w stronę wyjścia.
Samael wołał jeszcze za nim, pytał, krzyczał i oskarżał, ale Rupilius nie
miał już ochoty na kłótnię. To była porażka. I to nie tylko prześwietnego
Inspektoratu, ale także jego osobista, prywatna przegrana. Zresztą nie
pierwsza. Czuł się wyczerpany, wściekłość zżerała go jak orzeł każdego
dnia maltretujący Prometeusza. Chciał tylko wrócić do swojego biura,
napić się kawy i nigdy więcej nie widzieć mordy tego przeklętego diabła,
rzekomego anioła śmierci, chuligana i anarchisty.
Ale najpierw musiał odbyć jeszcze jedną, ważną rozmowę.

Gniew inspektora

125

126

– I co? Sprawa załatwiona? – spytał słabym głosem Prometeusz, którego
wnętrzności dopiero co odrosły. – To koniec?
– Hm, jakby to wyjaśnić… Nastąpiły pewne komplikacje. – Gren
uśmiechnął się promiennie, ale tytan uśmiechu nie odwzajemnił.
– Jak to „komplikacje”?
– No, normalnie. Pewne rzeczy, których nawet prześwietny
Inspektorat nie przeskoczy. Tak że ten, musi pan sobie poradzić sam.
– Ale jak to?!
– Tak to. Nie jesteśmy cudotwórcami, panie Prometeuszu. Jedynie
urzędnikami, trybikami w wielkiej machinie administracyjnej. A teraz, za
pańskim pozwoleniem, oddalę się.
– Nie! Halo, wracaj. Wracaj tu!
– Żegnam, panie Prometeuszu.
– To chociaż mnie uwolnij! Pomóż mi się stąd wydostać! Nikomu
nie powiem.
– Niech pan sobie daruje, panie Promete… – Gren przystanął nagle i zmarszczył brwi. Czuł na sobie nachalne spojrzenie.
A może by tak nieco namieszać? Zeusowi nie spodobałoby się, gdyby ktoś uwolnił jego „ulubieńca”. I na pewno by się zemścił. Srogo, oj srogo.
A choć z Gromowładnego bożek niezbyt potężny, to obić kogo trzeba będzie
potrafił. Poza tym, to żadne ryzyko. Kto będzie podejrzewał inspektora?
Milczał jeszcze dłuższą chwilę, walcząc z samym sobą. Z jednej
strony ład, porządek i wyszkolenie, z drugiej – rozszarpani wrogowie
i zemsta. Regulaminy od zawsze były częścią jego życia, odrzucenie ich
oznaczało chaos, a chaosu Gren nie cierpiał najbardziej na świecie…
Nie, jednak istniało coś, czego nienawidził bardziej: chuliganów i anarchistów, którzy upokarzali jego prześwietny Inspektorat, którzy drwili
z reguł rządzących światem, burzyli równowagę, a potem wychodzili
z tego bezkarnie.
Tam, gdzie zawodził ład i porządek, konieczny był chaos.
– Panie Prometeuszu, przekonał mnie pan!
Uśmiech, który pojawił się na twarzy Rupiliusa, wyrażał całą gamę
emocji. Radość, poczucie zwycięstwa, satysfakcję. Gniew. Niech sobie
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regulamin wisi przy drzwiach gabinetu, niech straszy paragrafami. Jak
mówił jego znajomy z drugiej strony biurka (dopóki, wbrew regulaminowi, nie poucinał Hydrze lernejskiej wszystkich głów, a te, które odrosły,
nie odgryzły mu jego własnej): „Zasady są po to, żeby je łamać!”.
Dość poniżania. Dość gorzkich porażek. Dość kompromitacji
i ciągłych delegacji służbowych bez zwrotu za paliwo. Przyszedł czas,
by przypomnieć ludziom, jak kończą wrogowie Inspektoratu. Przyszedł
czas zemsty.
– Co? N-n-naprawdę? – W głosie Prometeusza brzmiało zdumienie.
– Naprawdę. Ale nie za darmo.
– Ach, jasne.
– Proszę się nie martwić, nie wymagam wiele. Chcę jedynie uniknąć konsekwencji tego, jakby na to nie spojrzeć, nielegalnego czynu.
– A, sprawa oczywista.
– Gdyby ktoś pana spytał, gdyby ktoś pana przyłapał, powie mu
pan, że uwolnił pana Samael. Anioł o bladej twarzy i czarnych skrzydłach.
Że zrobił to dla żartu, by dogryźć Inspektoratowi. Zgoda?
– Eee…
– Panie Prometeuszu, to mój jedyny warunek. Bez niego może
pan tu sobie wisieć nawet do…
– Zgoda! – zawołał Prometeusz. – Szybko, uwolnij mnie, zanim
nadleci…
– Wiem, wiem. Orzeł.
Gwoździe były mocno wbite w kamień, ale dałoby się je podważyć, a może nawet wyrwać, gdyby miało się coś twardego. Cokolwiek,
choćby…
– Nóż – stęknął Prometeusz. – Nóż Heraklesa!
– Całkiem sprytnie – mruknął Rupilius.
Zejście na dół, wyszarpanie broni spod cielska herosa i powrót na
górę zajęły mu sporo czasu. Ale odkąd zdobył nóż, uwolnienie więźnia
poszło sprawnie. Ostrze bez problemów wsuwało się pod główki gwoździ, lecz wyrwanie ich ze skały… Cóż. Nie obyło się bez bólu, wrzasków
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i okropnych bluzgów. Dobrze, że przynajmniej Herakles choć raz się na
coś przydał.
Po wszystkim Rupilius dyszał ciężko, a Prometeusz szarpał się
z ciągle opinającymi mu nadgarstki obręczami, do których przytwierdzone były łańcuchy. Bezskutecznie. Inspektor próbował mu pomóc, ale
cóż… Nie nosił ze sobą zestawu włamaniowego, więc na niewiele się to
zdało. Jednak skazaniec nie wydawał się zły czy poirytowany, w końcu
przybity do skały wytrwał pięć tysięcy lat.
– Dz-dz-dziękuję panu – odezwał się Prometeusz, a potem wstał
chwiejnie.
Gren również się podniósł.
– Da pan radę zejść? – spytał ciepłym tonem.
– Myślę, że tak. – Tytan uśmiechnął się lekko. – Dobrze wreszcie
poczuć się wolnym. Dobrze móc robić, co się chce.
– Cieszę się pańskim szczęściem. A teraz pozwoli pan, że się oddalę. Obowiązki wzywają.
– Oczywiście. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Mam pewną zaległą
sprawę do pewnego podniebnego stwora.
– Eee… Jest pan pewny? Ten „stwór” jest wielki jak auto dostawcze.
– Jak co?
– Jak dwa rydwany. Naprawdę ma pan problemy ze słuchem.
Prometeusz wzruszył ramionami.
– Tia, dawno uszu nie myłem – rzucił. – A orła się nie boję. Nie,
kiedy jestem znów wolny. Ukręcę mu ten biały łepek, a potem cisnę nim
w przepaść.
– Chwalebnie. Tylko po wszystkim proszę pamiętać, jak się umówiliśmy. Wie pan, z tej sytuacji nie ma za bardzo wyjścia. W przypadku
zdrady i tak nikt panu nie uwierzy.
– Wiem. Nigdy tego panu nie zapomnę, a obietnicy dotrzymam,
choćby mnie wzięli na męki.
Rupilius Gren uśmiechnął się szczerze.

Jakub Sokołowski

Zobaczymy, jak głośno będziesz się śmiał, Samaelu, gdy zajmie się
tobą wściekły Zeus – pomyślał z satysfakcją.
– Do widzenia, panie Prometeuszu – rzekł, wyciągając w stronę
skazańca rękę.
– Bywaj pan, panie Gren.
Tytan miał mocny uścisk.
Rozstali się w miłej atmosferze. Rupilius bezpiecznie zszedł ze
skały, na pożegnanie kopnął czubkiem buta truchło Heraklesa, a potem,
zadowolony z siebie, udał się w drogę powrotną.
Czekały na niego biurko, ciepła kawa, znajomi. Tak… Praca inspektora nie należała może do najlepszych i wymarzonych, ale miała
wiele korzyści. Przede wszystkim nie była nudna i tak parszywa, jak wiszenie na skale przez tysiące lat i ciągłe umieranie, inspektorzy zaś mieli
bardzo, bardzo długie ręce, a ich gniew mógł dosięgnąć każdego.
Samael wkrótce się o tym przekona.
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BOSMAN PRZĘDZIOREK
MUSI UMRZEĆ
Michał Renc

Krążownik JXMości Briareos odbywał drugi dzień patrolu. Szedł na wysokości tysiąca stóp tuż pod podstawą chmur. Padało, strumienie wody
ściekały po burtach kolosa. Pięć śmigieł rozbijało krople deszczu w wodną mgłę. Lotnicy, którzy akurat mieli wachtę na otwartych stanowiskach,
sarkali na pogodę, przeklinali siekący w oczy deszcz i wzdychali do ciepłego, suchego wnętrza okrętu.
Na prawej burcie, na zewnętrznej galeryjce osłoniętej od wiatru
brezentową plandeką, stali mat Wciornastek, mechanik samolotowy, oraz
bosman Przędziorek, artylerzysta. Oparci o barierkę, kulili się pod pelerynami i – by odegnać znużenie – kurzyli nakilę w małych, ceramicznych
fajeczkach. Patrzyli tępo na przelewające się pod nimi ołowianej barwy
fale Morza Aglajskiego. Zacinający deszcz rozmywał szczegóły, białe
cętki grzywaczy były ledwie widoczne, fregata eskorty idąca na prawym
trawersie stanowiła tylko plamę ciemniejszej szarości.
– …wie… …e… …ać… …aza! – głos Przędziorka utonął w huku
wiatru.
– Co?!
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– Prawie nie widać Topaza! – Bosman pokazał ręką za burtę,
gdzie w istocie ledwo rysował się kształt fregaty. Wytrząsnął swoją fajkę. Grudka rozżarzonej żywicy, porwana wiatrem, wylądowała prosto na
ręce mata. Wciornastek zaklął i przyklepał oparzenie. Jego własna fajka
poszybowała do morza. Bosman nie zauważył tego, zajęty ponownym
nabijaniem.
Mat zaklął drugi raz. Sięgnął pod płaszcz, szukając kolejnej fajki.
Nie znalazł.
– Masz fajkę? – krzyknął do Przędziorka.
– Mam! – Bosman pokazał tę, którą właśnie skończył nabijać.
– Zapasową!
– Nie mam!
Zirytowany Wciornastek się skrzywił. Gdy wychodzili na dymka,
widział w kieszeni bosmana cztery.
I właśnie wtedy mat postanowił uczynić Przędziorka swoją ofiarą.
Wyobraził sobie, jak przerzuca go nad barierką – w ślad za fajką. Po chwili
rozważań uznał, że to niewykonalne. Postura bosmana – mierzył niemal
siedem stóp wzrostu – była nawet ułatwieniem, reling sięgał mu nieco
powyżej pasa, nie do piersi, jak większości lotników. Ciężar muskularnego ciała pewnie by przeważył. Przędziorek latał jednak nie od wczoraj,
nie lekceważył zasad bezpieczeństwa – nawet teraz był przypięty do
barierki stalową linką. Mat spojrzał w dół – jego własna asekuracja wisiała
zwinięta przy pasie.
Poza tym nie zdołałby odpiąć linki bosmana i go zepchnąć. Nawet
z zaskoczenia. Sam mat nie był ułomkiem, lecz przy potężnym koledze
wyglądał niemal rachitycznie.
Ktoś mógł zobaczyć. Na przykład z gondoli prawoburtowego
silnika, gdzie motorzyści zapewne czuwali przy maszynie, ale dwóch
strzelców pokładowych miało doskonały widok na cały bok sterowca.
No i ciało. Musiało zostać na pokładzie sterowca, a nie zatonąć
w odmętach.
Przecież zależy mi na zbrodni doskonałej.

Michał Renc

Zszedł z pomostu, korytarzem podążył na pokład lotniczy, gdzie
mechanicy jak zwykle dłubali w samolotach. Przy stoliku w rogu hangaru
czwórka pilotów z klucza alarmowego rżnęła w karty. Nad nimi z oszklonej galeryjki major Arjona, szef grupy lotniczej, ojcowskim okiem doglądał swego królestwa, paląc długą, bogato zdobioną fajkę.
W hangarze natomiast nie wolno było palić, toteż mechanicy swoje kulki nakili żuli, co rusz strzykając śliną do spluwaczek. Albo obok.
– Kontakt! – rozległo się z tyłu, a po chwili: – Morszczyn, jełopie!
GLEBA!
Wciornastek się obejrzał. Kilkadziesiąt kroków za nim mechanicy
sprawdzali silnik bombowca. Morszczyn, adresat krzyków, stał zamyślony akurat na wysokości śmigła. Ostrzegł go gwizd rozrusznika – padł
na pokład w ostatniej chwili. Ułamek sekundy później metalowa łopata
trzasnęłaby w jego czerep.
– Zgaś, cholera jasna! – Ryk brygadzisty niemal zagłuszył klekot
silnika. Śmigło zamarło. A potem rozległy się różności na temat samego
Morszczyna oraz jego przodków, na cztery pokolenia wstecz.
Przędziorek by nie zdążył – pomyślał mat. Za wysoki. Łopata uderzyłaby w jego głowę i…
I właśnie, co? Nabiła guza czy rozpołowiła jak melona?

Do wachty zostały Wciornastkowi jeszcze dwie godziny. Leżał na koi
w pomieszczeniu podoficerskim i dalej rozmyślał nad morderstwem.
Starał się ignorować głośną dyskusję, która wrzała przy stole. Czterech
lotników grało w kości, między kolejkami rzucając nieprzyzwoite żarty.
Piąty milczał, za to żarł, napełniając pomieszczenie aromatem kiełbasy
duszonej z cebulą.
Wszedł szósty i był to właśnie Przędziorek. Wciornastek usłyszał
jego ciężkie kroki, skrzypnięcie otwieranej szafki i szelest papierowej
torby.
Znowu będzie wpieprzał krumbule.
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Michał Renc

– Ryju jeden, ja jem! – zaprotestował lotnik od kiełbasy.
– Ja też.
Bosman uwielbiał owe gwiaździste owoce wielkości sporego jabłka. Były słodkie, soczyste, lecz większość odstręczały posmak oraz ich
dymnozgniła woń. Tym mocniejsza, im dłużej leżały. Przędziorek nic sobie z tego nie robił, zawsze zabierał na pokład ich zapas. Nie zważając
na protesty i docinki.
– A idźże w chuj!
Przędziorek siorbnął głośno – mat wyobraził sobie sok spływający
po jego brodzie – i odbełkotał coś z pełnymi ustami. Prawdopodobnie
było to „ależ częstuj się”. Bosman proponował owoce każdemu, kto narzekał. Wciornastek nawet raz dał się namówić. Potem żałował. Po pierwszym kęsie.
Właśnie, dlaczego zabić akurat Przędziorka? Poza tym, że czasem wyłaził z niego kawał buca, a mat był mu winien nieco pieniędzy
przegranych w kości?
Akurat dlatego.
Nie dało się powiedzieć, by bosman miał wrogów, lecz sporej grupie lotników działał na nerwy. Był hałaśliwą, jednoosobową lożą szyderców. Uwielbiał naigrawać się z czyichś słabości, przy czym swoje – o ile
takowe posiadał – starannie ukrywał. Po nim samym obelgi i przytyki
spływały jak woda po kaczce. Regulamin floty znał na wyrywki. Potrafił
wykorzystać luki w przepisach – szczególnie jeżeli kogoś gnoił – by uniknąć kary.
Z drugiej strony był pewniakiem, gdy robiło się gorąco. Czy to
w portowej bijatyce, czy w prawdziwej walce. Tak jak półtora roku wcześniej, kiedy zestrzelili piracki sterowiec, a jego załogę pokonali na plaży
pewnej bezimiennej wyspy. Zapytany o rady czy wskazówki, oczywiście
po obowiązkowych szyderstwach, udzielał ich chętnie. A i w sporach z kadrą oficerską nie chował głowy w piasek.
To też czyniło go idealną ofiarą. Wrogowie są wszak wśród pierwszych podejrzanych. No i rodzina, ale na pokładzie sterowca JXMości to
nie wchodziło w rachubę.
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Mat rozważył dotychczasowe pomysły. Z miejsca odrzucił pomysł
zabicia bosmana śmigłem. Zbyt wiele zmiennych, ofiara musiała być we
właściwym miejscu na olbrzymiej powierzchni hangaru, a silnik przygotowany do rozruchu, czego nie dało się zrobić niepostrzeżenie. I ktoś
musiał siedzieć w kokpicie, by nacisnąć starter.
Dać w łeb kluczem w ustronnym miejscu? Sterowiec, zwłaszcza
lecący nad morzem, był doskonałym miejscem do pozbycia się narzędzia zbrodni. Ale to wymagało jednego pewnego ciosu. Sam Przędziorek
miał niezły refleks i, z sobie wiadomych powodów, nie tolerował niczyjej
obecności za swoimi plecami. Odrębną sprawą byłoby zwabienie ofiary.
Zaraz, a może powiesić?
Mat słyszał o takim przypadku sprzed roku, na Nieugiętym. Ktoś
zaczaił się na kucharza na wrędze nad przejściem i zarzucił mu na szyję pętlę ze stalowej linki. Następnie podciągnął go tak, by ów dotykał
podłogi tylko palcami. Tyle że kuk ważył znacznie mniej, to raz. Dwa,
sprawców było zapewne kilku, na pokładzie po zdarzeniu zapanowała
bowiem zmowa milczenia. Nawiasem mówiąc, nie wieszali, żeby zabić.
Chcieli postraszyć parzygnata, który gotował bardzo podle. Pomogło, po
odcięciu i docuceniu kuka Nieugięty zasłynął z dobrego wiktu.
Odrzuciwszy pomysł ze śmigłem, Wciornastek rozważył inne sposoby zamordowania bosmana w hangarze. Wypadek z suwnicą? Spuścić
mu samolot na łeb? Wypadek z bronią pokładową? Bez sensu. Z miejsca
odrzucał scenariusze mogące skończyć się na postronnych ofiarach lub,
co gorsza, na uszkodzeniu okrętu.
Większość potencjalnie rokujących pomysłów wymagała też idealnej koordynacji. W tym ze strony nieświadomego Przędziorka.
Mat odrzucał pomysły jeden po drugim. W końcu zaklął pod nosem.
– Parszywa robota z tym umieraniem – podsumował. Obrócił się
na bok, przykrył kocem i pomimo gwaru zasnął.

Michał Renc

Długo nie pospał, gwizdki zerwały go na wachtę. Poprawa pogody
oznaczała huk roboty, gdyż komandor de Veers zarządził ćwiczenia.
Bombowiec ciągnął rękaw, do którego walili artylerzyści, myśliwce wyprawiały podniebne hołubce. A mechanicy zgodnie z uświęconą tradycją
zrzędzili, wiedząc, że godzina lotu jednej maszyny oznacza godzinę pracy dla sześciu chłopa. Oraz oczywiście zazdrościli artylerzystom, którzy
mogli sobie postrzelać.
A może wypadek przy strzelaniu? Dwunastofuntowe działo odskakiwało przy strzale o kilka stóp, z siłą mogącą zmienić nawet potężnego Przędziorka w krwawą miazgę.
Tylko – rozmyślał mat, sprawdzając naciąg linek sterów – to znów
wymaga ustawienia bosmana w danym miejscu, przy załadowanym dziale.
Dodatkowo – skonstatował, sprawdzając zawleczki zawiasów lotek – znowu ktoś musiałby szarpnąć sznur spustowy. A poza tym – podsumował,
przecierając wiatrochron – bosman nie należy do załogi działa. Obsługuje
przeciwlotniczą dwufuntówkę.
– A całe rozważania i tak psu w dupę – parsknął pod nosem, dźwigając skrzynkę z amunicją. Zorientował się, że mechanik buszujący po
stanowisku artyleryjskim dopiero wzbudziłby podejrzenia.
– Morszczyn! A ty tu czego? – huknął nagle bosman Świst.
Wciornastek podniósł wzrok. Niedoszła ofiara śmigła szła powolnym krokiem. Oczy błyszczały jej dziwnie.
– Wachtę mam przeca…
– Zszedłeś z niej dwie godziny temu!
Mat odłożył skrzynkę, podszedł do Morszczyna i chwycił go za
ramię.
– Szoruj stąd. – I wtedy poczuł przez rękaw. A potem dotknął czoła
lotnika. – Szlag, ty masz gorączkę.
– Gorączkę? – zapytał powoli tenże. – A może… Coś kiepsko się
czuję.
– Wciornastek, skończyłeś przy maszynie? – wtrącił bosman. – To
zaprowadź go do lazaretu.
– Tak jest – odparł służbiście mat i pociągnął Morszczyna za ramię.
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Wilhelm Staenbrigg, konsyliarz pokładowy, sprawnie zbadał Morszczyna,
a na koniec kazał Wciornastkowi ściągnąć choremu spodnie i włożył mu
termometr w tyłek. Pomiar jeszcze nie dobiegł końca, gdy lekarz gwizdnął cicho pod nosem, naciągnął lek do strzykawki i wbił igłę w pośladek
lotnika.
– Niech mat przekaże bosmanowi, że zostawiam go w lazarecie.
– Tak jest.
Wciornastek zamierzał wyjść, ale jedna myśl osadziła go w miejscu.
– Coś jeszcze? – zapytał lekarz.
– Tak, ale… pozasłużbowo, jeśli pan konsyliarz ma chwilę.
– Słucham.
– Ja… Mój znajomy – zaczął niepewnie mat, mnąc niespokojnie czapkę w dłoni. – On, tego… Pisze historie. Powieści, znaczy się.
Kryminalne.
Staenbrigg uniósł pytająco brwi.
– Bo w tej, co on teraz pisze, morderca chce otruć ofiarę. Czymś
skradzionym z apteczki…
– Na sterowcu? – Lekarz uśmiechnął się pod wąsem.
– A kto go tam wie, panie konsyliarzu. – Mat rozłożył ręce z udawanym zakłopotaniem. – Skoro mnie pytał, to może i na sterowcu. Tedy,
niech pan konsyliarz się nie śmieje, on mnie o pomoc poprosił, chciałem
spytać, czym z tego – wskazał na szafkę z lekami – można by kogoś zabić.
Staenbrigg podążył za jego wzrokiem, po czym odwrócił głowę
i zmierzył mata spojrzeniem.
– Połową z tego – odparł wprost. – To kwestia dawki. Ale… czy
zabójca jest lekarzem? Felczerem? Zapewne nie – odpowiedział sam
– gdyż piszący, o ile dba o takie szczegóły, musiałby posiadać szerszą
wiedzę, jeśli historia ma być wiarygodna. Skoro kryminał, to pewnie zależy mu na skrytym podaniu trucizny, prawda? Czy zabójca potrafiłby
zrobić zastrzyk?

Michał Renc

– Raczej nie – odparł Wciornastek, ignorując strużkę zimnego
potu płynącą mu między łopatkami.
– Na pewno nie dożylny – medyk mówił jakby do siebie – a domięśniowy będzie działał powoli. Chyba że będzie w stanie obezwładnić
ofiarę…
– Nie będzie – wyrwało się Wciornastkowi.
– O, to mat czytał już koncept?
Wspomniany mat wstrzymał bezwiednie oddech. Gnieciona w dłoniach czapka była już bezkształtną bryłą.
– Zatem historycznie tradycyjne podanie doustne w posiłku lub
napoju, tak? Niech mat siada.
Wciornastek klapnął na stołek.
– I tu jest problem. Wlanie ampułki zastrzyku odpada. Leki są
gorzkie albo wręcz paskudnie gorzkie. To raz. Dwa, kwasy żołądkowe je
rozkładają.
– A jest coś, czego nie rozkładają? – spytał mat.
Mniejsza o smak, można osłodzić.
Konsyliarz pomyślał chwilę, uśmiechnął się. Wstał, otworzył szafkę, pogrzebał między fiolkami, mrucząc pod nosem „o ile mam”, i z tyłu
wyciągnął butelkę z ciemnego szkła.
– Diadochonina. Lek na biegunkę. Tylko, jak wspomniałem, to
kwestia dawki. Ja daję piętnaście granów na szklankę wody. Żeby zabić,
należałoby dać dwadzieścia razy tyle.
– Jak to działa? – zapytał mat, oceniając Przędziorka dla pewności
na czterdziestokrotną dawkę.
– Paraliż jelit. Paskudna śmierć, po dobie albo dłużej. Ale…
– Ale? – zapytał niezbyt uprzejmie mat, po czym wyprostował się
służbiście. – Proszę o wybaczenie, panie konsyliarzu.
– Smak. – Medyk odkręcił butelkę i nalał odrobinę brązowej cieczy
na metalową łyżeczkę. – Śmiało.
Wciornastek posłusznie wziął płyn do ust.
– Słodkie, prawda? Cały problem z tym posmakiem. No i z ilością.
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Mat pokiwał głową. Faktycznie, płyn był początkowo słodki, a po
chwili w ustach zapanował dymnozgniły posmak. Jakby wpakował do
gęby starą, wędzoną skarpetę. Jak…
Jak cholerne krumbule Przędziorka.
Skrzywił się zupełnie szczerze.
– Mięso by ukryło, ale do mięsa za słodkie.
– Musiałaby być bardzo soczysta porcja – przytaknął medyk.
– A do wykrycia?
– Nie sądzę. – Staenbrigg w zamyśleniu potarł skroń. – Objawy
byłyby jak przy skręcie kiszek. Który jest, owszem, rzadki, ale występuje.
– Dziękuję, panie konsyliarzu. Chyba powiem mu, żeby raczej zastrzelił delikwenta.
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Czy wyjawienie, ba, wręcz uknucie wraz z nieświadomym Staenbriggiem
planu było nierozsądne? Gdyby nie ten przypadek, mat dalej byłby
w kropce. Wiedział jednak, dzięki pokładowej poczcie pantoflowej, że
po tym patrolu medyk udaje się na sześciotygodniowy urlop. Zastąpić
go miał konsyliarz Olson von Croy. A gdyby przypadkiem po powrocie
Staenbrigg zainteresował się śmiercią jednego z wielu podoficerów –
będzie już dawno po morskim pogrzebie. Zostaną mu wyłącznie podejrzenia.
– Jest światełko w tunelu – stwierdził zadowolony Wciornastek.
W odróżnieniu od Staenbrigga, który rzadko opuszczał lazaret,
von Croy korzystał z oficerskiego przywileju i wiecznie przesiadywał na
mostku. Dodatkowo, czego mat był nieraz świadkiem, lekarza średnio
interesowała zawartość apteczki – podnosił raban dopiero, gdy czegoś
brakowało. A wtedy beształ kwatermistrza na pokładzie hangarowym,
ku uciesze wszystkich obecnych.
To ułatwiało kwestię zdobycia specyfiku. Oczywiście można było
po prostu nabyć go w aptece. Wciornastek wiedział, że znajdzie w porcie
aptekarza, który za odpowiednią sumę zapomni zapytać o receptę.
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To jednak nie pasowało do planu. Wszak całe przedsięwzięcie
postanowił przeprowadzić na pokładzie sterowca. Zatem, po pierwsze,
wykraść diadochoninę z apteczki. Von Croy nie życzył sobie sprawiać
ambarasu błahym bólem głowy czy biegunką u szeregowych matrosów,
zostawiał więc w lazarecie gotową skrzynkę z opisanymi lekami. Brał, kto
chciał, a potem część załogi chodziła lekko chwiejnie, gdyż palili z nakilą
roztarte na proszek tabletki przeciwbólowe.
Pozostawała druga rzecz, i tu też nie zamierzał rozwiązać jej
w sposób tak trywialny jak kupno.

Kilka dni później buteleczka z lekiem spoczywała bezpiecznie w kieszeni bluzy mata. Gdy tylko okrąglutki konsyliarz potoczył się na mostek,
a lotnik przydzielony na sanitariusza wkruszył dwie tabletki do nabitej
nakilą fajeczki i wyszedł na zewnętrzny pomost, Wciornastek wszedł do
lazaretu jak do siebie, w kilka uderzeń serca otworzył zamek szafki i zabrał medykament. Szuflada z igłami i strzykawkami – zobaczył, gdzie są,
gdy zaprowadził Morszczyna do lazaretu – nawet nie była zamknięta.
Pozostała druga część planu. Trudniejsza. Wciornastek poszedł
prosto do pomieszczenia podoficerów. Teraz musiał naruszyć niepisaną
świętość – szafkę innego lotnika.
W środku było tylko dwóch. Bosman Świst chrapał na koi, a mat
Dereń czytał. Pewnie jak zwykle jakiegoś gniota pełnego „ziuuu!” i „ta-ra-ta-ra-ta-ra!”.
Wciornastek otworzył własną szafkę. Wyciągnął z niej zeszyt,
ołówek, usiadł przy stole i zaczął pisać. Kilka minut później wstał znowu i jak gdyby nigdy nic otworzył szafkę Przędziorka. Woń uderzyła go
w nozdrza.
– Te, nie pomyliło ci się coś? – warknął Dereń z własnej koi.
Mat obrzucił szybko wzrokiem zawartość. Sort mundurowy, pudełko z fajkami, kilka książek, zamknięte drewniane pudło. Tradycyjne
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wręcz rysunki roznegliżowanych dziewcząt. Oraz, oczywiście, wielka
papierowa torba z krumbulami. Chyba ze cztery funty.
– Powiedział, żeby się częstować, nie? – odparł mat, wyciągając
dwa owoce.
– Co to, zakład? – Wyjaśnienie wyraźnie uspokoiło Derenia. –
Tylko, kurwa, nie tutaj, dobra?
– Bo co?
– Bo pewnie będziesz rzygał. Na grzyba ci dwie? Założę się, powiedzmy, o dziesięć kulek nakili, że nie wytrzymasz nawet jednej.
– Zamknijcie mordy – zaprotestował Świst, naciągnął koc na głowę i odwrócił się na drugi bok.
Wciornastek podszedł do Derenia, zniżył głos:
– Jak wytrzymam jedną, zjem drugą na twoich oczach. O drugie
dziesięć kulek.
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Kilka minut później mat Wciornastek siedział zamknięty w ustępie.
Bynajmniej nie rzygał; trzymał w garści krumbulę i kradzioną strzykawkę.
Wtłoczył w jednym miejscu nieco leku. Odgryzł następnie kawałek z drugiej strony i przeżuł go starannie. Trzeba oddać honor, smak nie był aż
tak paskudny, ale daleki od pyszności. Z posmakiem było trochę gorzej.
Mat obrócił owoc i wgryzł się z zatrutej strony. Nie obawiał się
o własną skórę, ufał Staenbriggowi w kwestii dawki, a zjadł najwyżej trzykrotną. Smak… nawet nieco słodszy. Posmak… bardziej intensywny, ale
nadal podobny. Wypluł przeżuty kęs do muszli. Zamknął, usiadł na klapie.
Sięgnął do kieszeni. Patrzył przez chwilę na drugą krumbulę i strzykawkę
z brązową cieczą.
– Mam cię.
Wracając z ustępu do pomieszczenia podoficerów, odwiedził pomost na burcie, gdzie wypalił fajkę. I niepostrzeżenie upuścił do morza
kilka przedmiotów.
W kajucie dalej byli tylko czytający książkę Dereń i chrapiący
Świst. Wciornastek, ignorując zaciekawione spojrzenie mata, otworzył
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szafkę Przędziorka i włożył krumbulę z powrotem do torby. Następnie
wyjął z własnej szafki pudełko z nakilą, odsypał dziesięć porcji żywicy
i podszedł do Derenia.
– Ani, kurwa, słowa… – powiedział, wsypując kulki w nadstawioną
garść kolegi.
Usiadł przy stole i wrócił do pisania.
Dereń dalej czytał; bosman Świst obudził się i wyszedł. Sądząc
po burczeniu w jego brzuchu – do kambuza. Pojawiło się jeszcze trzech
matów – artylerzysta i dwóch łataczy – którzy od razu wyciągnęli kości.
A potem wszedł i Przędziorek.
Znowu będzie żarł krumbule – pomyślał Wciornastek znad zapisanego zeszytu. Był w dobrym humorze, wszystko poszło jak z płatka. Teraz
pozostało przelać całą intrygę na papier. „Znajomym” mata, piszącym
powieść kryminalną, był oczywiście on sam.
Bosman w istocie otworzył szafkę i zanurzył wielką łapę w papierowej torbie. Ugryzł owoc i siorbnął donośnie.
– Skurwysyn, sprzedał mi zleżałe! – stwierdził.
Popatrzył Wciornastkowi przez ramię.
– Aleś się rozpisał – powiedział, zionąc dymnozgniłą wonią. –
Wpadłeś na pomysł wreszcie?
– Coś mi przyszło do głowy…
– Super. Miałeś rację, parszywa robota z tym umieraniem. –
Przędziorek odłożył nadgryziony owoc na stół, umył ręce w stojącej
w rogu umywalce i dopiero wtedy wyciągnął rękę po zeszyt. – Pokaż.
– O, niezłe. Podoba mi się – orzekł po kilku minutach czytania.
Oddał brulion Wciornastkowi i znowu wgryzł się w krumbulę. – Tylko tytuł
oklepany – rzekł, siorbiąc. – „Mord w przestworzach”?
– Masz lepszy?
– W sumie… Nie, czekaj, mam. „Bosman musi umrzeć”.
Mat uniósł głowę i popatrzył na bosmana. Na strużki brązowego
soku na jego podbródku.
– Dobre. Kupuję to!
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PAMIĘTASZ MIT
O TANATOSIE?
Wiktor Orłowski

Nienawidzę tej parszywej roboty – pomyślał, przecinając na ukos róg
Wajdy i Mickiewicza. Wcisnął głowę w ramiona i postawił kołnierz płaszcza, bo lodowaty deszcz zacinał niemal w poziomie.
Dochodziła dwudziesta. Zanurzone w mroku wozy policyjne
połyskiwały błękitem i czerwienią jak luminescencyjna ławica ryb głębinowych, między które wepchnął się zwalisty wieloryb wozu telewizyjnego. Zimne, ostre światło zmieniło spokojną zwykle okolicę Parku
Szczytnickiego w groteskowy teatr na wolnym powietrzu. Robert
przepchnął się przez tłum i skinął oszczędnie chłopcom z prewencji.
Odmachnęli ponuro.
– Spóźniłeś się, Darniewski – szczeknął nadkomisarz Małaszewski,
gdy tylko Robert wskoczył do radiowozu. W środku było jeszcze dwóch
innych facetów: blady i wymięty policjant w cywilu oraz gość w uniformie
SWAT-u, który wyglądał, jakby miał zwymiotować.
– Nie moja wina. – Robert uniósł obie ręce w obronnym geście. –
Miasto jest zakorkowane. Musiałem zostawić auto na Grunwaldzie.
Drogę wyłączono z ruchu dopiero za Mostem Zwierzynieckim, ale
korek ciągnął się już od Ronda Reagana. Ku wściekłości mieszkańców
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Biskupina blokada policyjna objęła też jedyną biegnącą w tym kierunku
nitkę torowiska, na kilka dobrych godzin wstrzymując w tkankach miasta układ komunikacyjnego krążenia. Kierowcy musieli dostać piany na
ustach – i bez aktów terroru Wrocław cierpiał na drogową miażdżycę.
– Siadaj.
Podetknięto Robertowi kawę. Gorący polistyren sparzył mu palce,
mimo to zacisnął je na kubku, by powstrzymać drżenie rąk. Miał gdzieś,
czy pomyślą, że się boi. Ale jeśli chciał dziś popracować, musiał przekonać samego siebie, że to, co czuje, to nie strach.
– Znasz sytuację? – spytał Małaszewski.
– Piąte przez dziesiąte. Dlaczego chciała rozmawiać akurat ze
mną?
– Jesteś negocjatorem, sam się dowiedz – parsknął SWAT-owiec.
Robert skrupulatnie go zignorował.
– Sprawca to adwokat, lat pięćdziesiąt dwa, kawaler – zaczął
nadkomisarz. – Zmarł w zeszły czwartek na onkologii, bodajże na
Kamieńskiego. Rak trzustki. Akt zgonu wystawiono w piątek. Pogrzeb
miał odbyć się dzisiaj rano, ale skurwysyn uciekł przed wystawieniem
trumny. Nie mamy pojęcia, skąd miał broń. Około piętnastej trzydzieści
wtargnął do przedszkola i zastrzelił jedną z opiekunek. Pozostałym kazał
związać dzieci skakankami…
– Czterdziestka dzieciaków i trzy kobiety – odezwał się trzeci
facet. Robert nie znał jego nazwiska. Nigdy dotąd z nim nie pracował. –
Chce zabijać po jednym co godzinę. Zacznie o północy.
Wszyscy odruchowo spojrzeli na zegarki.
– Próbowaliście coś robić do tej pory? – spytał Robert.
– Taaa, był inny negocjator, ale nic nie wskórał. Nie ma żadnych
żądań. Powiedział, że po prostu zawsze chciał gdzieś wejść i wszystkich
pozabijać. Czekał na to całe życie.
Robert skinął głową. Sytuację przedstawiono mu pokrótce przez
telefon, gdy pruł tutaj z Leśnicy, łamiąc po drodze bogaty wachlarz przepisów drogowych. Wersja zreferowana przez mundurowych zdawała się
pokrywać z jego wiedzą.
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Z jednym wyjątkiem. Złowił spojrzenie antyterrorysty, a ten zaklął
i odwrócił wzrok.
– Po piątej nasz chłopak próbował strzelać przez okno – przyznał
niechętnie. – Urwało mu część głowy, ale tak poza tym okaz zdrowia. Za
to ogłuszył jednego dzieciaka i trzyma przy sobie jako żywą tarczę, więc
mamy zakaz otwierania ognia. Góra kazała czekać na Krauze.
Darniewski poczuł, że poci się mimo chłodu. Joannę Krauze już
kilkukrotnie proszono o pomoc. Za każdym razem odsyłała policję i wojsko z kwitkiem. Nie rozumiał, dlaczego nagle zgodziła się rozmawiać.
I dlaczego, na litość boską, jej żądań miał wysłuchać akurat on?
– Przyjechała już?
– Tak. Ambulansem z Borowskiej – odpowiedział oficer SWAT-u,
a załamanie jego głosu od razu zdradziło Robertowi, kto ją przywitał.
– Góra sra żarem i wydzwania do Warszawy, więc to sprawa na
najwyższym szczeblu. Będziesz bohaterem dnia. – Małaszewski klepnął
go w plecy. – Nie martw się, nie znam szczegółów, ale już przyjęto jej
żądania. Po prostu masz z nią porozmawiać. Wszystko będzie dobrze,
o ile nie zrzygasz się jej na buty. Nie reaguj na zapach. I pod żadnym
pozorem jej nie dotykaj. Wiesz, co to zeszklenie pośmiertne?
– Wiem.
– To dobrze. Ale mimo wszystko patrz jej w oczy. Powodzenia –
dodał i klepnął negocjatora raz jeszcze.
Robert jednym haustem dopił kawę i wstał, podpinając krótkofalówkę do pasa.
Po drugiej stronie ulicy, wciśnięte między niskie krzaki, majaczyło
blade widmo karetki. Deszcz bębnił o karoserię wozów niecierpliwym
staccato. Robert docisnął słuchawkę do ucha, czując, jak skryty pod koszulą kabel klei mu się do spoconej skóry. Przez chwilę słuchał delikatnego szumu. Nie znosił zestawów do podsłuchu, a natrętne trzeszczenie
służbowego radia nie nastrajało do delikatnych rozmów.
– Czy ona naprawdę jest…? – urwał.
Odpowiedziała mu cisza.
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Dawno zasłyszane słowa medyka sądowego zadźwięczały mu w uszach,
gdy tylko szarpnął drzwiczki i sprężyście wskoczył do karetki:
Od razu wiadomo, że człowiek nie żyje. Zwłoki ściągają wzrok
z siłą magnesu, natrętnie kalecząc zmysły bezruchem. Bo człowiek, o ile
tylko tli się w nim iskra życia, zawsze jest w ruchu. Jego klatka piersiowa
unosi się w oddechu. Całe ciało pulsuje z pozoru niedostrzegalnym rytmem tętna. Dobrze naoliwione kości gładko chodzą w zawiasach stawów.
Organy wewnętrzne wystawiają synchroniczny balet do rytmu pradawnej etiudy życia złożonej ze świstów, skrzypów i organicznych bulgotów.
Ale martwe ciało jest milczące i nieruchome. Zmusza, by na nie
patrzeć. To nieprawda, że martwi czasem wyglądają, jakby po prostu
spali. Wyglądają jak opuszczone przez życie kawałki mięsa.
Zawsze.
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– Robert Darniewski – odezwał się, choć zachowanie neutralnego tonu
wymagało wysiłku. – Chciała pani ze mną rozmawiać.
– Nawet się nie skrzywiłeś – stwierdziła Joanna Krauze, światowy
autorytet z zakresu nekrologii ogólnej.
Czołowa polska specjalistka do spraw rezurekcjoniki.
Czterdzieści sześć publikacji.
7,92 w skali tanatomotorycznej Gustava–Liobsteinera.
Martwa od trzech lat i ośmiu miesięcy. Martwa jak Łazarz w tej
wersji Biblii, w której Jezusa nigdy nie było.
– Nieźle, nawet jak na negocjatora – pochwaliła. – Co sądzisz
o zmartwychwstaniu?
Robert zadrżał w duchu. Głos miała całkiem zwyczajny, raczej alt
niż sopran, lekko zmatowiały chrypką. Ale też kompletnie pozbawiony
intonacji, beznamiętny jak syntezator komputerowy.
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– Przyleciała pani do Wrocławia, żeby rozmawiać o religii? – spytał, spoglądając jej w oczy, czego zresztą natychmiast pożałował.
Wiesz, czym jest zeszklenie pośmiertne?
Odwrócił wzrok.
– To takie przeobrażenie gałki ocznej. Zamiast zeschnąć, twardnieje i robi się przezroczysta. Trochę przypomina akryl – powiedziała,
uśmiechając się lekko, a Robert zamarł, uświadamiając sobie, że zrobiła
to wyłącznie dla niego. Martwi poruszali się absolutnie świadomie. Ich
ruch odbywał się w oderwaniu od jakichkolwiek procesów energetycznych, w niepojęty sposób napędzany samą siłą woli. Żaden mięsień nie
kurczył się, jeśli nie pojawiła się taka potrzeba. Nie warto było czytać
ich gestów i mowy ciała. Nieumarli nie mieli mimiki, jeżeli jej nie chcieli.
– Ale szło ci całkiem dobrze. Zacznijmy jeszcze raz. Co sądzisz
o zmartwychwstaniu?
– Polityka i religia to kiepskie tematy do rozmowy na pierwszej
randce – mruknął.
– Mam na myśli raczej samo słowo „zmartwychwstanie”. Nie „ożywienie”, tylko „powstanie z bycia martwym”. Jednoznaczne stwierdzenie
czynności ruchowej. Powiedziano mi, że jesteś wierzący.
– Wierzę w różne rzeczy – odparł ostrożnie, bo precyzowanie swoich poglądów to najgłupsze, co można w takiej chwili zrobić. – Najczęściej
w ludzi.
Joanna Krauze wzruszyła ramionami. Było w tym ruchu coś niezgrabnego i ptasiego, jakby patrzył na pisklę o przetrąconych skrzydłach.
– Szkoda – stwierdziła. – Chciałam rozmawiać z kimś wierzącym.
Katolików moje istnienie przynajmniej nie obraża.
– Nie sądzę, żeby to była kwestia wyznania.
– Czy ja wiem? W końcu Jezus to jeden z pierwszych opisanych
przypadków przemiany pośmiertnej typu resurrectio – zauważyła, wyciągając przed siebie długie, szczupłe nogi.
Robert zauważył, że kobieta pod czarnym garniturem skrywa szczelny, elastyczny kombinezon. Kołnierz sięgał nieco poniżej
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dokładnie zszytego cięcia sekcyjnego. Zrobiło mu się niedobrze, ale
nawet nie drgnął.
– To nie jest oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego – odparł
spokojnie.
– Ale przecież obiecał wam „ciała zmartwychwstanie”?
– Doczytałem tylko do „grzechów odpuszczenia”.
Szkliste oczy Joanny Krauze błysnęły czymś na kształt rozbawienia. Uniosła głowę, a Robert zauważył, że szwy napięły się lekko.
Przyglądał się z obrzydzeniem i zainteresowaniem, tak samo jak wtedy,
gdy miał pięć lat, a jego kuzyn przyniósł do domu całą garść dżdżownic. Wyćwiczona przez lata pracy w policji podświadomość wyłapywała
szczegóły – starannie ułożone włosy barwy słomy, krawędź niezdrowo
bladego ucha, gruba warstwa scenicznego makijażu. Sztywna, wyprostowana sylwetka i przeraźliwie wąska talia, jakby kobietę dla pewności
ściśnięto gorsetem. Darniewski dopiero teraz zdał sobie sprawę z tego,
że w ambulansie jest przerażająco zimno, a sam pojazd, pozostawiony
na jałowym biegu, mruczy cicho jak uśpiony smok. Od strony podłogi
czuł podmuchy lodowatego powietrza z klimatyzacji. Przyjazd tutaj musiał kosztować ją wiele – więcej, niż zakładali.
Od wykrycia pierwszych przypadków upłynęło kilkanaście lat,
a w chłonne ręce zespołów badawczych wpompowano niezliczone sumy
pieniędzy. Naukowcy byli zdezorientowani, ale z grubsza jednomyślni co
do swoich podstawowych założeń. Ciało, którego pień mózgu obumarł,
nie może wrócić do życia. Człowiek, którego serce nie bije, nie może być
żywy, nawet jeśli wciąż może się ruszać i mówić.
Jakim cudem wykazano aktywność mózgów ludzi o ciałach zimnych i cichych jak pustostany? Nie ma pewności. Ale osoba, której twarz
i ramiona przecinają sine autostrady smug dyfuzyjnych, nie może przecież żyć.
Przypuszczalnie.
Być może.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa.
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Dlatego codziennie natrafiano na dyskusje samozwańczych ekspertów z telewizji śniadaniowej, z czego przynajmniej jeden zaciekle
perorował, wypluwając terminy takie jak „śmierć kliniczna”, „nieznana
choroba” i – nader często – „mistyfikacja”.
– Potrzebujemy pani pomocy. Strzały z broni palnej okazały się
nieskuteczne, więc konwencjonalna taktyka nie zadziała. Ale szef pani
instytutu twierdzi, że może go pani… zneutralizować. Powiedziano mi,
że mam wysłuchać pani żądań.
Starał się, by jego głos brzmiał spokojnie i rzeczowo. Splótł przed
sobą ręce w nadziei, że kobieta nie zinterpretuje ich drżenia jako oznaki
strachu. Było mu cholernie zimno.
– Jeśli chodzi o pogawędkę teologiczną, to komendant z pewnością załatwiłby pani kogoś z episkopatu. Ja się trochę nie nadaję…
– Chcę zabić człowieka – przerwała mu.
Przez chwilę oboje słuchali deszczu. Robert obracał w głowie
dziesiątki potencjalnych możliwości, wizji i scenariuszy. Brał każdy
w dłonie, oglądał uważnie ze wszystkich stron i z furią ciskał w kąt.
– Słucham? – wykrztusił.
– Chcę zabić człowieka – powtórzyła. – Ty wskażesz mi którego.
Jeśli jesteś negocjatorem, nawiąż kontakt. Stwórz intymną płaszczyznę, na której jesteście tylko we dwoje – ty i człowiek stojący na krawędzi. Pokaż mu, jak bardzo jesteście do siebie podobni. Nie pozwól mu
spaść. Wasze drogi biegną w przeciwnych kierunkach, ale ty przecież
nie jesteś tu, by naprawić jego świat. Po prostu zepchnij go z obranej
ścieżki. Dowiedz się, do czego dąży, i zasiej ziarno wątpliwości. Spraw,
by nacisk jego palca na spust odrobinę zelżał. Nie zbawiasz świata. Po
prostu proponujesz iluzję innego rozwiązania. Jeżeli nie jesteś w stanie
zrobić aż tyle, przynajmniej kupujesz czas.
Ale nie w tym przypadku.
Joanna Krauze nie potrzebowała niczego. Nie chroniło jej żadne
prawo, ale też żadnemu prawu nie podlegała. Nie mógł jej obłaskawić,
obiecać pieniędzy, zaszantażować ani zagrozić. Nie postawi jej pod ścianą lęku o życie własne lub bliskich. Nie mógłby jej nawet uwieść. Uczył
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się, jak negocjować z ludźmi zdesperowanymi, opętanymi ideologiami,
chciwymi, żądnymi sensacji i chorymi. Nie uczono go, jak radzić sobie
z… tym.
– Nie próbuj na mnie neurolingwistycznych sztuczek – poprosiła
z uśmiechem. – To oszczędzi nam sporo czasu. Stawiam ci uczciwą propozycję, możesz wybrać kogokolwiek. Jakiegoś bezdomnego, więźnia
z dożywocia, pacjenta z opieki paliatywnej, swojego wroga czy kogoś
w tym rodzaju. Nie będę ani wybredna, ani okrutna. Mam tylko jeden
warunek. Chcę, żebyś to ty wybierał. Będę wiedziała, jeśli spróbujecie
mnie oszukać.
Przez jej przejrzyste oczy przebijała sinoróżowa tkanka wyściełająca oczodoły. Tęczówki, niegdyś zapewne intrygująco niebieskie, teraz wyblakły do koloru lodowych dropsów. Były zimne i nieruchome.
Obojętne.
Żołądek Roberta podjechał mu do gardła i utknął tam twardą grudą o ostrych krawędziach. Kaleczyła, ilekroć tylko chciał się odezwać,
więc po prostu milczał.
– Nie musisz podawać mi nazwiska natychmiast. Dam ci trzy dni
na wybranie osoby. To będzie rutynowa eutanazja, pięć gramów tiopentalu dożylnie, całkowicie bezboleśnie. Trochę jak zasypianie.
– Dlaczego? – wykrztusił.
– Z ciekawości.
– Zabijesz człowieka z ciekawości?
W ostrym oświetleniu ambulansu jej szklane oczy lśniły zimno
i twardo, niczym dwa sople lodu wbite w oczodoły.
– Ludzie mordują się z dużo bardziej błahych powodów – powiedziała wolno. – Czasem po prostu chcą gdzieś wejść i wszystkich pozabijać. Niektórzy czekali na to przez całe życie.

– Wiedziałeś o tym? – warknął Robert, nieprzepisowo cisnąwszy nadkomisarzem Małaszewskim o karoserię radiowozu.
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– Chryste, nie! – Mężczyzna wyszarpnął się z uścisku i uniósł ręce,
jakby próbował uspokoić rozjuszonego konia. – Ale zdziwiony nie jestem.
Jest ze szczętem popieprzona.
– Nawet jeśli ja się zgodzę, nikt na to nie pozwoli. – Darniewski nagle cholernie zapragnął papierosa. Nie palił od roku. – Dlaczego w ogóle,
do kurwy nędzy, ja?!
Nie na tym polegała jego praca. Negocjator nie dowodzi akcją,
nie zawraca biegu rzeki patykiem i nie wpada z giwerą jak Bruce Willis
w każdym swoim filmie. On ma tylko sprawić, żeby zdjęto palec ze spustu.
– Oni już się zgodzili. Zatuszują wszystko, o ile nie wybierzesz
prezydenta, więc po prostu bądź rozsądny – westchnął Małaszewski.
Wyjął paczkę fajek, a Robert się poczęstował, nawet nie rejestrując swojej decyzji. – Tam jest ponad czterdziestka dzieciaków, za jedną ofiarę
już teraz odpowiadamy. Trudno o bardziej medialny temat niż zarżnięte
przedszkolaki.
Darniewski wetknął papierosa w zęby, przyjął ogień, zaciągnął się.
Spoza kłębu szarego dymu przyjrzał się kolorowemu tłumowi przelewającemu się bez ładu i składu. Granatowi policjanci, przemykający wokół
pomarańczowi ratownicy medyczni, buro-nijacy psycholodzy wezwani
naprędce do uspokajania rozhisteryzowanych rodziców uwięzionych
dzieci, pstrokaci reporterzy jak muchy plujki lgnący do sensacji. Oddział
SWAT-u wyglądał pomiędzy nimi jak czarne stado zwalistych, lśniących
żuków między rojem wściekłych pszczół.
– Prasa nas dojedzie, jeśli wyjdzie, że to zrobiliśmy – stwierdził
Robert ponuro, wdeptując peta w zimne błoto.
– Prasa i tak nas dojedzie. Skurwysyn mógłby nawet wyjść i udzielić wywiadu. I tak nie można go o nic oskarżyć – odparł nadkomisarz,
a Robert nie mógł nie przyznać mu racji.
Prawo zakłada dość sztywną definicję tego, kto mu podlega. Nie
można postawić zarzutów komuś, kto jest martwy. Nie można go oskarżyć, sprawiedliwie osądzić i skazać. Nie posiada praw obywatelskich, bo
jest trupem. Po prostu.
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Milczeli, a Robert zapalił jeszcze jednego papierosa, z uporem
godnym lepszej sprawy, usiłując nie patrzeć w stronę ambulansu. Kilka
razy żołądek podszedł mu do gardła, bo miał wrażenie, że zza szyby
dostrzega połysk szklistych oczu. Obserwował tłum.
Dano mu prawo, by wyłuskał z niego dowolną osobę, która ma
stracić życie. Kogokolwiek, kogo tylko wskaże palcem. Mógł wybrać jakiegoś statystycznie nieistotnego menela przesiadującego całymi dniami w tunelu na Świdnickiej, a wieczorami jedzącego rozwodnioną zupę
u Brata Alberta. Dowolnego człowieka więdnącego bez nadziei w hospicjum Ojców Bonifratrów. Wystarczyło wskazać palcem. Przywilej, o którym marzyłoby wielu.
Jakoś nie mógł się ucieszyć.
– Jesteś po rozwodzie, nie? – zagadnął wreszcie Małaszewski,
a negocjator wyłapał jego ton i poczuł ukłucie wściekłości.
– Przestań – warknął. – Wiem, co chcesz powiedzieć. Nie chcę
tego słuchać.
– Ale jeśli miałbyś wybierać…
– Zamilcz.

Okazano mu litość. Dano dwie godziny „czasu do namysłu”, by nabrał
przekonania, że decyzje jeszcze nie padły, a cokolwiek mogłoby zależeć
od niego. Że istnieje jakiś sposób, by mógł uratować samego siebie.
Zadzwonił do byłej żony, ale automatyczna sekretarka poinformowała, że Sandra jest na urlopie w Tunezji. Z niejakim poczuciem ulgi
zadzwonił do syna i odbył z młodym pięciominutową rozmowę o pierdołach, po której zagryzał wargi do krwi, by nie stracić opanowania.
Do ambulansu wracał dziwnie lekki i pusty w środku. Joanna
Krauze czytała książkę. Odłożyła ją i ostrożnie wyskoczyła z karetki,
a Robert, pomny na ostrzeżenia, nie podał jej ręki.
– Kiedy chodziłem do liceum, zawsze chciałem umawiać się
z dziewczyną, która czytałaby Pascala – powiedział, prowadząc kobietę
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w dół Mickiewicza, do wozów SWAT-u. – Cytowałbym jej Ortegę, żeby się
wkurzyła i poszła ze mną do łóżka.
– To dlatego się rozwiodłeś?
– Być może. Moja była żona pewnie nadal myśli, że Sokrates to
płyn do mycia szyb.
Rewenantka szła wolno, w sposób typowy dla człowieka, który
obawia się o każdy następny ruch. To było tak, jakby sklepowy manekin
nagle zapragnął zejść z wystawy. Stawiała kroki ostrożnie, przypominając tym brodzącego na mieliźnie flaminga.
Była niska – niższa od niego o głowę – starannie umalowana i bardzo szczupła. Śmierć wyciągnęła i wyostrzyła jej rysy, niegdyś zapewne
bardzo ładne. Przekształciła zjawiskowo niebieskie oczy w dwie przejrzyste jak szkło kulki z pojedynczymi kropkami bladobłękitnych tęczówek.
Zasnuła skórę trudną do zamaskowania niezdrową bladością o odcieniu
żółci. Joanna niegdyś reprezentowała ten delikatny typ urody i budowy,
który rozmiękczał serca większości mężczyzn i sprawiał, że Darniewski
parę razy uwikłał się w beznadziejne i niemające przyszłości związki.
W normalnej sytuacji pewnie zaproponowałby jej własną kurtkę.
Czuł zapach ziemi mokrej od deszczu, ale też coś jeszcze – coś
specyficznego, przywodzącego na myśl sklep mięsny pod koniec dnia,
coś gryząco chemicznego, pachnącego jak wnętrze szpitala. Czuł olejek
cedrowy.
I słodki, mdlący odór przypominający gnijące owoce liczi.
– Jak zamierzasz go zabić? – zapytał nagle.
Posłała mu spojrzenie pozbawione wyrazu.
– Pamiętasz mit o Tanatosie?
Dopiero teraz dostrzegł, że trzyma w dłoniach nożyczki. Uniósł
brwi, ale nie skomentował, dopóki nie dotarli do antyterrorystów pochylonych nad składanym stolikiem. Robert zauważył SWAT-owca, z którym
rozmawiał wcześniej.
– On trzyma dzieciaka – powiedział nagle. – Poderżnie mu gardło,
gdy tylko wejdziecie.
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– Dziecko nie żyje od ponad sześciu godzin – odparła. – Krwiak
podtwardówkowy.
Poczucie winy eksplodowało w Robercie jak ręcznej roboty bomba
saletrowa, szyjąc wokół gwoździami bólu i wyrzutów sumienia. Siekały
w drobny mak tę część jego osobowości, której w pracy jeszcze nie zabił.
Wiedział, że ma ją w sobie – czyjegoś syna, czyjegoś ojca, niegdyś czyjegoś męża, sporadycznie czyjegoś kochanka. Tego, który o czwartej nad
ranem zrywał się z łóżka, szepcząc w ciemności, jak bardzo tej parszywej
roboty nienawidzi.
Ostry podmuch wiatru szarpnął włosami kobiety. Białe światło
samochodowych reflektorów ostro obrysowało jej profil, wydobyło z półmroku blade ucho, skraj czarnego golfu, nad którym wykwitała poraniona
szyja. Starannie zaszyte, podłużne cięcie przypominało zamek błyskawiczny.
– Jak to jest…? – zaczął.
Odwróciła ku niemu twarz. Światło zalśniło w szklanych oczach.
– Umrzeć? Nie polecam. Strasznie parszywa robota.

Wszystko, co stało się później, Robert pamiętał jak przez mgłę, niczym
wizualizację zasłyszanej od kogoś opowieści. Scenę z filmu sensacyjnego, który oglądał jednym okiem pół życia temu.
Pamiętał, że tłum zaszemrał i zafalował, kiedy oddział antyterrorystów wreszcie ruszył. Zdyscyplinowani, w karnym szyku, zakuci w czarny kevlar z daleka wyglądali jak gigantyczne żuki gnojaki.
Przemykająca między nimi sylwetka wydawała się drobna i żałośnie
krucha, niezborna jak nowo narodzony źrebak, ale i w niepojęty sposób
groźna. Antyterroryści dzierżyli szybkostrzelne karabiny, ale kobieta
niosła tylko fryzjerskie nożyczki.
Pamiętał, jak wyważyli drzwi i sprawnie wsypali się do środka. Cała
akcja potrwała najwyżej kwadrans. Nie padły żadne strzały.
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Chwilę później czarne sylwetki zamajaczyły w wyłamanych
drzwiach. Tłum wrzasnął, Robert Darniewski tylko odetchnął.
Rodzice wyplątali się z koców, odepchnęli ramiona policjantów
i psychologów, rzucili się w stronę swoich dzieci, zanosząc spazmatycznym szlochem. Dzieci, zbyt przerażone, by płakać, pozwalały dusić się
w uściskach jak szmaciane lalki. Z rąk do rąk przechodziły tandetne policyjne misie o zbyt ruchomych łebkach i nieprzyjemnie słabo wypchanych
kończynach.
Ze stuporu wyrwali się sanitariusze. Chwilę później na noszach
wyniesiono dwa czarne worki. Kolana ugięły się pod Robertem, gdy dostrzegł, że jeden jest duży, a drugi żałośnie mały. W sam raz dla kilkuletniego dziecka.
Ostatnie, co zapamiętał, to nożyce w jej rękach.

158

Wbrew temu, czego należałoby się po nim spodziewać, trzy kolejne
dni spędził w sposób do bólu nudny i skrajnie pozbawiony szaleństw.
Odwiedził katedrę więcej razy niż przez ostatnie pół roku życia w tym
mieście. W niedzielę zabrał syna do zoo, bo już dawno mu to obiecał.
Doczytał zaległe książki i oddał je do biblioteki, nim dojrzały na tyle, by
zaowocować zimnym i pełnym dezaprobaty wzrokiem pani zasiadającej
za ladą. Zapłacił rachunki i spotkał się z przyjacielem, dla którego od kilku
tygodni za cholerę nie miał czasu.
Wieczorami nalewał sobie whisky, kładł się na podłodze i myślał.
Układał wszystko w odpowiednie szufladki. Porządkował. Trawił
i segregował. Przed oczami tańczył mu korowód twarzy tych, którzy
byli dla niego ważni, których kochał, szanował, lubił albo po prostu znał.
Twarz syna, twarz Sandry, twarze rodziców – przełykał je wszystkie wraz
z whisky, a one paliły w gardle, wyciskając łzy z oczu. Szukał imienia,
które mógłby wybrać. Mielił je wszystkie w głowie. Zasypiał i śnił o oczach
ze szkła.
Trzeciego dnia obudził się na podłodze zesztywniały z zimna, absolutnie pewien tego, co należy zrobić.
Wiktor Orłowski

Z poczuciem déjà vu wsiadł do ambulansu i zatrzasnął za sobą drzwi.
Krauze znów czytała książkę, siedząc sztywno jak trenująca postawę
modelka, a jej lodowe oczy synchronicznie sunęły od lewej do prawej.
– Wydajesz się osobliwie przywiązana do religii – zauważył, spojrzawszy na okładkę.
– Na wszelki wypadek. Gdyby Bóg jednak istniał, jestem pierwsza
w kolejce do odstrzału. – Zamknęła książkę i podniosła wzrok. W karetce znów było bardzo zimno. Wokół niczym zdeptane błękitno-fioletowe
kwiaty walały się rękawiczki z nitrylu. – Jesteś sam. Co z umową?
– Zostanie zrealizowana.
– Ile będziemy czekać? – spytała.
– Nie będziemy.
Tym razem to ona milczała długo, nieruchoma jak dzieło Madame
Tussaud. Robert drżącymi palcami zaczął rozpinać płaszcz. Nawet nie
próbował przekonywać samego siebie, że się nie boi.
– Nie rozumiem twojej decyzji – powiedziała, gdy odpiął mankiety
koszuli i zaczął je podwijać.
– Wiem. – Uśmiechnął się, kładąc na kozetce. – Na tym chyba polega bycie potworem. Nad łokieć wystarczy?
Zdał sobie sprawę z tego, że właściwie nigdy nie jechał karetką.
Może nie było to najlepsze miejsce do umierania, ale z pewnością też
nie najgorsze. Zamknął oczy, by nie widzieć, jak rewenantka naciąga
medyczne rękawiczki i krząta się w poszukiwaniu igły.
– Uważasz mnie za potwora?
– Za złego człowieka. Na jedno wychodzi.
Zaczynał czuć, jak pocą mu się ręce. Gdy sięgnęła ponad nim, by
zawiesić kroplówkę, uderzył go w nozdrza cierpko-mdły zapach chemii,
nieświeżego mięsa i gnijących owoców liczi. Zapachniało alkoholem.
Krauze przykleiła mu do piersi jakieś dziwne plastry, od których odchodziły kolorowe wężyki, a do łydek i przedramion przypięła metalowe
klipsy.
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Dziwne.
– Istnieją dwa rodzaje ludzi: sprawiedliwi, którzy uważają siebie
za grzeszników, i grzesznicy, którzy uważają siebie za sprawiedliwych
– powiedziała wolno.
– Znowu Pascal – wykrztusił, zagryzając wargę, bo właśnie naciągnęła strzykawką mętną, białą ciecz. – Teraz mam zacytować Ortegę,
żebyś poszła ze mną do łóżka?
Czuł, że oddycha coraz szybciej, a serce panicznie obija mu
się o mostek. Wnętrze karetki wydało się nagle nieznośnie duszne.
Przelotnie zastanowił się nad tym, co zrobią z jego mieszkaniem, co powiedzą Sandrze i młodemu, co stanie się z jego ciałem.
Nie mógł oderwać wzroku od przejrzystego wężyka. Białe krople
spływały leniwie w dół.
– Dlaczego? – spytała.
Nie odpowiedział.
Nie wiedział, jakich słów mógłby użyć, by do niej dotrzeć, by wytłumaczyć, że wcale nie stara się strugać bohatera, że chciałby wrócić do
syna, że naprawdę cholernie się boi, że inaczej nie mógł, ale ona poprosiła go o czyjeś życie, a on zwyczajnie wierzy w to, że każde jest warte tyle
samo, że nie ma prawa, by decydować o czyimkolwiek prócz własnego, że
nie miał żadnego innego, które mógłby jej oddać, więc po prostu, kurwa,
no inaczej nie mógł!
Czuł się przyszpilony do kozetki jak motyl rozpięty na siatce.
W jednym momencie uderzyła go jaskrawa pewność, że przecież już stąd
nie wyjdzie. Poczuł dreszcze paniki przeszywające całe ciało, zrywające
serce do oszalałego łomotu, wyjące alarmem we wszystkich piętrach
mózgu, ściskające trzewia i odbierające oddech. Głośno zaczerpnął tchu,
bo miał wrażenie, że się dusi. Dygotał jak w febrze. Ręka paliła żywym
ogniem, ale ból wcale go nie otrzeźwił. Powoli osuwał się w ciemność.
– Dlaczego nie wybrałeś kogoś bezwartościowego? – Pochyliła
się nad nim.
Widział ją jako jeden czarny kontur z jasną plamą włosów gdzieś
na górze, jak nieumarłą świętą z ruskiej ikony.
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– Wybrałem – wymamrotał. Ledwo czuł, że trzymała go za ramię.
Palce miała zimne jak lód.
– Idiota. Myślisz, że pójdziesz za to do nieba?
– Miałem dobre życie, więc pewnie właśnie z niego wracam. –
Uśmiechnął się słabo. – Po prostu nie chcę się brzydzić sobą.
Joanna Krauze wstała. Skrzypnęły drzwi otwieranej karetki, zapachniało świeżym powietrzem i deszczem.
– Ciekawy z ciebie facet – powiedziała. Robert miał wrażenie, że
słyszy w jej głosie śmiech. – Cieszę się, że cię wybrałam. Do zobaczenia
następnym razem.
Nie będzie następnego razu – chciał powiedzieć, ale wargi miał
ciastowate i oporne na wszelkie próby artykulacji, żuchwa zrobiła się tak
ciężka, że zastanawiał się, jakim cudem unosił ją do tej pory.
Skóra mrowiła w miejscu, gdzie wenflon wgryzł się niczym kleszcz
i pluł kroplami białego jadu wprost do jego żył. Sufit, pełen niewykorzystanych możliwości, walił mu się na głowę, przygniatał żalem i poczuciem
straty, a Robert tracił siły, by wygrzebać się spod jego gruzów.
Zatrzasnęła za sobą drzwi. Został sam.
Nie okłamała go.
To było jak zasypianie.

Powieki podmieniono mu na ołowiane i, na domiar złego, zlutowano je ze
sobą. Robert tytanicznym wysiłkiem rozerwał je i zamrugał. Kilka sekund
wytężonej uwagi zajęło mu zrozumienie, że to, na co patrzy, to sufit.
Spróbował ruszyć ręką. Facet w seledynowym kitlu zjawił się natychmiast.
– Dzień dobry, panie Darniewski – powiedział wesoło. – Jak się
spało?
– Gdzie ja…? – urwał, przeraziwszy się swojego głosu.
Chwilę zajęło mu zrozumienie, że ma na twarzy maskę tlenową. Czuł się słaby jak dziecko. Rozbity i skacowany, jakby zasnął na
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zdecydowanie zbyt długo w słonecznym miejscu. Głowa, ciężka, jakby
zrobiono ją z masy bitumicznej, ćmiła tępym bólem.
– Na Borowskiej. Przespał pan sześć godzin – odparł lekarz.
Robert czuł się jak pełen wychodzących zewsząd kabelków cyborg, zespolony w jedno z aparaturą. – Dobrze się pan czuje?
– Dlaczego nie umarłem?
Lekarz wzruszył ramionami i uniósł brwi.
– Też się zastanawiam. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś przeprowadzał znieczulenie ogólne w karetce. Przewieźliśmy pana od razu
na oddział, ale i tak miał pan szczęście – powiedział. Wyjął z kieszeni
papierową kopertę i położył na stoliku nocnym. – Miałem to panu dać po
przebudzeniu. Ale na razie proszę odpoczywać.
Robert sięgnął po nią od razu, rozerwał drżącymi rękami, wyciągając ze środka plik kartek. Z bełkotliwej notatki po pobieżnej lekturze
zrozumiał tylko tyle, że powołano specjalną jednostkę śledczą do spraw
rezurekcjoniki, do której został przeniesiony w trybie pilnym.
Cieszę się, że cię wybrałam.
Spomiędzy papierów wypadł zwinięty w harmonijkę świstek.
Robert rozwinął go; ktoś schludnie poskładał instrukcję dawkowania
propofolu, a na jej odwrocie niewyraźnie nabazgrał jedno zdanie:
„Koniecznie powiedz byłej żonie, że Sokrates to nie jest płyn do
mycia szyb”.
Robert parsknął śmiechem.
– Wszystko w porządku? – spytał niepewnie dyżurny, patrząc, jak
Robert zwija się ze śmiechu, zaplątując w swoje kable.
Darniewski potrząsnął głową. Spróbował wstać, ale zrobiło mu
się słabo; dopiero ból kłutego ramienia uświadomił mu, że żył. Żył. ŻYŁ!
Zerwał z twarzy maskę i nadal zanosił się śmiechem, patrząc, jak mina
doktora wydłuża się z niepokoju.
– Chryste – westchnął lekarz. – A myślałem, że to ja mam ciężko
w pracy.
Nawet nie masz pojęcia – pomyślał Robert, ocierając z policzków
łzy. To cholernie parszywa robota, wiesz?
To całe umieranie.
Wiktor Orłowski

KREW ŚPIĄCEJ KRÓLEWNY
PRZYZYWA MOJĄ DUSZĘ
Justyna Lech

Aurora zmartwychwstaje tylko na jedną noc, by za chwilę znów pogrążyć
się w nieprzeniknionej ciemności. Kiedy zbliżamy się do Eresh, mam wrażenie, że widzę cień planety widma, okrągły zarys, jakby coś przebijało
się na czarne niebo spod podszewki rzeczywistości.
To oczywiście niemożliwe.
Lądowisko dusi się od upału, pył wżera się w płuca. Widzę ostre
krawędzie górskich szczytów, a u ich stóp zalegający gęsty cień.
Wszystko jest tu proste: istnieje tylko światło, mrok i rzeczywistość pokryta ostrymi krawędziami wydobytymi przez promienie słońca. Kybele,
gwiazda Eresh, wisi na rozpalonym niebie.
Wahadłowce lądują głośno, rozfalowując masy gorącego powietrza.
W dali widać niską zabudowę Kyre. Stolica wydaje się martwa,
wypalona upałem. Światło ereshańskiego słońca pokrywa białe budynki
czerwienią. Kość i krew.
Peter pokasłuje, idąc po schodkach podstawionych przez obsługę
lądowiska. To jego trzecia taka wycieczka i przez cały lot utrzymywał, że
właściwie nie ma czego oglądać. Przyleciał tu głównie po to, żeby mnie
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poznać – a raczej wysondować. „Poznanie” sugeruje pewną przyjemność
z zawieranej znajomości, a ja jako jego nowy przełożony, prezes zarządu
Kigal Inc., musiałem przedstawiać się niezbyt obiecująco. Z pewnością,
tak jak większość moich nowych podwładnych, nie rozumiał, dlaczego
postanowiłem sam zająć się odziedziczoną firmą, zamiast przekazać
zarządzanie w kompetentne ręce kogoś z dotychczasowych zastępców
mojego zmarłego ojca.
Na przykład w ręce Petera.
W mieście zaczepiają nas handlarze z fiolkami fioletowego pyłu.
Zarzekają się, że pochodzi z Aurory. Oprócz stylizowanych buteleczek
z proszkiem mają modele znikającej planety, holopocztówki, breloczki,
zapalniczki, cały ten pamiątkowy chłam. Peter przepycha się obok nich,
ciągnąc mnie za sobą. Już w wahadłowcu ostrzegł mnie, żeby nic od nich
nie brać. Każdy, kto wykupił wycieczkę, będzie mógł sam przywieźć sobie
fioletowy kurz w specjalnym naczyniu. Lokalni sprzedawcy pamiątek
usiłują żerować na naiwności turystów.
– Tam wszyscy żyją z Aurory – mówił. – Przynajmniej ci ze stolicy.
Nawet nie wiedziałem, że na Eresh jest cokolwiek poza stolicą.
Jeden z handlarzy ciągnie mnie za rękaw. Odwracam się. Mój
wzrok napotyka duże, dziecięce oczy. Chłopiec ma nie więcej niż dziesięć
lat, jest szczupły, zwinny i obdarty w trudny do zdefiniowania sposób.
Nie umiem stwierdzić, czy większość życia spędził na ulicy, czy tylko
udaje, by wzbudzić współczucie potencjalnych klientów. Patrzy na mnie
bez lęku. Jego tęczówki mają lekko czerwony kolor, jakby uwięzły w nich
okruchy ereshańskiego słońca. Podaje mi fiolkę w milczeniu, a ja w niezrozumiałym dla siebie odruchu sięgam do kieszeni. Nie należę do ulicznych filantropów i wiem, że za rogiem może stać rodzic tego chłopca, by
odebrać zapłatę i przeznaczyć ją na miejscową wódkę. Nie mogę jednak
oprzeć się temu czerwonemu spojrzeniu i wbrew sobie kupuję trochę
farbowanej ziemi, która z pewnością nie pochodzi z Aurory.
Zostawię ją sobie na pamiątkę. Prawdziwy pył obiecałem przesłać
mamie. Była tu cztery razy, ale zawsze oddawała buteleczki komuś innemu. Twierdzi, że nie wierzy w magiczną moc „krwi Śpiącej Królewny”, ale
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chciałaby mieć coś, co by jej przypominało czasy, kiedy przylatywali tu
z ojcem, a sama jest już za stara na wycieczki. Nie wiem, czy rzeczywiście
tęskni za młodością, czy jednak zwiodły ją opowieści o uwięzionej duszy
planety i o tym, że kto ma taką fiolkę w chwili śmierci, nie będzie błąkał
się po zaświatach, tylko wróci na Aurorę. Zresztą, co to za różnica.
Spoglądam w górę, na czyste jeszcze niebo. Słyszałem o znikającej planecie wiele rzeczy i nie wiem, czy sam chciałbym tam wrócić po
śmierci, nawet gdyby to było możliwe.
Cóż, niedługo się przekonam. W końcu przyleciałem tu, żeby
umrzeć.

– Filip jakiś taki dzisiaj markotny. Dałeś mu kropelki?
– Które, te zielone?
– To syrop na apetyt. Kropelki są w czerwonym opakowaniu.
– Nie dałem. Daj spokój, wyślę go z Willem do ogrodu, od razu
będzie miał lepszy humor.
– Jest chłodno.
– To się ubierze. Na tej planecie zawsze jest chłodno, a dzieci powinny czasem wychodzić.
– Pewnie masz rację. Ale on nie lubi wychodzić. Woli grać. Wczoraj
próbowałam go namówić, ale nie chciał wyjść z pokoju holo.
– Co to za zabawa z androidem. Może powinien mieć kolegów.
– Senator Lee ma córkę w podobnym wieku. Już nawet rozmawiałam z jego żoną, że moglibyśmy zapoznać dzieciaki.
– No widzisz. Nasz Filipek całymi dniami bawi się sam albo uczy
z Willem, przyda mu się towarzystwo.
– Tylko oni często latają na wycieczki poza centralne planety.
Myślisz, że to bezpieczne?
– Nie wiem. Muszę dzisiaj zostać dłużej, mamy spotkanie w sprawie nowego kontraktu.
– Zawsze musisz zostać dłużej.
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– Nic nie poradzę, kochanie. Taki okres. Nie denerwuj się. Idź sobie
dzisiaj na zakupy albo spotkaj się z kimś. A może sama weźmiesz Filipa
do ogrodu? Spędzicie razem trochę czasu.
– Najpierw dam mu kropelki.

Eresh to wieczna prowincja. Planeta, która istnieje tylko po to, by mogły z niej startować wahadłowce pełne ludzi chętnych obejrzeć Aurorę.
Ktoś tu niby mieszka, toczy się jakieś życie, ale właściwie nikogo to nie
obchodzi. Miejsce, przez które tylko raz na dłuższy czas przewijają się
tłumy. Stolica rozkwita wtedy jak ten dziwny kaktus, wypuszczający długi
i krótkotrwały pęd. Jakby istniała tylko na kilka nocy. Ożywają hotele,
restauracje i kluby, gdzie przyjezdni spijają lichą rozrywkę oferowaną
przez miasto.
Ja też idę. Turyści obsiedli Kyre, wyrajając się na jasno oświetlone
place. Nocne kluby kuszą zimnym światłem, chodnik drży od rytmicznych
basów. Barwne girlandy rozjaśniają kawiarniane ogródki, bary szybkiej
obsługi pachną przypalonym sosem pomidorowym. Leje się alkohol i sypią słabe halucynogeny o egzotycznych nazwach – jak na każdej prowincji, która próbuje udawać stolicę. Na centralnych planetach używki
przestały być modne, a elektroniczne rytmy ustąpiły miejsca transowej,
arytmicznej muzyce, ale przyjezdni chętnie oddają się plebejskim gustom. Są w końcu na wakacjach.
Wokół błyskają flesze mikroaparatów. Wszyscy wyciągają dłonie
i robią sobie selfie, które wrzucą do sieci po powrocie na swoją planetę.
Tuż pod skórą nadgarstków zapisują dziesiątki niemal identycznych fotografii. Bransoletki z logiem Kigal Inc., które wiele osób nosi na przegubach, to tylko modne gadżety. Tak naprawdę już dawno społeczeństwo
odeszło od takich prymitywnych rozwiązań na rzecz elektronicznych
implantów.
Peter wchodzi w ten odpustowy nastrój nerwowo, upijając się jakby z poczucia obowiązku. Jest ponury i milczący, choć na początku starał
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się mówić dużo, trzymając mało istotnych tematów. Odbieram go jako
typowego przedstawiciela klasy średniej: dyplom uniwersytetu z jednej
z centralnych planet, dwa prestiżowe staże, szybki awans w korporacji.
W czasie, kiedy ja oglądałem w kółko te same holofilmy, a potem leczyłem
depresję, on pracował na swoją obecną pozycję. Ja z miernymi wynikami
czołgałem się przez kolejne lata studiów, w końcu zaś zamknąłem się
w pokoju ze starymi grami VR i próbowałem udawać, że świat nie istnieje.
Peter spędzał całe dnie najpierw na uczelni, potem w pracy, pnąc się powoli ku wysokiemu stanowisku. Z pewnością już zgłosił się do biura spraw
rodzinnych i czeka na spotkania z potencjalnymi małżonkami, a za kilka
lat kupi apartament w dobrej dzielnicy z małym ogrodem balkonowym.
Obaj wiemy, że to on powinien zostać szefem Kigal.
Dziś piję niewiele. Słucham Petera i przyglądam się tętniącemu
pozornym życiem Kyre. Widać, że wszystko jest tu prowizoryczne, jak
dekoracje rozstawione na szybko, tylko na te kilka nocy. Krzesła lśnią
nienaturalną czystością, jakby ktoś tego samego ranka wyciągnął je
z piwnicy i wyszorował. Stoją równo przy stolikach, tak samo w każdym
barze, jakby wszystkie te lokale zostały otwarte dopiero dzisiaj. Jakby
nikt wcześniej nigdy tu nie był.
Brakuje naturalnego dla ludzkich osiedli bałaganu: śmieci, plam
na podłodze, tego nieładu, który nieuchronnie towarzyszy wszelkiemu
życiu.
Wszyscy co jakiś czas unoszą głowy i spoglądają w rozgwieżdżone
niebo w nadziei, że ją ujrzą, jakby to było możliwe o tej porze. Aurora,
Śpiąca Królewna kosmosu, obudzi się dopiero za kilka dni i to tylko na
chwilę. Potem ciemna otchłań znów ukołysze ją do snu.
Nikt nie wie, dlaczego planeta zachowuje się w ten sposób. Fizycy
zostali postawieni przed faktem, który nie pasuje do ich dotychczasowej wiedzy, i od kilku dekad usiłują znaleźć rozwiązanie tej zagadki. Na
Aurorze można lądować raz na tysiąc osiemdziesiąt dziewięć tutejszych
dni, kiedy orbity jej i Eresh się przecinają. W praktyce jest to jeden aurorański dzień i całe dziesięć ziemskich godzin. Po tym czasie planeta
znika. Radary wykrywają jej obecność, ale zbliżające się statki albo sondy
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za każdym razem się gubią. Zupełnie jakby tak ogromny obiekt o precyzyjnie wyznaczonym położeniu mógł po prostu się ukryć.
Wydaje się, że Aurora praktykuje własną wersję zasady nieoznaczoności. Orbita została wyznaczona dawno temu, a trajektoria lotu planety jest doskonale znana. Jednak kiedy nadchodzi wieczór po spotkaniu
z Eresh, nikt nie potrafi jej znaleźć. Jakby rozpływała się w kosmosie.
Tajemnicza postać z baśni, planeta sen powracająca tylko na mgnienie
oka. Właśnie dlatego jest tak kusząca, a za wycieczki na nią trzeba płacić
horrendalnie wysokie sumy.
Oczywiście przeprowadzono wiele eksperymentów z zostawianiem na planecie sond i innego sprzętu. I oczywiście byli śmiałkowie,
którzy zdecydowali się nie wracać wieczorem na Eresh i popłynąć wraz
z Aurorą w kosmiczną przestrzeń.
Nie znaleziono później ani ludzi, ani urządzeń. Tysiąc osiemdziesiąt dziewięć dni później planeta witała turystów tak samo pusta
i dziewicza jak zawsze. Być może za jakiś czas ktoś odkryje jej sekret,
ale, prawdę mówiąc, niewielu już szuka. Wciąż powstają o niej prace doktorskie, ale jak powiedział mi kiedyś pracujący na uniwersytecie kolega,
„granty na Aurorę dawno się skończyły”. Mało kto chce finansować badania, w których sens nikt nie wierzy. Może gdyby planeta była bardziej
przyjazna człowiekowi, wciąż znajdowaliby się chętni. Ale Aurora nie ma
ani cennych surowców, ani dającej się terraformować skorupy. Nie posiada nawet atmosfery.
Wszystko, co ma, to rozpalająca wyobraźnię tajemnica.

– Filipku, co się stało, dlaczego jesteś mokry? Will, dlaczego on jest mokry?!
– Bawiłem się w morze, mamo. Byłem kapitanem statku! I napadli
na nas piraci…
– Nawet spodenki! Daj, zdejmę. Will, przynieś ręcznik. Zrobimy
ciepłą herbatkę. Jak mogłeś na to pozwolić, Will?
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– Według moich obliczeń prawdopodobieństwo przeziębienia się
w ogrzewanym domu…
– Nie obchodzą mnie twoje obliczenia. Zobacz, jakie on ma zimne
dłonie! Wypiłeś syropek, który ci przygotowałam, kochanie?
– Nie chcę tego syropku. Jest mi po nim niedobrze.
– Wiem, kotku, ale to na wzmocnienie odporności. Masz, wypij
jeszcze ten na apetyt. Rano zapomniałam ci dać i nic nie zjadłeś.
– Zjadłem, mamo. I prawie pokonałem kapitana piratów, ale zaczął
uciekać, i potem przyszedł Will…
– Wypij, proszę. Mama da ci też zaraz kropelki.
– Nie chcę kropelek.
– To żebyś się nie smucił, kochanie.
– Nie smucę się.
– Bo bierzesz kropelki. No już, daj całusa. Mama zaraz da ci czekoladę. Taką, jak lubisz, z koralikami.
– A pobawisz się ze mną? Będziesz kapitanem piratów.
– Nie mogę teraz, kochanie, może później. Pograj sobie na razie
w pokoju holo. Dziś wieczorem nie będzie mnie i tatusia, przyjdzie do
ciebie pani Kate. Lubisz panią Kate, prawda?
– A co to jest, mamo?
– To? Taki proszek. Prezent dla cioci.
– Tu jest napisane „Krew Śpiącej Królewny”.
– To tylko taki napis, kochanie. No, zjedz trochę czekolady. To
twoja ulubiona.

Peter wstaje późno, blady i wymięty od wczorajszego picia. Mimo złej
kondycji jest rozmowny – przy śniadaniu mówi dużo o Kigal Inc. O tym,
jak szanował mojego ojca wizjonera. Jak firma zrewolucjonizowała rynek
mikroaparatów i jak konkurencja nigdy nie mogła jej dorównać. O tym, jak
już na studiach postanowił się tam zatrudnić. Że zaczynał jako stażysta
i ciężko pracował na swoją obecną pozycję. Chciał starać się o pozwolenie
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na zwierzę, ale zrezygnował, bo uznał, że za dużo czasu spędza poza
domem, żeby podjąć się opieki nad jakimś stworzeniem. Że pracę dyplomową poświęcił technologiom przyszłości, chociaż studiował logistykę
międzyplanetarną, czy coś w tym stylu. Opowiada o swoim wolontariacie, podczas którego podróżował poza centralne planety, żeby pomagać
osadnikom w jakiejś biednej części kosmosu. Mówi, że zawsze pragnął
uczynić świat lepszym i że podziwiał konsekwencję, z jaką Kigal angażowało się w rozwiązywanie trapiących ludzkość problemów.
Ja w tym czasie milczę. Milczę o tym, że mój ojciec całą swoją
uwagę poświęcił budowaniu firmy, więc prawie go nie znałem. O tym,
że matka przelała swoją miłość na jedynego syna, jednak ona też tak
naprawdę nigdy nie widziała mnie, tylko jakąś ideę – dziecko, o które
trzeba chorobliwie dbać, ale już niekoniecznie wysłuchać, co ma do powiedzenia. Że moja przyszłość była z góry ustalona: rodzice zdecydowali,
do jakiej pójdę szkoły (do żadnej, miałem guwernanta androida), na jakie
studia, opłacali mi wycieczki w bezpieczne miejsca w centralnym układzie i aranżowali spotkania z młodzieżą, która miała stanowić moją bazę
kontaktów, kiedy przejmę schedę po ojcu. Nie mówię o mojej nieumiejętności porozumienia się z kimkolwiek, o nieudolnych próbach flirtowania
z kobietami. O tym, że nikt właściwie nie traktował mnie poważnie, bo
przecież byłem tylko jakimś tam dzieciakiem plączącym się pod nogami
swojego taty wizjonera. O samotności nieskończonej jak kosmos.
Milczę uprzejmie o tym, że mam zamiar popełnić samobójstwo na
Aurorze. Chcę to zrobić właśnie tam, bo zawsze lubiłem teatralne gesty.
I dlatego, że takiego samobójstwa nie da się udowodnić.
Kiwam głową i czekam, aż skończy. Jest wyjątkowo rozemocjonowany jak na korporacyjnego karierowicza. Przywiązał się do tej firmy tak,
jakby to była co najmniej ukochana żona. Może to brak rodziny, a może Peter
w głębi serca żałuje, że podporządkował swoje życie wymarzonej pracy
w Kigal? Może egzystencja managera wysokiego szczebla go rozczarowała, więc tym bardziej owo rozczarowanie wypiera i brnie w bałwochwalczą
miłość do firmy, która – choć on tego nie wie – niedługo przestanie przecież
istnieć. Przynajmniej w takim kształcie, jaki wszyscy znamy.
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Trochę mi go żal.
– Chcę wybrać się za miasto – mówię, kiedy czuję, że Peter skończył swój wywód. – Zobaczyć Eresh.
– Tam nic nie ma.
– Musi tam coś być. Przecież ta planeta nie urywa się nagle za
stolicą.
– Mówię ci, że tam nic nie ma. Pola jakieś, pastwiska. Góry może.
Pewnie ma rację. Nikogo nie obchodzi ta planeta, nawet Kyre nie
jest jakimś interesującym miejscem, to po prostu przystanek przed wycieczką na Aurorę. A jednak ciągnie mnie tam, gdzie upał ściele się na złocistych polach. Eresh zawsze była przyjazna ludziom, choć gorąca – zbliżona do ziemskiej atmosfera i niezbyt żyzne, ale zdatne do użytkowania
gleby czynią z niej niezłe miejsce do osiedlania się. Ale co z tego, kiedy
wszędzie jest stąd daleko, a do tego upały bywają naprawdę nieznośne.
Jestem ciekawy, jak wygląda życie na planecie, która nikogo nie
interesuje.
– Pojadę za miasto jutro rano – mówię. – Widziałem tu taksówki,
jak dobrze zapłacę, to ktoś mnie zawiezie. Nie musisz jechać ze mną.
– Faktycznie, może spróbuję się wyspać – stwierdza z ulgą w głosie. Być może bał się, że wyciągnę go na jakieś odludzie.
Wyglądam przez okno. Widzę niskie dachy Kyre, a dalej zaznaczony czerwonawym światłem horyzont. Za linią ostatnich domów rysuje się
spalone przez gorącą Kybele pustkowie. Wygląda to tak, jakby wszyscy
ludzie skupili się w niewielkim mieście, próbując uciec przed planetą, na
której żyją.
Przychodzi mi do głowy, że Eresh jest tak samo samotna jak ja.

– Marie, to jest Filip. Filipku, podejdź tu kochanie, przywitaj się z koleżanką.
– Mamo, dlaczego on jest taki gruby?
– Nie wolno tak mówić o innych, cukiereczku.
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– Ale on jest gruby.
– Marie, nieładnie tak mówić o innych. Przepraszam was, ona zawsze z czymś wyskoczy.
– Mamo, jestem gruby?
– Nie jesteś, kochanie. Marie tylko żartowała.
– Nie żartowałam. Jest gruby.
– Marie!
– Co, mamo?
– Filipku, pobawicie się z Marie? Może pokażesz jej swoje lądowisko?
– Nie bawię się lądowiskami. To dla chłopaków.
– Ojej, nie pomyślałam o tym. Ale na pewno coś dla siebie znajdziecie. Filip ma dużo zabawek. No, idźcie do pokoju. Will będzie miał
na was oko.
– Kto to jest Will?
– To nasz android. Czasem się ze mną bawi.
– Bawisz się z androidem? Dziwny jesteś. To jest ten Will? Wygląda
na stary model.
– Pobawisz się ze mną w piratów?
– Nie. Pobawimy się w przyjęcie w ambasadzie.
– Nigdy nie byłem w ambasadzie, jak się w to bawi?
– Serio nie byłeś? To skąd ty jesteś? Ja byłam już dwa razy. Mają
tam basen i takie malutkie przekąski. Moi rodzice znają ambasadora.
– Moi też.
– I nie zabierają cię na przyjęcia? Dlaczego? Może się boją, że
zrobisz coś dziwnego? Jesteś dziwny?
– Nie jestem dziwny.
– Jesteś. I jesteś gruby.
– To co, pobawimy się w przyjęcie?
– Nie. Nie bawię się z dziwnymi dziećmi.
– Nie jestem dziwny! Mamo!
– I jeszcze jesteś beksą.
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A jednak ktoś mieszka poza stolicą.
Upał rozsiadł się na Eresh, przykrywając pola. Zwierzęta leżą
i przeżuwają. Ostry zarys górskiego łańcucha wygląda jak dziecięcy rysunek. Rozświetlone niebo ma czerwonawy, ostrzegawczy kolor. W południe wszystko zamiera; ciągnące się po horyzont uprawy drgają od
ciepła. Ludzie albo chowają się w domach, albo siedzą nieruchomo jak
posągi, wpatrując się w leniwe stada. Nie ma cienia. Nie ma dokąd uciec.
W powietrzu zalega duchota ciężka od woni potu, sierści i niewyprawionej skóry.
To wszystko wygląda jak miejsce poza czasem i przestrzenią, państwo, które powstało gdzieś indziej przed wiekami i nieustępliwie trwa
wszędzie i nigdzie jednocześnie. Kiedy inne części kosmosu dotknięte są
plagą historii, na Eresh ludzie spokojnie uprawiają rolę i pilnują swoich
stad.
Tłumy turystów czekają, aż Aurora pojawi się na rozgrzanym niebie. Eresh nie czeka na nic.
Taksówkarz wywiózł mnie za miasto, obiecał wrócić pod wieczór
i odjechał, jakby bał się, że wrośnie w tę gorącą ziemię, jeśli zostanie tu
dłużej. Że jego staroświecki automobil oplotą mocne źdźbła trawy, zarastając rzężący silnik i ukorzeniając się na absurdalnie czystej tapicerce.
A może po prostu miał inne zlecenia.
Stoję i patrzę, jak Kybele wolno przesuwa się nad pastwiskami.
Widzę też ludzi – stoją albo siedzą, nieruchomi jak skały, wpatrując się
w dal. Nie chronią się przed upałem, czasami tylko sięgają po bidony
z wodą. Jest cicho i nierealnie, jak wewnątrz jakiegoś obrazu.
Woda w bidonie jest ciepła i niesmaczna. Moje supernowoczesne i drogie sportowe ubranie niewiele pomaga i pot cieknie mi po plecach. Powinienem poszukać jakiegoś schronienia, ale nie mogę się na
to zdobyć – zresztą nie rosną tu żadne drzewa. Czuję, że jakikolwiek
ruch zaburzyłby dziwną martwotę tego miejsca. Byłoby w tym coś ze
świętokradztwa.
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Nigdy wcześniej nie miałem wrażenia, że jestem gdzieś tak bardzo
nie na miejscu. Zawsze wydawało mi się, że jestem społecznym wyrzutkiem, człowiekiem wszędzie i dla każdego obcym. Dopiero teraz widzę
siebie jako typowego mieszkańca jednej z centralnych planet, tak bardzo
innego od tych ludzi, którzy w południe wystawiają się na bezlitosne
promienie Kybele.
Patrzę więc, jak wypasają swoje stada, spokojni, jakby poza tymi
czerwonymi polami nie istniało we wszechświecie nic innego. Jest w tym
coś dzikiego i nieprzeniknionego, co pociąga i odpycha jednocześnie.
Nie dająca spokoju myśl, że tak naprawdę nie da się wniknąć w ten krajobraz, że nie można wyrwać się z własnego życia i po prostu dołączyć
do ereshańskiej utopii. Mógłbym kupić tu ziemię, byłoby mnie przecież
na to stać. Mógłbym postawić skromną chatę, siać zboże, uprawiać kapustę i marchew, czy cokolwiek innego rośnie na Eresh. Mógłbym nawet
poznać sąsiadów, ożenić się z jakąś miejscową dziewczyną, a wieczorami
popijać bimber z jej bratem, patrząc, jak Kybele zachodzi. I wciąż byłbym
tu obcy, zewnętrzny, jak człowiek, który próbuje zamieszkać w obrazie.
Który próbuje zamieszkać w marzeniu.

– Mamo, Tina mówiła, że byli wczoraj z klasą w zoo! I to nie żadna tam
holowycieczka, tylko w najprawdziwszym! Wyszli z budynku szkoły i pojechali lewibusem, a potem kupowali bilety i widzieli żyrafy i brokaryle!
– To świetnie, kochanie.
– I Tina mówiła, że było super i na końcu zjedli lody, bo pan im
pozwolił. Ona bardzo lubi swojego pana od opieki, który ich też uczy
programowania, wiesz?
– Już mi mówiłeś, cukiereczku. Coś mi się zdaje, że bardzo dużo
czasu spędzasz z tą naszą małą sąsiadką.
– Mamo, a dlaczego ja nie chodzę do szkoły?
– Zapewniamy ci najlepszą prywatną edukację, kochanie.
– Wiem, ale dlaczego nie chodzę do szkoły?
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– Bo w szkole nie nauczyłbyś się tego, co przerobisz z Willem,
a przynajmniej nie nauczyłbyś się tego tak szybko. Poza tym w szkole
są zarazki. I… różne dzieci.
– Tak, Tina mówiła, że jest mnóstwo dzieci i że mają plac zabaw,
i że mogą nawet po szkole tam przychodzić, bo jest zawsze android do
opieki. I wiesz, jakby rodzice Tiny za nas poręczyli i jakbyś mi wypisała
taką specjalną zgodę, to mógłbym tam czasem przyjść! Na prawdziwy
plac zabaw! Mogę, mamo?
– Filipku, masz mnóstwo symulatorów holo, możesz sobie wybrać
taki plac zabaw, jaki tylko chcesz.
– Mogę?
– Wolałabym nie, kochanie. Na placu zabaw można się spocić
i przeziębić, poza tym nie znam dzieci, które tam się bawią.
– To dzieci ze szkoły Tiny! To dobra szkoła, mamo, z rekomendacjami.
– Wiem, cukiereczku. Zrobiłeś wszystkie lekcje? Will mówił, że
twoja krzywa postępów jest poniżej średniej. Nie za dużo czasu spędzasz, grając?
– Zrobiłem, mamo.
– Wiesz, jak bardzo tata i ja inwestujemy w twoją edukację.
– Wiem. Mamo, czy tata będzie w weekend w domu? Może pojedziemy razem do zoo?
– Wydaje mi się, że ma jakichś gości, kochanie. Może w niedzielę
będzie pracował trochę krócej, ale raczej nie zdążymy do zoo.
– Zawsze ma jakichś gości.
– Taką ma pracę, Filipku. Kiedyś mu podziękujesz. Przejmiesz po
nim całą firmę.
– Mamo, a jak odrobiłem zadania, to mogę zaprosić Tinę? Nie
będziemy dzisiaj się bawić w chowanego, obiecuję.
– Może jutro, kochanie. Ta Tina za bardzo miesza ci w głowie.
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Przed turystami jeszcze dwa dni aklimatyzacji, koniecznej, by polecieć
na Aurorę. Nie rozumiem tego mechanizmu i skłaniam się do uwierzenia
w teorię spiskową, według której ten przepis ma za zadanie wyłącznie
sprowadzić nas wcześniej do Kyre. Stolica żyje z wycieczkowiczów – im
dłużej tu będą, tym lepiej dla miejscowych.
Kiedy następnego dnia pojawiam się na postoju taksówek, mój
wczorajszy kierowca macha do mnie radośnie. Ma kręcone, dawno niemyte włosy i dwa złote zęby. Na ręku mężczyzny błyszczy bransoletka
z logo Kigal, model sprzed przynajmniej pięciu lat. Jestem pewien, że
taksówkarz nie ma w ręce implantów typu smart, tylko nosi na nadgarstku gadżet przywieziony przez jakiegoś turystę.
Jedziemy między pastwiska. Niektóre zwierzęta wyglądają na
owce, czerwone światło Kybele nadaje ich zmierzwionej sierści różowawą barwę. Inne przypominają brokaryle – z mocnymi szczękami, wydłużonym ciałem, kolczastym ogonem – i prawdopodobnie są trzymane do
ochrony stad. Jest też jakiś rodzaj bydła. Dalej czerwienieją pola pełne
długich kłosów. Ludzie stoją na skrajach łąk i wzniesieniach, nieruchomi
jak kamienie. Między zwierzętami widzę śmietnik porzuconych sprzętów
– jakieś resztki lewibusów, pogięte druty, coś na kształt anten.
Ani jednego drzewa, które dawałoby schronienie przed upałem.
Spacer mnie męczy, ale i uspokaja. Wśród pastwisk nie myślę o niczym, jakby planeta wysysała ze mnie wszystkie emocje i wspomnienia.
To dobry stan. Czuję, że mógłbym tu zostać, całkowicie obcy na Eresh,
ale przecież nie bardziej niż gdzie indziej. Właściwie to nawet lepsze niż
śmierć. Kto wie, czy osiągnę taki spokój, jeśli umrę.

– Pod naskórkiem znajduje się skóra właściwa, która składa się z tkanki
łącznej.
– Jakiej konkretnie tkanki łącznej, panie Kigal?
– Skórnej… znaczy zwartej, panie profesorze.
– Dobrze. Jaką rolę pełni skóra właściwa?
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– Termoregulacyjną. Warstwa…
– Jaką jeszcze?
– Nie wiem, panie profesorze. Może przejdę do kolejnej warstwy…
– Wystarczy, Kigal. Nie przyłożyłeś się do tego egzaminu, co?
Inżynieria organiczna to trudny kierunek. Jak chcesz go skończyć, skoro
nie potrafisz udzielić pełnej odpowiedzi na najprostsze pytanie?
– Ja… Przepraszam, profesorze, to na pewno stres. Uczyłem się…
– Nie tłumacz się, proszę. Umiesz tyle, żeby zdać, ale niewiele
więcej. Dostaniesz osiemdziesiąt procent, chociaż nie zasługujesz na
to. Ale nie chcę tego robić twojemu ojcu. Pyta mnie czasem o ciebie,
interesuje go, jak sobie radzisz. Naprawdę szkoda, że muszę udzielać
wymijających odpowiedzi, Filipie.
– Przykro mi, profesorze. Proszę mi postawić niższą ocenę.
– Sam zdecyduję, jaką ocenę ci postawić. Mam nadzieję, że zaczniesz przykładać się do studiów.
– Postaram się.

Peter budzi moją sympatię. Nie myślałem, że komukolwiek się to uda,
a jednak. Postanawiam przygotować go na to, co ma nastąpić – robię to
w przypływie impulsu, takiego samego jak ten, który kazał mi kupić „krew
Śpiącej Królewny” od chłopca na lądowisku.
– Kigal Inc. zostanie sprzedane – mówię.
Peter mruga, jakby coś mu się przywidziało.
– Chcę sprzedać firmę – powtarzam. – Konkurencji. Inann przejmie nasze fabryki. Obiecali mi, że nie przerwą produkcji i że obecni pracownicy mogą się czuć bezpieczni.
Mówię to wszystko spokojnie. Wiem, że to bujda – Inann weszło na
rynek niedługo po Kigal, kiedy okazało się, że mikroaparaty mojego ojca
sprzedają się świetnie. Od tamtej pory rywalizacja była ostra i nie zawsze
uczciwa. Obecnie Inann jest większa i bardziej wszechstronna, połknie
Kigal jak brokaryl karizjańską mysz. Obedrze ze wszystkich tajemnic,
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które czyniły aparaty mojego ojca bardziej popularnymi, przerobi fabryki
i zacznie optymalizować koszty produkcji. Potem będą zwolnienia. Kto
wie, co stanie się ze stworzoną przez mojego ojca marką?
Trochę żal mi pracowników, ale zbyt mocno nienawidzę Kigal,
żeby mnie to powstrzymało. Tego nie mówię jednak Peterowi. Nie mówię mu też, że zgodziłem się przejąć firmę tylko po to, by ją sprzedać,
i że podpisany niedawno kontrakt będzie ważny nawet po mojej śmierci.
Ale muszę umrzeć na Aurorze. Muszę mieć pewność, że nikt nie będzie
mógł później udowadniać, że w chwili podpisywania kontraktu byłem
niepoczytalny. Nie mogę zostać uznany za samobójcę.
Tak to zaplanowałem: nie chcę napawać się upadkiem Kigal, karmiąc swoją małą, zjadliwą nienawiść. Pragnę ją zniszczyć i odejść.
Nie znoszę tej firmy, bo mój ojciec kochał ją mocniej niż swoją
własną rodzinę. Gdyby nie ona, nie mielibyśmy pięknej willi, do której
przychodzili głównie znajomi moich rodziców ze swoimi zblazowanymi
dziećmi (i Tiną, ale z czasem coraz rzadziej). Może miałbym tatę, a moja
mama nie byłaby taka samotna. A może wcale nie.
Peter wciąż się nie odzywa. Jest blady i oddycha szybko. Mam
wrażenie, że zaraz albo się rozpłacze, albo zemdleje. Udaję, że tego nie
widzę. Może to dobrze, że powiedziałem mu o sprzedaży teraz, bo gdyby
usłyszał o tym w swoim eleganckim gabinecie w głównym budynku Kigal,
mógłby po prostu dostać zawału.
– Znów jadę dziś za miasto – mówię. – Chcę zobaczyć Eresh jeszcze raz, zanim polecimy na Aurorę.
Odpowiada mi milczenie.

– Cześć, Kir. To jest Filip, ten kumpel, o którym ci kiedyś opowiadałam.
– Miło cię poznać, Kir.
– Wzajemnie.
– Przepraszam was na chwilę, muszę do toalety. Poradzicie sobie,
prawda?
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– Więc… dużo o tobie słyszałem. Tina mówiła, że świetnie pływasz.
– Przesadza. Chodzę czasem na basen, ale nie jestem zbyt dobra.
– Na pewno jesteś, masz ramiona pływaczki! To znaczy, chciałem
powiedzieć, to bardzo ładnie wygląda. Nie że za bardzo… co pijesz? Ja
nie lubię alkoholu, mama mówi, że bardzo szkodzi i zabija szare komórki,
a ja muszę umieć myśleć, żeby skończyć studia.
– Ach tak?
– Kazali mi rodzice, to skończę, prawda? Tak, to nie było zbyt
śmieszne, przepraszam. A ty co robisz w życiu?
– Tina na pewno ci powiedziała.
– Zgadłaś, rzeczywiście mi powiedziała. Bardzo ładne buty, moja
mama ma chyba podobne. W każdym razie w tym samym kolorze. Wiesz,
że międzygwiezdni piraci często nosili niebieskie buty? Może dlatego
teraz to jest modne.
– To ciekawe.
– Bardzo mnie interesują piraci, szczególnie ci z początków ery
podboju kosmosu. Zanim odkryto Karizjan i cały układ centralnych planet. Wiesz, że wtedy statki kosmiczne były tak drogie, że większość
pirackich krążowników była finansowana albo przez rządy, albo przez
znudzonych milionerów? Masz rację, to nieciekawe, możemy pomilczeć.
Może umówimy się kiedyś na kawę? Znam bardzo fajną cukiernię.
– Tak, to bardzo ciekawe. Przepraszam na chwilę, zaraz wrócę.
– Jasne, nic się nie stało. Miło cię było poznać! Mam nadzieję, że
się jeszcze spotkamy. W sumie i tak już mnie nie słyszysz, więc mogę
przestać robić z siebie idiotę.

Echinopsis, tak nazywa się ten kwitnący raz w roku kaktus. Przypominam
to sobie, jadąc ostatni raz w stronę pól ciągnących się za przedmieściami
Kyre. Jutro lecę na Aurorę, a wieczorem teoretycznie mam wsiąść w wahadłowiec i wrócić na Karizjan.
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Na razie o tym nie myślę. Znów czuję surowy spokój Eresh; jej
niedostępność paradoksalnie przynosi mi ukojenie. Bezkres pastwisk
i pól koi wzrok przyzwyczajony do karizjańskich miast. I choć Kybele
pali skórę, a upał utrudnia oddychanie, umacnia się we mnie pragnienie,
by tu zostać. Czas wisi nad polami tak samo jak masy ciężkiego powietrza. Wydaje się, iż stoi w miejscu, podobny źdźbłom trawy nietrącanym
najlżejszym podmuchem. Zarysy gór na horyzoncie wyglądają nierzeczywiście, jak ze starej gry.
To mógłby być krajobraz Ziemi, gdyby nie obce słońce i barwy
nadające otoczeniu psychodelicznego charakteru. Tak musiała wyglądać mityczna planeta matka, o której teraz można tylko czytać i oglądać
holofilmy.
Idę w stronę jednej z postaci, zdecydowany przyjrzeć się bliżej
mieszkańcom Eresh. Dziewczyna stoi tuż przy ścieżce, wpatrując się
w stado różowawych owiec. Zwierzęta niespiesznie skubią trawę – stanowią jedyny ruchomy element krajobrazu. Są u siebie, jak wszędzie, jak
każde zwierzę. Tylko ludzie czują się tu trochę obco, upodobniając się
bardziej do kamieni niż do elementów ożywionych. A może właśnie na
tym polega ich symbioza z planetą?
Podchodzę bliżej. Opalona na rdzawo pasterka jest niska i pulchna;
łatwo zwizualizować sobie ciepłą krew tętniącą pod jej skórą. Zauważam,
że dziewczyna wcale nie patrzy na stado: jej wzrok błądzi gdzieś po szarych szczytach na horyzoncie. Staję obok niej. Grzeczność nakazuje się
przywitać, ale jakoś nie mogę zdobyć się na to, by cokolwiek powiedzieć.
Jakby słowa miały sprofanować tę rozpaloną ciszę, która otacza nas jak
stojąca woda. Przyglądam się twarzy dziewczyny – nie jest ładna, ale
w jakiś sposób mnie pociąga. Może to fakt, iż jest tu tak bardzo na miejscu, że doskonale wtapia się w czerwonawy krajobraz. Jej ubranie jest
zakurzone, choć z pewnym trudem można w nim rozpoznać elastyczny
kostium, jaki wkłada się pod skafander kosmiczny. Możliwe, że okoliczni
mieszkańcy zbierają wyrzuconą przez turystów odzież.
Dziewczyna nie zwraca na mnie uwagi. To nic, one nigdy nie zwracały na mnie uwagi: nawet te, które uznawały, że jestem wystarczająco
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bogaty, żeby się poświęcić i iść ze mną do łóżka w zamian za drogie
prezenty. Pasterka wydaje się nie przejmować mną tak samo jak upałem,
upływającym czasem, a nawet własnym stadem, rozproszonym w nieładzie po pastwisku. Nie wiem, czy ona i inni mieszkańcy Eresh odróżniają swoje owce albo bydło od innych, czy też wieczorem zapędzają do
zagród te zwierzęta, które akurat znalazły się na najbliższym kawałku
ziemi. Stada zdają się wędrować swobodnie, ludzie zaś nie nawołują i nie
próbują uporządkować tego nieładu. To dziwne, ale pasuje do mojego
wyobrażenia o tej planecie: miejscu, w którym wszystko dzieje się po
prostu, a mieszkańcy przyjmują rzeczywistość taką, jaką ją zastają, i nie
próbują niczego zmienić.
Postanowiłem jednak nie umierać. Podjąłem tę decyzję już wczoraj, ale teraz czuję, jak bardzo jest słuszna. Na Eresh życie po raz pierwszy stało się znośne, a nawet na swój surowy sposób piękne. Patrząc na
pasterkę, mam wrażenie, że egzystencja może mieć sens, nawet jeśli jest
nim spokojna obserwacja stada.
Kto wie, może nawet rzeczywiście pokieruję Kigal? Nie, tego nie
zrobię. Ale oddam zarządzanie Peterowi, zasłużył na to. A ja zamieszkam
w Kyre i będę codziennie jeździł za miasto, by spacerować po czerwonych
polach.

– Nigdy nie byłeś poza centralnymi planetami, kochanie, jesteś pewien,
że sobie poradzisz?
– Mam trzydzieści sześć lat, mamo.
– Dobrze, że Peter będzie z tobą. Och, jestem z ciebie taka dumna!
– Bo lecę na wycieczkę?
– Bo zostaniesz dyrektorem Kigal! Twój ojciec poświęcił tej firmie
całe swoje życie.
– Tak, mamo. Zauważyłem.
– Nie chciałeś wziąć Tiny ze sobą? Och, jak żałowałam, że wam
nie wyszło.

Justyna Lech

– Tylko się kumplujemy, mamo. Widuję ją raz na pół roku.
– To i tak częściej niż innych twoich znajomych. Dlaczego się bardziej nie postarałeś? Myślałam, że to idealna kandydatka na żonę.
– Ona spotyka się z dziewczynami, mamo. Mówiłem ci. Tina nie
szuka męża, tylko żony. Pyszne ciasto.
– Smakuje ci? Kupiłam w tej nowej cukierni na rogu, jest wspaniałe! A na Aurorze jest magicznie. Żałuję, że sama nie mam już sił na
takie wycieczki! Szkoda, że nie zachowałam dla siebie fioletowego pyłu.
Byłam tam cztery razy i wszystko rozdałam.
– Przywiozę ci. Ja nie potrzebuję takich pamiątek.
– Jesteś pewien?
– Jestem pewien.
– Tylko się nie przezięb. Na Eresh jest bardzo gorąco, można się
spocić, a potem jeden powiew wiatru i…
– Będę uważał, mamo.
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Na Aurorze lądujemy z samego rana, by mieć cały dzień na zwiedzanie.
Wieczór poprzedzający lot poświęciliśmy na naukę obsługi skafandrów
i zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa. Spóźniłem się, docierając na miejsce spotkania prosto ze spaceru po rdzawych pastwiskach.
Prowadząca zmierzyła mnie wzrokiem – jestem pewien, że zapamiętała
mnie jako pasażera potencjalnie kłopotliwego.
Usiłowałem słuchać, choć myśli zajmowało mi spotkanie z pasterką.
Teraz staram się patrzeć. Jestem na najdziwniejszej z dotychczas
odkrytych planet. Podeszwy moich butów dotykają skały, łamiącej znane
ludzkości prawa fizyki. Mogę sfotografować się z Królewną w tle. Jeszcze
kilka godzin i obowiązkowe doświadczenie człowieka o mojej pozycji będzie za mną, zachowane w pamięci mikroaparatu.
Słucham przewodniczki, która w wyćwiczony sposób moduluje
głos, by podtrzymywać zainteresowanie publiczności. Mówiła przez
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cały lot i mówi nadal, jakby chciała przyćmić Aurorę potokiem słów.
Peter usiadł na jednej ze skał, w skafandrze jego twarz jest niewidoczna. Oddalam się nieco, by nie słyszeć kolejnego wykładu o wyjątkowości
planety i próbuję się rozejrzeć. Od kiedy zdecydowałem, że jednak nie
chcę umierać, jestem dziwnie rozkojarzony i smutny.
Nic tu nie ma. Fioletowy pył, lepiący się do butów i ubrań, kratery
i Eresh, jaśniejąca na horyzoncie. Kurz mieni się lekko w blasku Kybele,
plamy czerwonego światła wyglądają jak kałuże. Jakby skały Śpiącej
Królewny krwawiły w blasku przedpołudnia.
Aurora rozczarowuje. Peter miał rację, nie ma czego oglądać. To
tylko punkt do zaliczenia, zdjęcie do zapisania pod skórą nadgarstka.
Prelekcja kończy się i każdy odchodzi w swoją stronę. Planeta
jest na tyle duża, że raczej nie spotkamy innych grup, celowo rozmieszczonych tak, żeby czuły się bezdennie samotne w tym fioletowym morzu. Mam kilka godzin na zwiedzanie Śpiącej Królewny. Idę przed siebie,
wzbijając tumany kurzu. Słyszę jeszcze, jak przewodniczka krzyczy, żeby
nie oddalać się zanadto od miejsca zbiórki.
Skalista powierzchnia Aurory budzi we mnie dziwny, irracjonalny
lęk. To jakby rewers spokoju ereshańskich pól. Coś ukrytego głęboko
w charakterystycznym pyle lepiącym się do kombinezonu.
Wyciągam z kieszeni fiolkę kupioną od chłopca na lądowisku. Pył
w jej wnętrzu wygląda identycznie jak ten, który brudzi szybkę przed
moimi oczami. Może handlarze do perfekcji opanowali sztukę fałszerstwa, a może rzeczywiście to jest pył z Aurory. Ciekawe, czy sprzedawcy
wierzą, że „krew Śpiącej Królewny” zabiera dusze zmarłych na fioletową planetę. Czy nie mają wyrzutów sumienia, jeśli zawartość fiolek jest
oszustwem?
Nagle przeszywa mnie ból. Ktoś chwycił moją szyję i mocno zaciska palce na gardle. Czuję je przez elastyczny kombinezon. Natychmiast
sięgam do duszących mnie rąk i próbuję je oderwać. Walczę o oddech,
ale przeciwnik jest silny.
– Przepraszam – mówi ktoś niemal czule. Głos należy do Petera.

Justyna Lech

Z moich ust wydobywa się tylko głuche charczenie, którego nikt
nie słyszy. Słabnę. Kombinezon powinien mnie ratować, ale Peter musiał
już wcześniej wyłączyć moduł alarmowy. Uświadamiam sobie, że właśnie dokonuje morderstwa idealnego – pozorowanego na aurorańskie
zaginięcie. Nikt nie będzie szukał niedoszłego szefa Kigal Inc. Może się
zgubił, może był samobójcą… Nieważne, prom i tak musi wylecieć stąd
o czasie. A Aurora będzie miała tysiąc osiemdziesiąt dziewięć dni na
zatarcie śladów.
Organizm rozpaczliwie walczy o tlen. Przezroczysty ekran wyświetla sygnały alarmowe, na które nie mogę zareagować ani ja, ani
centralny procesor kombinezonu. Śmierć jest nieprzyjemna i nieznośnie
długa, choć tak naprawdę trwa pewnie nie dłużej niż minutę.
Ostatnim, co widzę, jest zarys Eresh rozpostarty nad fioletową
równiną. Potem osuwam się na ziemię. Peter dla pewności rozbija kamieniem szybkę mojego kombinezonu. Do oczu i nozdrzy wdziera mi się
drobny, lepki pył: krew Śpiącej Królewny. Czy przyzwie tu moją duszę,
jeśli w ogóle ją posiadam?

Budzę się wśród spowitych czerwonym światłem pastwisk. Rozgrzane
upałem zwierzęta cierpliwie żują suchą trawę, na horyzoncie rysują się
niedostępne wzgórza. Stoję nieruchomo jak kamień i wiem, że teraz jestem częścią tej planety. Częścią krajobrazu, człowiekiem, który był tu
od zawsze. To moje miejsce. Moje stado.
Teraz już wiem, że Aurora i Eresh znikają razem. Poza krótkim
okresem spotkania, tej pierwszej nie można znaleźć, tej drugiej zaś nikt
nie szuka. Lustrzane odbicia, siostry-śmierć, dwie bramy do równoległych światów, przez które można przejść, tylko rezygnując z życia.
Widzę nieduży głaz, a obok niego porzucony złom. Wygląda na
starą sondę – może jedną z tych, które zostawiono kiedyś na Aurorze.
Jakaś owca wyskubuje trawę spomiędzy pogiętych drutów, a światło
Kybele podkreśla rudość rdzy.
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Dziewczyna podchodzi do mnie i w milczeniu chwyta moją rękę.
Jest równie martwa, jak ja. Razem wpatrujemy się w rozgrzany horyzont,
mrużąc oczy od światła Kybele.
Ponad nami wisi kosmiczna pustka po Aurorze.
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Justyna Lech

SŁOWA, KTÓRYCH NIE
POWIEM ŁUCJI
Krzysztof Matkowski

Drugie oczy, którymi patrzyłem, należały do pana Jakuba. Widziały
głównie sufit, twarze bliskich, talerze ze stygnącym jedzeniem, czasem
kaplicę.
Uszy często słyszały:
– Będzie dobrze.
I inne takie pocieszenia. Część ludzi lubi kłamstwa. Do tych, którzy preferują prawdę, powinno się raczej mówić: będzie smażony pstrąg
z chorą ilością masła i czosnku. Albo: będzie chmura rozbijająca się
w morzu na tysiące drobnych, ostrych kawałeczków. Albo: będzie padać.
Takie rzeczy mogą być.
Przy Jakubie zazwyczaj siedziano. Tylko córka krążyła między
oknem a drzwiami ze zmarszczonym czołem, skrzyżowanymi na piersiach ramionami, jakby jeszcze dało się coś wymyślić. Żona raz położyła
się obok – czułem ciepły, niezbyt świeży oddech na policzku Jakuba.
Zięć relacjonował przebieg meczów, a wnuczek wyciągał szachy, dziadek, zagraj.
Początkowo nic nie rozumiałem. Unosiłem rękę i oglądałem
ją z każdej strony. Nie była moja, lecz cudza, bo stara, spracowana,
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z bliznami i plamami. Pamiętałem, skąd wzięły się blizny. Ta na kciuku,
najświeższa, powstała rok temu, kiedy Jakub zaciął się przy krojeniu
chleba – teraz już sam sobie kanapek nie robił. Nie pamiętałem, skąd
plamy. Zapewne pojawiły się niepostrzeżenie. Ale i ta pamięć, i niepamięć były Jakubowe, nie moje.
Bezskutecznie usiłowałem sobie przypomnieć wygląd swojej
własnej dłoni. Nie wiem, czemu sądziłem, że wyglądała jakkolwiek, że
w ogóle istniała.
Zachowywałem się jak Jakub. Słowa i gesty przychodziły naturalnie, choć czasem kusiło mnie, by zrobić coś inaczej, sprawdzić, co się
stanie. W końcu nie wytrzymałem.
– Czy ja zawsze taki byłem? – zapytałem, zapytałem ustami
Jakuba, zapytał Jakub.
Myślałem, że to poplątanie tożsamości będzie mi towarzyszyć już
zawsze, ale oczywiście się myliłem. Z przyzwyczajeniem jest jak z plamami na dłoniach: i jedno, i drugie pojawia się niepostrzeżenie.
Żona się rozpłakała.
A ja postanowiłem nie dociekać, tylko żyć Jakubem.
Któregoś dnia zapytałem mojego jedynego wnuka, na co najbardziej czeka. Mały szczerze i rozsądnie odpowiedział, że na święta. Bo
prezenty. I na zimę. Bo sanki, bałwany i bitwy na śnieżki.
– A co ty na to, Pawełku, żebyśmy ulepili bałwana teraz?
– Ale, dziadek, jest jesień. Nie ma śniegu.
– Liście są. Nie lepiłeś nigdy bałwana z liści?
Wnuczek pokręcił głową.
– No, chłopie, to ci pokażę, jak to zrobić. Bałwana z liści lepi się
wtedy, kiedy nie można się doczekać zimy.
Wymknęliśmy się w tajemnicy. Pawełek zapytał, co z rondlem na
głowę, marchewką zamiast nosa i guzikami z węgielków. Położyłem palec
na ustach, bo akurat mijała nas pielęgniarka.
Park się nie nadawał, na szczęście do lasu było niedaleko. Pawełek
pomagał mi iść, a ja jakoś – mimo wszystko – dawałem radę. Minęliśmy
kilka osób, które patrzyły dziwnie, choć starałem się dobrze wczuć w rolę.

Krzysztof Matkowski

Wmawiałem sobie, że to zwyczajny spacer z wnukiem. A piżama wystająca spod płaszcza? To się zdarza.
W końcu drzewa osłoniły nas przed ciekawskimi spojrzeniami.
Pawełek wziął garść suchych liści. Przesypywały się między małymi
dłońmi.
– Dziadek, to się nie lepi.
Mimo wszystko schyliłem się i zacząłem toczyć kulę. Początkowo
nie wychodziło, ale po chwili liście – żółte, czerwone, brązowe – utworzyły
coś rozmiarów mandarynki. Potem mandarynka przeszła w pomarańczę,
pomarańcza w melona, melon w arbuza, arbuz zaś w najniższą część
bałwana.
Pawełek próbował mnie naśladować.
– Czemu mi się nie udaje?
– Udaje się tylko tym, którzy naprawdę nie mogą się doczekać
zimy.
Lepiłem dalej. Środkowy segment, następnie głowa. Kasztany
w miejsce guzików. Ręce z gałęzi, nos z nóżki borowika, oczy z kapeluszy. Huba zamiast rondla.
– I jak ci się podoba? – zapytałem.
Ale Pawełka nie było. Tak samo reszty bliskich. Był tylko bałwan
z liści, narysowany na marginesie pustej krzyżówki.
Wciąż żałuję, że nie zebrałem się w sobie – nie zebrałem się
w Jakubie – by coś nim zrobić. Choćby wstać, nie tylko po to, by pójść
do toalety, lecz gdzieś dalej, na zewnątrz, na świat. Wydrzeć się na
chwilę z samotności.
Jego ciało leżało, właściwie – przeleżało. Ja w nim, przerażony,
z tysiącem pytań, co się dzieje, skąd się tam wziąłem, czemu to wszystko jest takie. Wtedy dopiero zaczynałem się uczyć, jak pocieszać, nie
kłamiąc.
Obiecuję: będzie smażony pstrąg z chorą ilością masła i czosnku, będzie ta nierealna chmura (którą widziałem na własne-cudze oczy)
i będzie pogoda.
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Trzeci prawy palec wskazujący, którym groziłem, należał do dyrektora
Tęczyńskiego. Częścią jego ciała była też pierwsza szyja, na której chciałem zawiązać coś innego niż krawat lub szalik.
Na początku rzeczy działy się same z siebie.
– Jesteście beznadziejni – mówiłem dyrektorskimi ustami, choć
nie chciałem. – Tylko czekacie. Jak sępy.
Porozumiewałem się zdaniami krótkimi, lecz mocnymi. Nie jesteś
moim synem. Co tak rzadko przychodzisz. Przynosisz hańbę. Przynieś
herbatę.
Rodzina przyjmowała codzienną dawkę goryczy i zostawiała mnie
samego w sypialni obwieszonej drogimi obrazami.
Ciągle dyrektorzyłem, choć już nie dyrektorowałem. Odwiedzali
mnie różni ludzie – z poczucia obowiązku lub z chciwości – a ja w trakcie
tych wizyt siadałem (byle nie leżeć, leżenie to słabość), tłumiłem grymas, rozkazywałem, grożąc palcem. Dbałem, by ten, kto wejdzie, wyszedł
w gorszym nastroju. Pielęgniarki zmieniały się zbyt często; każdej musiałem od nowa tłumaczyć, że nie „proszę pana” czy „panie Kazimierzu”,
tylko „dyrektorze Tęczyński”. Trułem świat i to mi się nie podobało.
Z panem Jakubem nie miałem takich problemów. Jakub mówił
niewiele, robił jeszcze mniej, a ja mimo wszystko czułem się jak zadowolony z kierowcy pasażer. Żyłem w Jakubie i żyłem po Jakubowemu.
Charakter Tęczyńskiego wymykał mi się spod kontroli. Ktoś zadawał pytanie i nagle z ust dyrektora padała riposta, której ja – kimkolwiek, czymkolwiek było to „ja” – się wstydziłem. Nie wiedziałem, co
robię w jego ciele i osobie. Mogłem tylko żyć dyrektorem Tęczyńskim,
ale mniej dyrektorsko.
Prowadziło to do takich sytuacji jak ta, kiedy wymsknęło mi się:
– Wydziedziczam cię.
Synowi, przyzwyczajonemu do takiego ojca, nawet powieka nie
drgnęła. Spróbowałem przejąć ster i dodałem:
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– Z tej porcelanowej zastawy. Tej z kredensu. Przepiszę ją Asi. –
Zdania były krótkie i szczekliwe jak zawsze, ton pozostał ostry, jednak
treść słów nie pasowała do dyrektora Tęczyńskiego.
Ten przypływ hojności wobec wnuczki, którą wydziedziczałem wyjątkowo często, zaskoczył syna i utwierdził go w mylnym przekonaniu,
że to już niedługo.
Czasem po takiej ingerencji oczekiwałem, że gdzieś z głębi odezwie się jakiś głos, szepcząc: „zdrajco”. Ale nie, na tym pokładzie nie
było nikogo oprócz mnie, kapitana walczącego ze sztormem. A żywiołowi
wszystko jedno, żywioł robi to, co w jego naturze.
Któregoś dnia przyszła wnuczka Asia, dziewiętnastoletnia buntowniczka.
– Chciałam podziękować.
Chciała przede wszystkim wyjść.
– Rodzice ci kazali – odparłem. Zabrzmiało to zbyt ostro.
Spróbowałem się uśmiechnąć i dodałem: – Bo jesteś dorosłą dziewczyną,
co cię obchodzi jakaś głupia zastawa? Mała dziewczynka by się ucieszyła,
dorosła kobieta poznałaby jej prawdziwą wartość, ale nie ty. Ty chciałabyś czegoś innego.
W jej czarnym ubraniu – glanach, podziurawionych dżinsach, koszulce metalowego zespołu – dostrzegałem coś znajomego.
Podświadomie szukałem w Asi Tęczyńskiej siebie. I Łucji.
– Co mogę dla ciebie zrobić? – zapytałem.
Słowa, które dawniej nie przeszłyby przez gardło dyrektora
Tęczyńskiego, na moment odebrały dziewczynie mowę.
– Nie wiem… Chyba nic…
– Samochód? – Nie znałem wnuczki, musiałem zgadywać.
– Po co? Rodzice nigdzie by mnie samej nie puścili.
– A ze mną?
– Ale, dziadku, dziadek przecież…
– …wciąż żyje – dokończyłem. Zrzuciłem kołdrę, spuściłem nogi
na podłogę i wstałem. – Jedziemy w podr…
Asia mnie podtrzymała, gdy omdlałem.

Krzysztof Matkowski

– To chyba nie jest dobry pomysł, proszę dziadka.
Zapewniłem, że najlepszy, jaki miałem w życiu. Dziewczyna próbowała mnie od tego odwieść. Początkowo z pobudek egoistycznych,
potem z troski. Chciała zawołać rodziców, może nawet lekarza, ale ja
przestałem się przejmować odgrywaniem roli dyrektora. Mówiłem długimi zdaniami, komplementowałem wnuczkę, na nic nie narzekałem.
Bezcześciłem wizerunek złego człowieka, na który Tęczyński pracował
całe życie. I to mi się – mimo wszystko – podobało.
Z Asią wymknąłem się naprawdę. Cudownie odmieniony staruszek z jakiegoś powodu – prawdopodobnie z powodu stanu konta – okazał się dla dziewiętnastolatki na tyle fascynujący, że pomogła mu uciec
z domu. Wrzuciliśmy torby do bagażnika, Asia usiadła za kierownicą, ja
na miejscu pasażera i ruszyliśmy.
Był piękny majowy dzień. Piękny jak sukienka, która nieuchronnie
się czymś poplami.
Obserwowałem wnuczkę, zastanawiając się, w jaki sposób odkryć,
kim byłem. Czy też nosiłem glany? Czarne ciuchy? Słuchałem Slayera?
A może znałem kogoś, kto słuchał? Poprosiłem Asię, by puściła płytę, którą lubi. Wsunęła do odtwarzacza kasetę z napisem: METALLICA.
Przewinęła do czwartego utworu; usłyszałem odgłosy karabinów, potem
helikopter, w końcu melodyjny riff.
Gdy weszła przesterowana gitara, doznałem jednego z najdziwniejszych uczuć. Dyrektorowi Tęczyńskiemu metal nie podobał się ani
trochę: zagryzałem wargi, by nie powiedzieć, że to „same zgrzyty i wrzaski”; zaciskałem pięści, by nie wyłączyć. Jednocześnie coś we mnie odżyło: głowa chciała się kiwać, stopa wybijała rytm.
Dotarliśmy do głównej drogi. Pogoda się psuła, burzowe chmury
brudziły niebo. Asia ściszyła muzykę i zapytała, dokąd właściwie jedziemy.
– A gdzie jest ładnie?
– Nie wiem… We Francji?
– A Chorwacja?
– Chodzi dziadkowi o Jugosławię? – Wnuczka popatrzyła dziwnie.
– Tam jest teraz wojna.
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– Mógłbym przysiąc, że już dawno się skończyła – powiedziałem.
To były pierwsze moje – i tylko moje – słowa, które padły z ust
dyrektora Tęczyńskiego.
– Jedźmy do Chorwacji – dodałem, nie zważając na to, że
Chorwacji, o której myślałem, jeszcze nie było. – Może mi się przypomni.
– Co takiego?
Zgłośniłem muzykę. Palcem, którym zazwyczaj groziłem, wskazałem na południe, w stronę burzy.
Pojechaliśmy… I tyle.
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Zanim zobaczyłem Chorwację, patrzyłem dziesiątkami oczu przez dziesiątki okien – bo najczęściej byłem po niewłaściwej stronie okna, wewnątrz, zamknięty – i obserwowałem pory roku.
Któreś oczy, któreś okno: pączki na drzewach.
Inne oczy, inne okno: kwiaty na drzewach.
Następne oczy, następne okno: owoce na drzewach.
Kolejne oczy, już niewidzące ani drzew, ani okna, ani niczego.
Liczyłem lata, choć przestałem liczyć ludzi. Myślałem, że moja
kara dobiegnie końca, dlatego czekałem. Czas mimo wszystko dobrze
mi robił.
Niekiedy wypatrywałem czegoś, co mogłoby mi przypomnieć, kim
byłem; melodie, smaki, zapachy budziły dziwną nostalgię. Często jednak
żyłem tak, jak żyliby ci, w których ciała wstępowałem. Włączałem autopilota, zlewałem się z nimi w jedno… i tak do następnego razu.
A potem od nowa.
I od nowa.
Syzyfowa praca. Tylko kamienie się zmieniały. No i czasem przebłyskiwało coś znajomego.
Pani Katarzyna, na której kolanach ukląkłem przed Matką Boską
Częstochowską, nie wierzyła ani w cuda, ani w Boga. Na pielgrzymkę
zgodziłem się ze względu na rodzinę. Dla dobra innych (płaczących, gdy
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myśleli, że nie widzę) udawałem, że walczę, że proszę o uzdrowienie.
Jednak widok obrazu wstrząsnął mną, prawdziwym mną – może kiedyś,
przynajmniej na którymś etapie życia, byłem tu, na Jasnej Górze, z żarliwą modlitwą na ustach i pokorą w sercu?
Adam, którego wargami całowałem drogą dziwkę, chciał pozbyć
się pieniędzy jak najszybciej, w noc po diagnozie. Po seksie błagałem, by
dziwka została do rana, ugotowała kolację, zrobiła śniadanie. Oferowałem
jej za to wszystkie oszczędności, bo żadnego obiadu już nie było w planie. Chwilę później grzybowo-śmietanowy zapach zmienił moje zdanie:
w przypływie tęsknoty postanowiłem żyć dalej i szukać śladów po człowieku, który kiedyś jadł spaghetti w tak aromatycznym sosie. Przez resztę dni Adama spacerowałem po cmentarzach.
Siedmioletnia Zosia, w której było mi najtrudniej, dostała prezent,
jeden z wielu. „Opowieści z Narnii”. Przeczytałem imiona bohaterów i zatrzymałem wzrok na Łucji. Nagle zapragnąłem wyrwać z siebie wenflony,
wybiec na korytarz, wrzeszczeć, wyzywając Boga – bo cokolwiek ponosiło za to odpowiedzialność, dla mnie było Bogiem – by skończył.
Ale przeczekałem.
Następny był pan Stanisław. Zamierzałem działać, działać tak długo, aż przypomnę sobie siebie. Powiedziałem żonie, by nas spakowała
– wyjeżdżamy na wakacje.
– Stasiu, ale ty nie możesz…
– Bo ci przypierdolę.
Stanisław nie zrobił tego od dwudziestu lat, ale nie wątpiłem, że
jego ciało wciąż pamiętało, jak się bije żonę. Żona zwątpiła, więc zyskała
parę siniaków.
Dwa dni później jechaliśmy starym polonezem na południe, tam,
gdzie dyrektor Tęczyński nie dotarł. Zostawiałem ziemię Stanisława, jego
gospodarstwo, dorobek życia.
Na granicy celnik długo patrzył w paszporty, zanim nas przepuścił. W Ołomuńcu wjechaliśmy do centrum, znaleźliśmy najpierw kantor, potem odpowiedni sklep. Nie umiałem po czesku, więc tylko palcem
wskazywałem koszulki i płyty CD. Gdy wróciliśmy do samochodu, zdałem
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sobie sprawę, że w polonezie nie ma odtwarzacza. To nie były te czasy.
Wymieniłem więcej koron i dokupiłem brakujący sprzęt.
Przez resztę drogi do Chorwacji – Chorwacja już istniała – akompaniowały nam Wielka Czwórka, Sepultura i Vader. Przyzwyczajone do disco polo uszy Stanisława błagały o litość. Próbowałem nucić pod wąsem.
Żona kuliła się na siedzeniu pasażera, nie rozumiejąc zachowania
męża, którego spontaniczność przez czterdzieści lat ograniczała się do
picia na umór i bicia. Z kolei część mnie nie rozumiała jej – dlaczego ta
kobieta była z tym człowiekiem?
Tego dnia niebo wydawało mi się zmarszczone, wymięte jak niewyprasowana koszula.
Dotarliśmy tam, dokąd coś mnie pchało. Do Chorwacji, potem do
pewnej nadmorskiej wioski, w końcu na szczyt góry. Mimo wszystko.
Wpatrywałem się w horyzont, w błyszczący Adriatyk, w pofałdowane niebo, aż oczy zaczęły łzawić od słońca. Ściskałem butelkę wina,
najtańszego, jakie mieli w małym sklepie obok portu (poprosiłem o nie
mieszaniną polskiego i rosyjskiego). Nie potrafiłem sobie przypomnieć,
kim byłem przed Stanisławem, przed siedmioletnią Zosią, przed nimi
wszystkimi. Żona płakała. Rozumiała – słusznie – że to koniec naszej
podróży. Sądziła – mylnie – że zaraz stanie się coś złego.
Nic się nie stało. Słońce zaszło, wino nie smakowało. Żona zwinęła się w kłębek wśród kamieni i jałowców, chyba zasnęła. Noc była
bezwietrzna, jasna.
Czułem ogromny wstyd. Przeszedłem przez tyle osób: nostalgia
jednej zlewała się z przeszłością drugiej, pamięć trzeciej mieszała się
z niepamięcią czwartej. Przecież mogło nigdy nie być żadnego „mnie”,
człowieka z własnym imieniem. Mogłem być tylko średnią tych, którymi
przez jakiś czas żyłem.
Następnego dnia ruszyliśmy w drogę powrotną. Myślałem, że
nie uda mi się dojechać, ale mimo wszystko dałem radę. Kiedy przekroczyliśmy granicę czesko-polską, rzuciła mi się w oczy reklama smażalni
pstrągów.
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Słowem, które powiedziałbym Łucji, mogłoby być – dobłądziłem.
Znałem to miejsce. Staw hodowlany znajdował się u podnóża skały z kapliczką. W chłodne, deszczowe dni jadało się wewnątrz restauracji,
ale latem większość osób siadała przy stolikach rozstawionych na platformie, pod którą przepływały pstrągi. Można było spojrzeć pod nogi
i powiedzieć: „ty będziesz następny”. Sam tak kiedyś zrobiłem.
Wyłączyłem się na moment, pozwoliłem dojść do głosu naturze
Stanisława. Uwielbiał smażone ryby podawane z frytkami i surówką. Nie
potrafiłem ocenić, czy ja też je lubiłem, czy przeciwnie. Po chwili doszedłem do wniosku, że i jedno, i drugie: kiedyś nie znosiłem, potem
pokochałem.
Tamtego dnia, po powrocie z Chorwacji, jadłem pstrąga z podwójną przyjemnością. Wdychałem zapach czosnku. Masło ściekało po brodzie. Skórka chrupała. To była pierwsza i ostatnia rzecz, którą zrobiłem
dla Stanisława.
Wracałem do tej smażalni pod postacią następnych osób. Mimo
wszystko, mimo niepogody. Nie za często. W międzyczasie błądziłem
po Polsce, szukając innych wspomnień. Jadłem obwarzanki w Krakowie,
przeganiałem gołębie pod Kolumną Zygmunta, pochylałem się (na tyle,
na ile mogłem) przy wrocławskich Krasnalach, oczekiwałem poznańskich
Koziołków, wzruszałem ramionami przy gdańskim Żurawiu.
Odwiedzałem też mało znane zakątki, szczególnie te budzące
sentyment ludzi, którymi byłem. Wierzyłem, że spełnianie ich pragnień
w jakiś sposób się zwróci.
Czułem przeszłość. Czasem przebłyskiwało zdziwienie: czemu
ktoś korzysta z budki telefonicznej albo z encyklopedii?
Nic jednak nie było równie silne jak zew, który zwabił mnie do
Chorwacji, i pewność, że znałem tę smażalnię koło czeskiej granicy.
Zdobywałem różne szczyty, piłem najtańsze wina, próbowałem innych
ryb. Ale moje patrzenie w Adriatyk było tylko jedno. Jeden był też mój
pstrąg.
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Któregoś dnia, jedząc w miejscu, które znałem, dostrzegłem siebie.
Miałem dziewięć lat, fryzurę na jeża, koszulkę obciachowo włożoną do dresowych spodni, duże oczy i wielki talerz frytek przed sobą.
Bez ryby.
A jednocześnie miałem osiemdziesiąt jeden lat, żałosną emeryturę, sztuczną szczękę i piwo, od którego już kręciło mi się w głowie. Oraz
imię: Małgorzata.
Po dziewięciu latach dobłądziłem. Wtoczyłem kamień. Koniec
syzyfowania. Kiedyś byłem tym chłopcem, który w miejscu, gdzie dają
najlepsze pstrągi na świecie, jadł same frytki. Tyle wiedziałem na pewno.
– Koteczku, czy wszystko w porządku? – zapytał mąż.
Zawsze używał takich zdrobnień. Jednak od tej pory rzeczy związane z osobami, w które wstępowałem, miały nie interesować mnie tak
bardzo, jak powinny.
Wstałem i pod postacią pani Małgorzaty ruszyłem w stronę
dziewięciolatka. Patrzyłem tylko na niego, ignorując towarzyszących
mu członków rodziny: siostrę, braci, rodziców. Rozumiałem już, skąd te
wszystkie ukłucia nostalgii, skąd tęsknota, skąd zdziwienie. W jakiś sposób pamiętałem rzeczy z dwudziestego pierwszego wieku, choć wciąż
trwały lata dziewięćdziesiąte. Kiedy żyłem – kiedy żyłem naprawdę, sobą,
świadomie – Chorwacja już była. Były też odtwarzacze CD w każdym
aucie, telefony komórkowe, Internet.
Czy było wspomnienie staruszki, która nagle do mnie podchodzi
i robi… robi co?
Zatrzymałem się. Kątem oka widziałem staw. Krople wody wyskakiwały nad taflę i mknęły ku górze, ku tłustym chmurom. Znowu niepogoda. Nikt nie zwracał uwagi na ten odwrotny deszcz, ale to nie znaczy,
że nie padało.
A potem podszedłem do stolika. Jeśli coś złego mogło się wydarzyć, to już się wydarzyło.
– Jak masz na imię, kawalerze?
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Miałem na imię Łukasz. Może wciąż mam.
Gdy usłyszałem to słowo z ust dziewięciolatka, pomyślałem tylko,
że faktycznie tak się nazywałem. Nie przypomniałem sobie nic poza tym.
Tak samo było z większością kolejnych dotyczących mnie rzeczy, które
udało mi się odkryć.
Jako pani Małgorzata nie zapytałem chłopca o nic więcej.
Błąd.
Minęły dwa lata, zanim dowiedziałem się, gdzie mieszkałem, gdzie
mieszkał Łukasz. Dwa lata bawienia się, bawienia się mimo wszystko,
w Sherlocka Holmesa, zazwyczaj otoczonego doktorami, choć nigdy
Watsonami. Nie wiedziałem, co dalej. Podejść do jedenastolatka, potrząsnąć nim i zapytać, co najlepszego narobi, czym sobie zasłuży na to
wszystko, co teraz przeżywam?
Obserwowałem go czasem znad gazety, znad okularów, spod
parasola. Z tak daleka, na ile tylko moje oczy – jedne, drugie, kolejne –
pozwalały. Nie zwracał na mnie uwagi. Bo czemu miałby? Starsi ludzie
czasem się gapią. A najczęściej byłem starszym człowiekiem. I uciekinierem, o ile nie trafiałem w okolice Wrocławia.
Po roku wiedziałem, gdzie, kiedy i z kim bywa. Postanowiłem zagadać.
W tramwaju usiadłem naprzeciwko Łukasza. Albo: usiadłem naprzeciwko siebie. Albo: siedemdziesięcioletnia kobieta usiadła naprzeciwko mnie. Nachyliłem się i zapytałem:
– Lubisz metal?
Jako nastolatek miewałem głupią minę, kiedy coś mnie dziwiło.
Za oknami śnieg bielił miasto, lepił się do ścian budynków, do
ludzi, do ich twarzy. Takie rzeczy się zdarzają, zdarzały. Powtórzyłem pytanie. Łukasz niepewnym głosem przytaknął. Jego ulubiony zespół? Iron
Maiden. Chwilę pogawędziliśmy. Potem, wysiadając, wyglądał na mocno
zszokowanego faktem, że emerytka wie, na czym skończyła się Metallica.
Wiosną, dwie osoby później, przystanąłem obok niego na przystanku.
– Niedługo wakacje, nie?
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Spojrzał na mnie z ukosa. Nie przepadał za obcymi, którzy zagadywali w ten sposób.
– Jeszcze trochę – powiedział.
– Szybko zleci – odparłem ustami mężczyzny w średnim wieku. –
Dokąd najbardziej chciałbyś pojechać?
Zamiast odpowiedzieć, poszedł pieszo na kolejny przystanek.
Zadarłem głowę, spojrzałem w niebo. Dzień był pogodny.
Latem go nie spotkałem.
Jesienią, wiele osób później, znów dosiadłem się w tramwaju.
– Ale paskudnie – powiedziałem, patrząc przez okno.
Na zewnątrz niebo rzygało na ziemię, jak to często bywa w listopadzie.
– No – przyznał Łukasz.
– Nie mogę się doczekać lata. – Rzeczywiście, kobieta, którą byłem, nie mogła się doczekać i się nie doczekała. – Wakacji – dodałem.
Urlop mogła wziąć. Mogłem wziąć. I wziąłem. – Chciałabym, żeby było
ciepło. Poleciałabym sobie do Chorwacji albo Grecji.
Złapał haczyk i po chwili ciągnięcia za język zdradził, że rok wcześniej był nad Adriatykiem, w okolicach Zadaru.
– I jak ci się podobało w Chorwacji?
– Fajnie było. Ale wolę Hiszpanię.
To mnie rozczarowało.
Spotykaliśmy się mniej więcej raz na kwartał. Mimo wszystko. Ja,
zmieniając ciała jak rękawiczki, zawsze jako natrętny nieznajomy lub
nieznajoma. On, w zależności od nastroju, burkliwy lub uprzejmy.
Z każdym rokiem mój entuzjazm słabł. Odkrywanie siebie było niczym czytanie książki, do której nigdy nie chciało się wracać. Zagajałem
o muzykę, podróże, pogodę, pstrągi, wszystko. Raz nawet rzuciłem, niby
od niechcenia, imię Łucji. Nic.
Łukasz dorastał normalnie, po swojemu, po mojemu. Zapuszczał
włosy. Ubierał się na czarno, nosił glany. Zmieniające się koszulki zespołów świadczyły o ewolucji gustu muzycznego. Widywałem go z gitarą,
gdy szedł na próbę kapeli. Dwukrotnie byłem na koncercie; za pierwszym
razem grali covery, za drugim – własne kawałki.
Krzysztof Matkowski

Czułem przeszłość, nostalgię, łaskoczący deszcz na twarzy.
Czasem przyszłość, przebłyskującą niczym fantomowy ból po czymś,
czego jeszcze nie miałem.
Gdy śledziłem Łukasza, myślałem zazwyczaj, że faktycznie, tak
było, już pamiętam. Film bez zaskoczeń. Nuda. Zwyczajne życie, zwyczajne grzechy. Może nigdy nie zrobiłem niczego strasznego. Może odbywałem standardową karę.
A potem, gdy Łukasz poszedł do trzeciej liceum, zobaczyłem
Łucję i od razu zrozumiałem, że stanie się coś bardzo, bardzo złego.

Już chciałem zostawić chłopaka w spokoju, niech przeżyje to, co ja przeżyłem. Już byłem gotów uznać, że może mam po prostu odsiedzieć, odleżeć, długość jego życia, a potem… Potem się zobaczy.
Jednak odkąd zobaczyłem Łucję, miałem ochotę zawsze zrywać
się z łóżka, nawet jeśli to było łóżko w Suwałkach, jechać przez całą
Polskę śmierdzącymi autobusami i wiecznie opóźnionymi pociągami,
a potem pilnować dziewczyny, pilnować młodego siebie, pilnować, żeby
nie stało się nic złego.
Tymczasem w ich życiu działo się wiele dobrego. Znajomość –
jeszcze nie miłość – rozkwitała. Podglądałem to cudzymi oczami, z bezwstydnością ojca, który szuka narkotyków w pokoju syna. Świat, jakby od
niechcenia, udawał, że mnie powstrzymuje: groził niepogodą, szeleścił
niebem, straszył wiatrem o dziwnych zapachach. A może nie świat, może
to sumienie udawało.
Mimo wszystko zastawiłem na Łucję pułapkę.
Siedzieliśmy w kawiarni, niedaleko siebie. Za oknem coś nierealnego, jakby zamiast kropli wody z chmur spadały długie, kolorowe nici.
Chyba. Starałem się nie patrzyć, ale w tamtym ciele, w Mateuszu, wszystko było trudne. Rozlałem pół kawy, gdy niosłem ją do stolika. Klienci się
gapili, obsługa szeptała, ktoś chciał gdzieś dzwonić.
Łucja uniosła wzrok znad książki.
– Dobrze się pan czuje?
Słowa, których nie powiem Łucji
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– Dobrze, niedobrze… Ważne, że się czuję.
Nie wiem, czy to były moje słowa, czy Mateusza, czy może słowa
wywołane tym wszystkim.
– Przepraszam, nie powinienem kłamać – dodałem po chwili. –
Czuję się fatalnie.
Łucja się rozejrzała. Miała szesnaście lat, zielone oczy skryte za
okularami w grubej oprawie i długie, czarne włosy, piękniejszych nie widziałem (a byłem setkami ludzi i widziałem wiele). Wiedziałem, że ma
też mnóstwo innych zalet, mnóstwo wad, schowanych pod swetrami,
pod skórą, niedostępnych dla wzroku przypadkowych obcych, takich jak
Mateusz.
– Zadzwonić po kogoś? – zapytała.
Mateusz miał rodzinę. Pewnie wszyscy się teraz martwili.
– Tak. – Pokiwałem głową. – Po pogotowie. Uciekłem ze szpitala.
– Uciekł pan? – wystraszyła się.
Powiedziałem, skąd dokładnie. Z jakiego oddziału.
Łucja wystraszyła się w inny sposób. Zmartwiła się. Nie była przesadnie empatyczną osobą, ale tego dnia coś sprzyjało. Może niepogoda.
– Dlaczego? – zapytała cicho.
– Zawsze lubiłem pić tu kawę.
– Nie pozwoliliby panu po prostu wyjść?
Uśmiechnąłem się.
– Nie w tym stanie. Ale spokojnie. Mam doświadczenie w uciekaniu.
Po tych słowach udałem, że mdleję.
Pułapka zadziałała – Łucja odwiedziła mnie w szpitalu. Przyniosła
kawę na wynos. Rozmawialiśmy.

Pewnych słów obiecałem sobie nie używać. Albo używać ich jak najmniej. Albo tylko w łagodnym kontekście. Jeśli chciałbym uniknąć wyrazów takich jak „trudniej”, „ciężej”, „gorzej” – w odpowiednim stężeniu,
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w prawdziwym kontekście – musiałbym przejść od razu do tego, jak śledziłem Łucję i Łukasza w Chorwacji.
Oprócz tego, co tu opisuję, zdarzyło mi się dużo innych rzeczy.
Całe moje, tylko moje, życie. I w tym czasie tysiąc fragmentów innych
żyć. Mógłbym o tym opowiedzieć. Niektórzy lubią prawdę – ja lubię słowa,
które przynoszą pożytek.
Było mi coraz trudniej, coraz ciężej, coraz gorzej.
Łucja i Łukasz byli ze sobą coraz szczęśliwsi. Do czasu.
Wymyślałem kolejne sposoby, by ich poznawać. Nauczyłem się
wymykać. Ukrywałem bladość pod makijażem, chudość pod kilkoma warstwami ubrań – kamuflaż obcego i zdrowego. Każda ucieczka była trudna,
ciężka i trochę zła. Spotkania rzadkie. Rozmowy krótkie. Pobieżne.
Łukasz ściął włosy, czarne ubrania wrzucił do kubłów Caritasu.
Wyjechał studiować informatykę w stolicy. Gitara kurzyła się na strychu
rodzinnego domu.
Dwa lata później Łucja zdała maturę. Słabo, za słabo jak na warszawską medycynę. Została we Wrocławiu. Nie musiałem już bawić się
w Sherlocka Holmesa, żeby to wiedzieć – sprawę znacznie ułatwił rozkwit
mediów społecznościowych.
Tkwiłem więc w łóżkach, po niewłaściwej stronie okna. Żyłem
najróżniejszymi Jakubami i Katarzynami, Piotrami i Zuziami. A czasem
tylko dożywałem.
Prosiłem dzieci lub wnuków o smartfony, tablety, laptopy. Mówili:
„Babciu, ale to trudne, będziesz się tylko denerwować”, „Tato, przyniosę
tacie książkę, to wystarczy”. A potem, gdy w końcu udawało mi się wybłagać urządzenia, których potrzebowałem, zbierali szczęki z podłogi.
Kłamałem, że nauczyłem się obsługi najnowszych zdobyczy techniki od
innych pacjentów.
Facebook pokazał ułamek frustracji, która wykiełkowała
w Łukaszu. Nie podobała mu się perspektywa życia w klatce korporacyjnego biura. Zazdrościł Łucji, która miała całe spektrum możliwości:
od harowania na dyżurach jako chirurg, przez zwyczajną internę, po
niezbyt stresującą medycynę pracy.

Słowa, których nie powiem Łucji

203

Byli coraz dalej od siebie, choć Warszawa nie odsuwała się od
Wrocławia. Coś złego było coraz bliżej. Z kolei moja kara stawała się coraz
gorsza i to na dwa sposoby. Po pierwsze, żyłem, dożywałem, innymi osobami. Los, do którego się przyzwyczaiłem, na nowo zaczął mnie drażnić.
Miałem dość. Po drugie, byłem zmuszony powtórnie oglądać film, który
doprowadza do łez. A ja nie chciałem płakać. Nigdy.
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Mógłbym powiedzieć Łucji: koliko je najjeftin vino. Zrozumiałaby.
Śmiali się z tego, gdy wychodzili ze sklepu, wyrywając sobie z rąk
dwulitrową butelkę i mijając mnie, ukrytego w Bartku.
A ja pomyślałem, że faktycznie, w ten sposób zapytałem, ile kosztuje najtańsze wino. Błędnie, ale zrozumiale dla chorwackiej sprzedawczyni.
Chciałbym tak samo powiedzieć Łucji.
Tamtego sierpnia mi się poszczęściło, choć nie poszczęściło się
Bartkowi. Mimo wczesnego rozpoznania. Co prawda rokowanie nie było
jednoznaczne, ale skoro znalazłem się w ciele rudego dwudziestolatka…
– Bartek. – Moja dziewczyna, też ruda, dała mi kuksańca. – Co tak
ją obczajałeś?
Odwróciłem wzrok od Łucji.
– To byli Polacy. Patrzyłem, jakie wino mieli.
– Tak na oko to jakieś tanie.
– Kupmy takie.
– Serio?
Kupiliśmy.
Byłem z rudą dziewczyną na wakacjach; zresztą Bartkowi zostały już tylko wakacje. Rodzice mówili, żebym poleciał w jakieś ciekawsze miejsca, może Tajlandia albo Australia, w Chorwacji przecież
byłem. Oferowali mi pieniądze. Ale uparłem się na roadtrip wybrzeżem
Adriatyku. Przygoda zamiast luksusów – to nawet pasowało do osobowości Bartka. Ruda też wolała spontaniczną, prawdziwą podróż, a nie
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skrupulatne odhaczanie punktów z listy rzeczy do zrobienia/zobaczenia/zjedzenia.
Nie musieliśmy przez resztę dnia śledzić Łukasza i Łucji – wiedziałem, gdzie wypiją wino. Niebo było niepokojąco normalne. Niebieskie
i równe. Około siedemnastej zarządziłem, że wspinamy się na górę.
– Nie no, co ty, Bartek, serio?
Serio. Poszliśmy. Ludziom, którymi byłem, się nie odmawia. Po
drodze, niby przypadkiem, natknęliśmy się na parę rodaków. W ich plecaku z cienkiego materiału wyraźnie rysował się kształt dwulitrowej butelki.
Tym razem nic nie pamiętałem, żadnego: „Faktycznie, spotkaliśmy tych
rudych”.
Rozmowa się kleiła. Najpierw gadka szmatka: cześć, cześć, skąd
wy, z Wrocławia, my z Opola, też stopem, my akurat własnym autem,
a was biorą, biorą. Potem wino i alkoholowe filozofowanie. Ciągnąłem za
język – miałem w tym doświadczenie – ale tym razem mocniej niż zwykle,
by wynicować ich całe wnętrze. Chciałem uwidocznić to, co w przyszłości
doprowadzi do czegoś złego.
Nic nie widziałem. Niczego tam nie było.
Z góry rozciągał się widok na wioskę, którą przecinała uchodząca
do morza rzeka. Po drugiej stronie znajdował się bliźniaczy szczyt z ruinami twierdzy pirackiej. Patrzyliśmy na drobne postaci ludzi krążących
między białymi apartamentami albo spacerujących po żwirowej plaży.
Skały, na których siedzieliśmy, powoli stygły, a ukryte w krzakach jałowca
cykady rozpoczynały koncert. Na niebie pojawiła się ogromna, podłużna
chmura.
– Jak wieloryb – powiedziała w pewnym momencie Łucja.
– Ja tam widzę co innego – stwierdziła Ruda, zachichotała i spłonęła rumieńcem.
– Łukasz? – zapytałem.
– Chmura jak chmura – odparł.
Wszyscy czworo byliśmy wtedy bardzo pijani i bardzo szczęśliwi.
Uświadomiłem sobie, że moje życie, życie Łukasza, obfitowało w takie
momenty. Jasne, trudno to zauważyć, gdy widuje się kogoś co parę
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miesięcy i to z perspektywy przechodnia. Raz słyszałem, jak się kłócił
z Łucją. Raz widziałem, jak się całowali. Zazwyczaj albo gdzieś szli, albo
czekali. Rozmawiali. Łukasz, gdy był sam, patrzył przed siebie, w czubki
butów albo w telefon.
Mało, by ocenić człowieka. Ale mądrością stu ludzi – mądrością
nie skumulowaną, lecz wypośrodkowaną – rozumiałem: ten chłopak nie
jest smutnym, pochmurnym typem. To zadowolony ze swojego życia
koleś, może nie dość wdzięczny, ale z drugiej strony nie dość ambitny.
Patrzyłem na niego i próbowałem zgadnąć, co myśli. Ale on nie
myślał, tylko się cieszył. Bardziej w głębi niż na zewnątrz. Uśmiechał się,
jakby chciał, a nie mógł, jednak w oczach widziałem błysk zdradzający
dziwne uniesienie tą chwilą. Piliśmy najtańsze wino, żartowaliśmy, byliśmy młodzi, rozgadani, jeszcze rozgrzani słońcem, które zachodziło,
i już chłodzeni wiatrem, który pchał ogromną chmurę. Działy się też inne
rzeczy – nie widziałem tego, co rozgrywa się w pozostałej trójce – a mój
spektakl odbywał się przed oczami Bartka.
Chmura wypadła ze swojej trajektorii i obniżała lot. Zmierzała
ku morzu, niczym wielki biały pocisk. Nikt inny tego nie widział. Tylko
ja – bo tylko ja przekraczałem jakieś granice. Świat zgrzytał, chrzęścił,
dziwaczał, kiedy zakłócałem jego porządek. Kiedy byłem sobą, zamiast
być dyrektorem Tęczyńskim, panią Małgorzatą czy Mateuszem. Kiedy
żyłem sobą.
Zazwyczaj na odpryski nadłamanej rzeczywistości patrzyłem
kątem oka; pozwalałem, by nierealna pogoda umykała mojej uwadze.
Wtedy, na chorwackiej górze, nie odwróciłem wzroku.
Pomyślałem, że i tak nie będzie dobrze. Podniebny wieloryb dotknął Adriatyku. Sądziłem, że wpadnie w toń z okropnym pluskiem, jednak on się rozsypał. Potłukł. Rozbił. Momentalnie z wielkiego owalu skłębionej chmury powstały niezliczone kawałeczki: ostre, drobne, wyraźne.
Takie rzeczy mogą być.
Pogoda czy niepogoda. Słońce czy deszcz. Wino tanie czy drogie.
Napiłem się jeszcze, opowiedziałem kawał. A zanim zeszliśmy na kemping, Ruda kazała nam ułożyć wieżę z kamieni; każdy miał dać po jednym.
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Spędziliśmy z nimi jeszcze kilka dni. Ruda wygadała Łucji, Łucja –
Łukaszowi, a Łukasz zapytał mnie, dlaczego w takim razie Chorwacja.
– W takim razie? – powtórzyłem. – Że niby jestem w jakiejś innej
kategorii?
Siedzieliśmy na betonowym pomoście, dziewczyny na samym
końcu, Łukasz i ja bliżej brzegu. Ruda oparła głowę o ramię Łucji, rozmawiały o czymś cicho. My leniwie piliśmy travaricę.
– Gdybym miał pojechać w ostatnią podróż – powiedział Łukasz
– to raczej nie zdecydowałbym się na Bałkany.
A ja pomyślałem, że faktycznie, wtedy bym tak nie zrobił.
– A w przedostatnią?
– Chyba też nie. Fajnie tu, ale nie wiem, czy chciałbym wrócić.
Wiedziałem, że będzie chciał. Jeszcze tego sobie nie przypominałem, ale byłem pewien. Zmieni zdanie pod koniec podróży. Zakocha się
w miejscach ładnych, nie pięknych; w daniach smacznych, nie najpyszniejszych; w ludziach miłych, niekoniecznie ciekawych. Gdzieś tu – z dala
od skrajności, z dala od tego, co wybierają inni – ukryje sentyment tak
ogromny, by móc poczuć go nawet z innego czasu, z innego ciała. Tak jak
ukrył go w innych rzeczach. Zrozumie. Ja przecież zrozumiałem.
Chorwacja jest dobra jak każdy inny kraj.
Są lepsze potrawy niż smażony pstrąg.
Łucja nie jest najlepszą osobą na świecie.
Bartek wolał Hiszpanię, uwielbiał paellę z owocami morza, najbardziej kochał Rudą. Jeszcze miał czas. Jeszcze miałem czas. Jeszcze
byliśmy młodzi.
– Wrzućmy je do wody – powiedziałem, wskazując na nasze dziewczyny. – Bo tak na moje oko, to za dużo smęcą.
Morze było ciepłe. Przez chwilę myślałem, że znowu coś się dzieje,
chciałem odwrócić wzrok, ale inni też to widzieli. Przy dnie, pod nami,
przyczaiła się mała, świecąca na niebiesko ośmiornica.
Pomyślałem, że faktycznie, kiedyś już taką widziałem.
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Miesiąc później dostałem podobnego głowonoga na talerzu.
Byliśmy z Rudą w Barcelonie i powoli kończyliśmy roadtrip – wypadało przecież wrócić do domu, spędzić jeszcze trochę czasu z rodziną.
Oprócz ośmiornicy na stole znajdowało się sporo innych owoców morza.
Ostrygi okazały się niedobre, ale krewetki, krab i małże w sosie pomidorowym – pyszne. Lepsze niż paella. No i nie tylko smak się liczył.
Mimo wszystko to była jedna z fajniejszych chwil mnie-Bartka.
Mógłbym wymienić jeszcze kilka innych ze stolicy Katalonii: spacer po
Parku Guell, kolacja z supermarketu spożywana na plaży, nasza głupawka w hostelu. Oczywiście po przypływie euforii następował odpływ.
Przypominaliśmy sobie, milkliśmy i nagle robiło się niezręcznie. Ruda
bezmyślnie scrollowała w telefonie. Za którymś razem zaczęła płakać.
Leżeliśmy na łóżku, opici piwem, napełnieni tapasami, zmęczeni po całym dniu korzystania z dobrodziejstw Barcelony. Przytuliłem
dziewczynę i powiedziałem to, co powiedziałby Bartek; to, co zazwyczaj
uspokajało Rudą:
– Będzie dobrze. Nie przejmuj się.
Była cała zesztywniała. Z oczu powoli wypływały łzy. Pokręciła
głową.
– Dasz sobie radę – próbowałem dalej pocieszać.
– Nie chodzi o mnie.
– To o kogo? O mnie? Mówiłem ci, żebyś się mną…
– Nie o ciebie – przerwała. – O Łucję. Tamtą z Chorwacji.
Przez krótką chwilę myślałem, że się rozpadnę, a wraz ze mną
cały świat. Po kilku sekundach to uczucie minęło. Żyłem dalej. Puściłem
Rudą, usiadłem.
– Co z nią? – Starałem się brzmieć spokojnie. Nie umiałem.
Ruda otworzyła usta. Bardzo chciała mi to powiedzieć, ale nie
potrafiła. Coś w niej pękło. A przecież tak długo się trzymała. Była jedną
z najdzielniejszych osób, jakie znałem.
– To niesprawiedliwe – wyrzuciła w końcu z siebie. – Wiem, że takie
rzeczy się zdarzają, wiem, że muszą się zdarzać, ale… – Pokręciła głową.
– Ale czemu właśnie tak? Czemu nie jakoś łagodniej, wolniej, po ludzku?
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– Co się stało?
Wcisnęła mi telefon do ręki. Odblokowałem i zobaczyłem okienko czatu z Łucją. Wiedziałem, że utrzymywały ze sobą kontakt. Dwa dni wcześniej
Ruda wysłała nasze zdjęcie z najdłuższej ławki na świecie oraz wiadomość:
„A co tam u was, polaki biedaki?”. Łucja odpisała przed chwilą.
„U nas źle”.
„U mnie źle”.
Ruda zapytała czemu.
Kiedy przeczytałem odpowiedź, długą i niezbyt składną, pomyślałem tylko, że faktycznie, tamtego dnia, po wycieczce, w czasie której jedliśmy te pierdolone pstrągi, odwiozłem Łucję, ale nie wróciłem do domu.

Wiem, że są rzeczy, które nigdy mi się nie przypomną. Próbuję je sobie
wyobrażać. Kiedy człowiek leży uwięziony przez samego siebie po niewłaściwej stronie okna, ma na to dużo czasu. Myśli o tym, co było, co
mogłoby być. Myśli, co będzie, a czego nie będzie.
Mogło być tak:
Zrobiliśmy wycieczkę na zakończenie wakacji. Zdobyliśmy jakiś
skromny szczyt, a potem w nagrodę pojechaliśmy na pstrąga ze znajomej smażalni. Czułem się szczęśliwszy, niż powinienem. Nic przecież nie
było nadzwyczajnie dobre. Nie miałem szczególnych powodów do świętowania. Prędzej do smutku – zbliżał się nowy rok akademicki. Znowu
rozłąka z Łucją. Nie wiem, może pogoda sprzyjała. Świeciło słońce, był
ciepły wrześniowy dzień. Człowiekowi niewiele potrzeba. Miałem dwadzieścia trzy lata, dziewczynę i paliwo w baku.
Po obiedzie pojechaliśmy w stronę Wrocławia. Zatrzymaliśmy
się gdzieś na lody. Może Łucja bardziej wspomina ten deser. Pamięta
smaki, pamięta nasze uśmiechy. Jej oczy mogły błyszczeć tak jak moje
godzinę wcześniej.
Odwiozłem ją do domu. Wysiadłem z samochodu, by się przytulić i pocałować – zawsze tak robiłem na pożegnanie. Miałem wrócić do
siebie. Nie wróciłem.
Słowa, których nie powiem Łucji

209

Potem wybierałem. Opcje były niezliczone, brakowało tylko jednej: żyć tak, jak wcześniej się żyło.
Nie mogłem tego wszystkiego tak zostawić. Zostawić Łucji.
Wybrałem więc: żyć wtedy, kiedy się wcześniej żyło. A ponieważ liczba miejsc na świecie jest ograniczona, dostałem takie, których inni nie
chcieli. Najpierw pana Jakuba, bo prawdziwy Jakub też miał wybór, choć
innego rodzaju. Nie mógł wytrzymać, więc zrzekł się siebie. Następnie
swoje ciało i osobę odstąpił mi dyrektor Tęczyński, który także chciał się
uwolnić od tego, o czym nie będę tu mówił. Potem dostawałem kolejne
resztki cudzego czasu: dni, tygodnie, miesiące.
I mimo wszystko żyłem. Nie w ramach kary czy nagrody. Takich
rzeczy nie ma.
Była Łucja.
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Przedostatnie oczy, którymi patrzyłem na Łucję, należały do pana
Tadeusza. Tadeusz był samotny, więc nadawał się idealnie.
Postawiłem torby z zakupami na chodniku i oparłem się o latarnię.
Nogi drżały, koszula przesiąkła potem. Łucja stała obok, nie zwracając
na mnie uwagi – byłem tylko jeszcze jednym starszym przechodniem.
Musiałem ją jakoś pocieszyć. Uszczęśliwić. Naprawić. Coś zrobić,
cokolwiek. Po to przecież wróciłem. Chciałem działać szybko, jak najszybciej. Mówią, że czas leczy, jednak z moich doświadczeń wynika co
innego: czas to lekarz, który zawsze – prędzej czy później, ale zawsze
– spierdoli robotę. Pieprzony konował.
Powiedziałem Łucji, że będzie padać. Spojrzała najpierw na niebo,
które z jej perspektywy wydawało się pewnie bezchmurne. Potem na
światła. Wciąż czerwone.
Jej ubrania czarne.
Powtórzyłem, że będzie padać.
Uśmiechnęła się krzywo, zerkając na mnie kątem oka i przestępując z nogi na nogę.

Krzysztof Matkowski

– Wypadałoby odpowiedzieć – stwierdziłem.
– Tak, będzie padać – odparła zdenerwowanym tonem. – Kiedyś
będzie, gdzieś będzie, nie sprecyzował pan. Znam ten żarcik.
Zielone. Ruszyła.
– Hej, mogłabyś mi pomóc? – zawołałem za nią.
Przystanęła na środku pasów, odwróciła się i zastygła. Przez chwilę przypominała rzeźbę z lodu. Zdecydowanie lepiej jej było w ruchu.
– Jak? – zapytała.
Nie wyglądała na chętną do pomocy. Tłumiła złość.
Czerwieniąc się, wskazałem na torby z zakupami. Chciała coś powiedzieć, ale ugryzła się w język – znałem tę minę. Po jej oczach widziałem, że żałuje wyjścia z domu. Wolałaby zaszyć się z powrotem w swoim
pokoju i leżeć w łóżku, po niewłaściwej stronie okna, jakby była mną.
Zielone zaczęło migać, a Łucja wróciła się, wzięła torby i przeniosła je na drugą stronę ulicy. Poczłapałem za nią, już na czerwonym.
Jakiś kierowca zatrąbił. Dziewczyna odwróciła się do niego gwałtownie
i krzyknęła:
– I czego chcesz, chuju? – Potem spojrzała na mnie. – Proszę
bardzo, do widzenia. – Ruszyła w swoją stronę.
– Poczekaj.
– Proszę pana, spieszę się.
– Dokąd?
– Nie pana sprawa.
– Chciałem się odwdzięczyć.
– Nie trzeba.
– Proszę. Chciałbym z kimś porozmawiać.
Zawahała się.
– A może ja nie chcę rozmawiać? Nie może pan tak nagabywać
nieznajomych i czegoś od nich oczekiwać.
Uśmiechnąłem się.
– Widocznie obojgu nam przydałaby się lekcja manier.
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Kwadrans później weszliśmy do pierwszej napotkanej kawiarni.
Nie zapytałem Łucji, na co ma ochotę. Przyjrzałem się jej, udając, że
oceniam, zgaduję, po czym zamówiłem to, co lubiła. Cappuccino i sernik.
– Mam oko do ludzi.
Sam wziąłem to, co lubił pan Tadeusz, a co nijak nie pokrywało się
z moimi własnymi upodobaniami. Herbatę z cytryną i bezę. Kiedy tylko
mogłem, dogadzałem tym, którzy odstąpili mi swoje miejsce.
Usiedliśmy. Łucja nie zdjęła płaszcza, ręce ukryła w kieszeniach,
patrzyła przez okno. Na twarzy miała uśmiech – sztuczny jak doklejone
wąsy.
– Mam oko do ludzi – powtórzyłem – dlatego cię zaczepiłem. Nie
robię tego na co dzień. Ale czasem człowiek nie potrafi się powstrzymać.
– Nic nie szkodzi. Ale powinien pan pamiętać, że każdy ma swoje
problemy. Czasem nie ma się ochoty, żeby rozmawiać i…
– Rozumiem. – Wszedłem jej w słowo. – Czasem ma się ochotę,
żeby być smutnym. Trzeba być wtedy skupionym na utrzymywaniu złego
nastroju. Nie można dać się nikomu rozproszyć, żeby przypadkiem nie
poprawił ci humoru!
Uśmiechnęła się, ale zaraz spoważniała. Przypomniała sobie.
Otarłem pot z czoła. Też pamiętałem. Minął ledwie miesiąc. Przez
trzy ostatnie osoby myślałem tylko o tym, ale miałem pecha i nie byłem
w stanie nic zrobić. Dopiero teraz, w ciele Tadeusza, udało mi się dotrzeć
do Łucji. Realizowałem prosty plan, dopóki nie miałem planu dobrego:
byłem każdym, byle nie Łukaszem.
– Czasem to nie kwestia humoru – powiedziała.
– Ciii! – Położyłem palec na ustach, nachyliłem się nad stolikiem,
po czym konspiracyjnym tonem oznajmiłem: – Nie ściągnąłem cię tu,
żeby prowadzić takie dyskusje, jak na twoich studiach… humanistycznych. Zgadłem?
– Nie. Aktualnie nie stu…
– Cicho! – Machnąłem ręką. – Nie interesuje mnie to. Prawdziwy
powód, dla którego cię tu przyprowadziłem, to… – Sięgnąłem do torby
z zakupami. – Krzyżówki. Imię słynnego fauna na sześć liter?
Za oknem padało.
Słowa, których nie powiem Łucji
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Każdego dnia znajdywałem inny powód do podtrzymywania znajomości.
Sudoku. Kurs obsługi telefonu. Pójście na ramen i nauka jedzenia pałeczkami. Zoo. Liczenie ludzi mijających Przejście Świdnickie. Załatanie
koszuli. Dokarmianie ptaków. Wegański bar. Pokój zagadek. Straszenie
gołębi. Piwo i kebab. Pakowanie prezentów. Tłumaczenie czeskich napisów na płatkach kukurydzianych. Tropienie psów w śniegu. Łowienie ryb.
Lepienie bałwana. Wróżenie z chmur.
Pan Tadeusz nie miał wiele, ale miał wystarczająco: dobre serce,
poczciwą twarz i kilkuletni staż w samotności. Do jego osoby pasował
komicznie konspiracyjny ton, którym składałem wszystkie propozycje.
Dzięki temu nasze spotkania przypominały dziecięce zabawy, tyle że
bawiło się dwoje dorosłych ludzi. Wypadałoby więc je nazwać inaczej –
może sposobem na przetrwanie? Potrzebowałem jednak sposobu na coś
więcej. Wiedziałem, że przyjaźń z Łucją nie potrwa wiecznie.
Mieszkanie Tadeusza zmieniłem w centrum dowodzenia, przypominające biuro detektywistyczne z filmów. Zniknął portret żony, zniknął
obraz przedstawiający Jezusa – w ich miejsce pojawiły się tablice korkowe. Przybijałem do nich notatki ze wszystkim, co wiedziałem o Łucji.
Rzeczy, które sobie przypomniałem. Rzeczy, które mi powiedziała.
Rzeczy, które wywnioskowałem.
Były też zapiski dotyczące tego, o czym nie będę tu mówił.
Głównie pokreślone – mimo wszystko lepiej znam się na życiu.
Któregoś dnia powiedziałem jej o Tadeuszu. Powiedziałem to
z uśmiechem na ustach i pączkiem w dłoni, czyli tak, jak powinno się
mówić zawsze, gdy jest się w moim stanie.
– Jestem jakimś magnesem nieszczęść – stwierdziła.
I powiedziała mi o Łukaszu, o mnie. W pewnym momencie przerwałem, pytając, czy mogę dokończyć jej pączka. Zdenerwowała się.
– Wszystko próbuje pan ukryć za maską wesołości, żartów i… i…
Mówiąc „wszystko” miała na myśli to, co ja, kiedy mówię „mimo
wszystko”. „Wszystko”, które ośmieszam, które pokonuję, z którym sobie
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radzę, pisząc o innych rzeczach, jakby tamto było niczym. A przecież owo
„wszystko” jest tylko częścią.
Życie się składa z tylu części, że nie ma czasu na wszystko.
Chciałem to jakoś powiedzieć Łucji.
– Co mam ci pokazać? – zapytałem. – Nie muszę niczego ukrywać.
Codziennie patrzę prawdzie w oczy i wiem, że nie doczekam tego, jak
wrócisz na studia w październiku.
– Jeszcze nie wiem, czy…
– A ja się nie dowiem.
Przygryzła wargę. Ugryzłem pączka.
– Chodzi o to, że… – zaczęła. – Sama nie wiem. Nie potrafię sobie
tego wyobrazić, że tak po prostu się z tym wszystkim godzę.
– I dobrze. Nie wyobrażaj sobie godzenia się z tym. Wyobraź sobie
coś, co da się wyobrazić.
– Nie rozumiem.
– Cokolwiek. Słonia. Wieloryba. Sernik. To są rzeczy, które możesz sobie wyobrazić. A jak wyobrazić sobie pogodzenie się z czymś?
Akceptację? To samo w sobie nie będzie miało kształtu, koloru, smaku.
Nie ma akceptacji. Są tylko słonie, wieloryby i sernik.
Trawiła przez chwilę mój wywód. Czekałem z bijącym sercem
na jej reakcję, zastanawiając się, czyje to właściwie słowa. Łukasza?
Powiedziałbym tak na którymś etapie życia? Może Tadeusza? Albo tej
zbiorowej mądrości, która gdzieś we mnie mimo wszystko powstała?
A potem uświadomiłem sobie, że to nie ma znaczenia. Starałem się, by
były to słowa Łucji. Trafiające do niej.
– A miłość? – zapytała.
– Moja? Nie ma. Nie było. Ale były ręce pod sukienką, tańce wokół ogniska, stóg siana, a potem dziesięć tysięcy wspólnych śniadań,
obiadów i kolacji. – Zamilkłem na moment. – Nie przykładaj tyle uwagi
do słów, które nic nie wnoszą. Nie daj sobie wmówić, że będzie dobrze.
Po prostu wywal czarne ubrania, zacznij się znowu malować i wróć na
studia. Niczego nie ukrywaj, nie uciekaj. A przynajmniej spróbuj. Co innego masz do roboty?
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– Rozumiem. Chciałby pan, żebym wzięła z pana przykład. –
Pokiwała głową. – A co, jeśli to nie zadziała? Co, jeśli takie podejście
pomaga tylko panu? Co, jeśli pan się myli?
Wzruszyłem ramionami.
– A skąd mam wiedzieć? – Uśmiechnąłem się. – Jedyne, czym się
w życiu zajmowałem, to życie. – Puściłem do niej oko. – Ale! Prawdziwy
powód, dla którego cię tu dzisiaj przyprowadziłem, to…
Wyjąłem z kieszeni aparat fotograficzny. Na zdjęciach, które zrobiliśmy, nie było potem widać tego, co kłębiło się wysoko ponad naszymi
głowami.
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Ostatnie usta, którymi mówiłem do Łucji, należą do zdrowego człowieka.
Częścią jego ciała są też ręce, które piszą te słowa.
Mam czterdzieści dziewięć lat, kilkaset tysięcy oszczędności na
koncie i zbyt dużo czasu. Prawdopodobnie dekady. Dom też jest zbyt
duży. Nie zawsze taki był. Kiedy pozdejmowałem ze ścian fotografie –
przedstawiające ludzi, których pamiętam nieswoją pamięcią i których
już nie poznam – wydał mi się jeszcze bardziej pusty. Nie wiem, czym
go zapełnić.
Długo zbierałem się do spotkania z Łucją. Z mediów społecznościowych mogłem wywnioskować, że wróciła na studia, ale po zdjęciach,
na których ją oznaczano, widziałem: nie uwierzyła mi. Nie uwierzyła w to,
co powiedziałem ustami Tadeusza. Dobre rady tylko brzmią dobrze.
Postanowiłem opowiedzieć jej wszystko, co się wydarzyło od pana
Jakuba do teraz. Udowodnić, że w tym czterdziestodziewięcioletnim ciele jest Łukasz. Że był też w innych osobach. Dla niej, mimo wszystko.
Wszystko napisałem. A potem skreśliłem.
Próbowałem napisać też inne rzeczy. Ukryć prawdę pod kamuflażem zmienionych imion, nazw, zdarzeń. Chorwację zastąpić Włochami.
Metal – rapem. Pstrąga – pizzą. Łukasza – Michałem. Łucję – Anastazją.
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Tylko niepogodę bym zostawił, jest nieodłączną częścią mnie i mojego
świata.
W końcu się spotkaliśmy, przypadkiem. Zdrowy człowiek zachorował. Nic poważnego. Znów trafiłem do szpitala, ale tym razem miałem
tam poleżeć, a nie przeleżeć. Byłem po właściwej stronie okna. Łucja
odbywała praktykę studencką na oddziale, na którym się znalazłem.
Przyszła, by zebrać wywiad i mnie zbadać.
Nie była taka jak dawniej, choć podobna. Włosy, okulary, biały
fartuch – to wszystko pamiętałem. Ale widziałem w niej coś, czego nie
widziałem oczami Tadeusza. To chyba smutek dojrzał. Albo radości ubyło. W każdym razie miała bliznę, tak niematerialną, jak akceptacja czy
miłość.
Jedno z pytań, które mi zadała, brzmiało:
– Czym się pan zajmuje?
– Życiem – odparłem.
Wystraszyła się. Pamiętała rozmowę z Tadeuszem, swoim starszym – byłym – przyjacielem. Szybko dodałem:
– Jestem tłumaczem w norweskiej firmie. Hvor mye er den billigste
vinen?
– Co to znaczy? – Wciąż wyglądała na zaniepokojoną.
– Pięknie dziś pani wygląda – skłamałem.
– Brzmiało jak pytanie – stwierdziła, rumieniąc się. Strach zniknął,
blizna pozostała. – Ale wróćmy do wywiadu. Jak określiłby pan swoje
warunki socjoekonomiczne?
Po chwili wahania, przecząc swoim bezużytecznym mądrościom,
odparłem:
– Dobre.
Resztę mówił zdrowy człowiek. Ja zrozumiałem, że Łucja nie może
się o mnie nigdy dowiedzieć. Przestraszyło ją to hasło w stylu Tadeusza.
Ile złego bym wyrządził, przyznając się do obserwowania jej latami? Do
tego, że zamiast wybrać inne opcje, zdecydowałem się wrócić do czasów,
w których żył Łukasz? Może sobie tego nie życzyła, nie w ten sposób.
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Może chciała mieć prawo do smucenia się, utrzymywania złego nastroju,
pielęgnowania żałoby. Może wolała wyjść z tego sama.
Nie powiem jej nic. Tylko słowa, które przyniosą pożytek.
Nie zrobię też Łucji nic złego. Ani dobrego. Ale skoro wybrałem, co
wybrałem, skoro wróciłem, będę robił rzeczy, które mogę robić – czym
innym miałbym się zająć?
Patrzę przez okno. Niebo jest dziś pogięte, pomarszczone, trochę
rozdarte. Dobrze, że dalekie ode mnie.
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LOT DEDALA
Grzegorz Gajek

Dedal z Aten przystanął, aby złapać oddech. Ostatnio coraz szybciej się
męczył. Nie żałował jednak, nigdy, nawet przez chwilę. Każde przypomnienie o cielesności i skończoności życia traktował jak błogosławieństwo.
Życie to wolność – powtarzał sobie.
Odetchnął głęboko. Ze szczytu schodów już napływał zapach
morza. Delikatna, słona nuta przyjemnie drażniła podniebienie. Przez
uchylone drzwi wpadało słońce, grzejąc kamienie.
Ateńczyk odsapnął i pokonał kilka ostatnich stopni. Wyszedł na
taras. Wiatr zmierzwił mu brodę i włosy. Drobiny wilgoci osiadły na zbrązowiałej, pomarszczonej skórze.
– Synu, jesteś tu? – zawołał Dedal.
– Dlaczego się upierasz, żeby mnie tak nazywać?
Mężczyzna odwrócił się i ujrzał złotowłosego młodzieńca siedzącego na barierce po drugiej stronie tarasu. Ikar.
– Przecież wiesz, że tak naprawdę jesteśmy w jednym wieku –
ciągnął chłopak. – Tylko ta proteza…
– Ciało – wtrącił miękko Dedal.
– Proteza! Jesteś moim opiekunem, Dedalu, a nie ojcem. Miałeś
mi pomóc w adaptacji protezy.

219

220

– Kiedyś tak nie myślałeś. Kiedyś z radością wołałeś do mnie „ojcze”.
– Popełniłem błąd, Dedalu. Teraz to widzę.
– Nie ma niczego złego w przywiązaniu…
– O, nie o to mi chodzi. – Ikar machnął ręką i zeskoczył z barierki.
Jego oblicze złagodniało. – Nie twierdzę, że nie jestem do ciebie przywiązany. Jesteś dobrym opiekunem, ale ta cała katabaza, przyjęcie…
ciała, jak upierasz się mówić…
– Dokończ.
– To był błąd. Wszyscy tutaj popełniamy błąd, Dedalu. Program
„Biologika”, powrót do fizycznych skorup, rehumanizacja… to błąd.
– Dlaczego tak sądzisz?
– Bo oddajemy się w niewolę. Właśnie do tego zmierzam. Mówiłem
„ojcze”, bo tak kazało mi ciało. A przecież nie jesteś moim ojcem.
Mężczyzna poczuł, że pieką go oczy. Zdziwiło go to. Zamrugał
gwałtownie i przełknął gulę, która zaczęła formować się w gardle.
Wymusił uśmiech na twarzy.
– Więc trwasz w swoim postanowieniu? Jednak anabaza?
– Jak tylko przygotujesz proces. Wszystkie mityczne atrybuty…
– Są już gotowe.
– Skrzydła?
– Tak.
– Dobrze.

Dedal odpieczętował amforę. Nalał miarkę wina do kyliksu, następnie
rozcieńczył ją dwoma miarkami wody. Uniósł naczynie i delikatnie zakręcił zawartością. W tym momencie usłyszał kroki w sieni. Dobiegł go
dobrze znany głos namiestnika Minosa.
– Dedalu, jesteś w domu?
Nie odpowiedział od razu. Przez chwilę kusiło go, aby milczeć
lub wręcz wymknąć się chyłkiem przez podwórzec. Nie miał ochoty na
towarzystwo. Potrzebował go jednak.
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– Wejdź, przyjacielu! – odkrzyknął. – Właśnie otworzyłem czteroletnie wino z sabińskiej amfory.
Minos wkroczył do megaronu. Jego ufryzowana broda lśniła od
oliwy. W kruczoczarnych włosach błyszczały złote ozdoby. Zasiadł u stołu i chwilę przyglądał się swym długim, smukłym palcom. Namiestnik
słynął z fascynacji własnym ciałem.
– Nalej i mi – rzekł w końcu. – Rozcieńcz półmiarką, za dużo
mam dziś wrażeń. Jak i ty, choć pewnie przesadnie sobie nie folgujesz.
Zawsześ taki wstrzemięźliwy.
Ateńczyk nie odpowiedział, tylko nalał wina zgodnie z instrukcją.
Minos łapczywie chwycił kyliks, ale nie przyłożył go od razu do
ust, tylko chwilę trzymał pod nosem.
– Ach, wino – rzekł w końcu i dopiero wówczas pociągnął długi,
spokojny łyk. – Jedna z większych przyjemności życia. Wino, jedzenie,
muzyka… Piękno? Co, Dedalu?
– Zaiste.
– Nie jesteś nadto rozmowny. Nie winię cię. Więc Ikar jest zdecydowany? Chce zrezygnować z tego wszystkiego…
– I oddać duszę z powrotem w niewolę. Tak.
– Nie sądzisz, że jesteś trochę nadto… melodramatyczny?
Podobnie jak ty, nie podzielam przekonań chłopca. Pamiętaj jednak, że
decyzja należy do niego. To jest właśnie wolność, Dedalu. My wybraliśmy
życie naszych praszczurów. Ikar też go spróbował, lecz woli wrócić do
normalnej egzystencji. I to jest jego wybór.
Ateńczyk napił się wina i nieco zbyt zamaszystym ruchem odstawił kyliks. Na blacie stołu zalśniło kilka bordowych kropel.
– Czy naprawdę? Jakiż to wybór? Tam… Tam już nie jesteśmy
ludźmi, tylko jakimiś abstrakcyjnymi bytami. Tak, bytami, Minosie.
Wiecznie zawieszonymi w informacyjnym osoczu, które staje się zwykłym szumem, bo i tak nie ma żadnego znaczenia. To nie wybór, tylko
ucieczka przed nim. Pozwolenie na wegetację. Rezygnacja z własnego
ja na rzecz nieśmiertelności, która jest nic niewarta.

Lot Dedala
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– Jesteś niesprawiedliwy. Gdy nasi przodkowie zrezygnowali
z ciał, aby żyć w infosferze, nasz świat stał się pod wieloma względami
lepszy.
– Bo położyliśmy kres wojnom, głodowi. To chcesz powiedzieć?
– Tak, choć to banalne argumenty.
– A cena?
Minos ponownie poddał swe dłonie starannym oględzinom.
Następnie pociągnął kolejny długi łyk wina. Westchnął.
– Zbyt wysoka – powiedział. – Moim zdaniem. I twoim. Ale młody
Ikar…
– Czy wierzysz w bogów, Minosie? – przerwał mu Dedal.
Namiestnik się roześmiał.
– W bogów? Doprawdy? Jakich bogów?
– W bóstwa naszych przodków. W duszę.
– Och, Dedalu, nie umiesz…
– Jesteśmy najstarszymi ludźmi w tej kolonii, Minosie. Starzejemy
się. Według wszelkiego prawdopodobieństwa umrzemy jako pierwsi.
Nigdy nie zastanawiałeś się, co będzie potem?
– Nie umrzemy, wiesz o tym. Gdy nasze ciała zaczną zawodzić,
zostaną wymienione.
– Jeśli taki będzie nasz wybór.
– Chyba nie chcesz…?
– Chcę.
Na chwilę zapadła cisza. Namiestnik odstawił kyliks na stół.
Dwoma palcami popchnął go po blacie, a następnie ustawił w pozycji,
która najwyraźniej miała dla niego jakiś kosmiczny sens. Wreszcie odchrząknął i zmienił temat.
– Więc wszystko już gotowe? Sam przygotowałeś skrzydła dla
Ikara?
– Tak.
– Nie uważasz, że to dziwne, w jakie okrutne gierki musimy grać
z własnymi umysłami, aby odbyć ponownie anabazę i wrócić… tam.
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Słyszałem, że w jednej z kolonii powrót odbywa się na drodze ukrzyżowania.
– Dusza się broni. Nie chce opuścić swej fizycznej powłoki.
Dlatego trzeba tę powłokę zabić w odpowiedni sposób. Katabaza, jakeśmy ją – stosownie bardzo – nazwali, czyli zejście w dół, do ciała,
jest prostsze. Wystarczy założyć odpowiednie filtry i jaźń przenosi się
z infosfery, w której mamy zupełnie otwarty przepływ informacji, do
częściowo ograniczonej ideosfery, gdzie powstają węzły semantyczne
i ontodaktylia. Stamtąd jeden krok, aby odłączyć się całkiem i przenieść
kluczowe pliki ontodaktyliczne do nośnika biologicznego. Gorzej, jeśli
chcemy proces odwrócić. Mózg ma złożoną, a jednocześnie prymitywną
strukturę. Jest w pewnym sensie układem zamkniętym – sam tworzy
informacje w oparciu o bodźce otrzymywane od ciała. Aby dokonać anabazy, wejścia – by tak rzec – z powrotem na górę, potrzeba o wiele więcej
wysiłku. Istnieją oczywiście mechanizmy, hormonozależne nadajniki
szerokopasmowe, które pozwalają na ponowny kontakt z ideosferą, jeśli
nie zaraz z infosferą. Cały szkopuł tkwi w aktualizacji, w przywróceniu
plików tak, aby zachować ciągłość świadomości. Z konieczności do ciała możemy przenieść jedynie kluczowe ontodaktylia, zalążki istnienia,
reszta podlega uśpieniu. W praktyce powstają dwa byty, teoretycznie
tożsame, ale odrębne ze względu na rozbieżność doświadczeń. Znamy
to z paradoksu klonowania. Proste zastąpienie plików na górze tymi
z dołu oznacza reset, śmierć jednej z tych dwóch istot. Aby nastąpiła
właściwa synteza wszystkich informacji, niezbędne staje się długotrwałe
połączenie między mózgiem a ideosferą. Mózg tego nie chce, broni
się, rozprasza. Dlatego trzeba go poddać przeciążeniu sensorycznemu
z jednoczesną abstrakcją ideową zawartych w nim ontodaktyliów.
– Tak jest, naprawdę? – zapytał Minos. – Brzmi to dosyć bełkotliwie… Zresztą, czemu w ogóle zajmujesz się takimi sprawami? Czy sens
naszego pobytu tutaj nie na tym polega, aby zapomnieć o infosferze,
o technologii i wrócić do prostszego, zmysłowego życia?
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– Tak. A jednak w jakimś dawno zapomnianym życiu byłem badaczem. I teraz też próbuję przypomnieć sobie niektóre rzeczy. Aby
zrozumieć.
– Po co?
– Jesteśmy pierwszymi z nowej rasy ludzi. Jeżeli życie naszych
potomków ma być pełne, konieczne jest przywrócenie całego spektrum
procesów biologicznych, a także wynikających z nich, choć to określenie
nieprecyzyjne, procesów duchowych. O ile trudno zaprzeczyć skuteczności katabazy, to anabaza pozostaje zabiegiem niepewnym. Możliwe, że
nawet pomimo wszystkich naszych okrutnych cudów i gier mitologicznych paradoks klonowania nadal ma miejsce. Ponieważ nasze fizyczne
życie tam, w infosferze, jest niewyobrażalne. Co za tym idzie, niewykluczone, że pełna synteza informacji wcale nie zachodzi. Następuje zniekształcenie doświadczeń egzystencji biologicznej. Zamiast zachowania
ciągłości istnienia powstaje jakiś nowy, trzeci byt. Dlatego sądzę, że powinniśmy rozważyć alternatywę… alternatywę dla anabazy. Chodzi mi
o duszę, Minosie. Czy my teraz mamy duszę?
Namiestnik machnął niecierpliwie dłonią, jakby chciał odegnać
ostatnie słowa Dedala. Potem bębnił chwilę palcami o blat, marszcząc
brwi w nietypowym dla siebie wyrazie zafrasowania.
– Próbowano kiedykolwiek przerwać anabazę? – zapytał wreszcie. – Wiadomo w ogóle czy… alternatywa… może nas jeszcze dotknąć?
Jakie są dowody, że anabaza nie zajdzie samoistnie w chwili… ech, zużycia protezy?
– To są właśnie pytania, które sobie stawiam – oświadczył
Ateńczyk. – Śmierć to imperatyw biologiczny. Czy bez możliwości śmierci możemy w ogóle mówić, że katabaza była pełna? I czy będziemy
w stanie wykształcić w sobie duszę, jeżeli nie zaznamy prawdziwego
strachu, a jedynie przeciążenia sensorycznego w procesie przesyłu plików ontodaktylicznych?
Minos się skrzywił. Zajrzał do pustego kyliksu.
– Za dużo medytujesz nad sprawami, które nie są ani możliwe
do ogarnięcia umysłem, ani szczególnie przyjemne, Dedalu. Osobiście
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wolę myśleć, że żyję w swoim ciele, ale to, co pewnego dnia wymienię
na nowe, to będzie zdezaktywowana proteza. Czy nie łatwiej by ci było,
gdybyś tak do tego podszedł?
– To nic nie zmienia. Tak czy siak stracę syna.
– Dedalu, Dedalu. – Namiestnik z dezaprobatą pokręcił głową.
– Jesteś beznadziejną ofiarą semantyki. Ikar był twoim podopiecznym,
a ty jego opiekunem. Wykonałeś swoje zadanie, przeprowadziłeś go
przez trudne etapy aklimatyzacji sensorycznej. Teraz musisz mu pozwolić odejść i przyjąć kolejnego podopiecznego.
– On powiedział mi to samo.
– Naprawdę?
– No, niedosłownie. Powiedział, że nie jestem jego ojcem.
– Kochasz go?
– Tak.
Minos wstał i poklepał Dedala po ramieniu.
– Dobrze – powiedział. – Po to właśnie robimy to wszystko. Nawet
jeśli czasami wiąże się z bólem. No, pora na mnie. Tyle jeszcze do zrobienia. Zobaczymy się o świcie, podczas ceremonii.
– Tak.
– Bądź silny, Dedalu. I pożegnaj się tak, jak powinieneś.

Pomiędzy dwoma szarymi przestworami pojawiła się rudawa plamka.
Rozbłysła. Po chwili po jej obu stronach zaczęły wykwitać kolejne jaskrawe punkty. Zza horyzontu wyłonił się skraj rozmigotanej tarczy słońca.
Horyzont ściemniał, niebo pojaśniało, blask poniósł się po powierzchni
morza.
Poranek pachniał świeżością.
Dedal popatrzył po twarzach zebranych na skraju klifu ludzi.
Większość z nich wpatrywała się w dal. Tylko Minos spojrzał mu w oczy,
kiwnął lekko głową i uśmiechnął się słabo.
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W pewnym momencie ktoś z tłumu pokazał coś palcem. Głowy
zgodnie obróciły się we wskazanym kierunku.
Na sąsiednim występie skalnym pojawiła się sylwetka jakby
potężnego ptaka. W rozbudowanej konstrukcji egzoszkieletu Ikar był
praktycznie niewidoczny. Dzięki biohydraulicznemu wspomaganiu bez
trudu dźwigał skrzydła o rozpiętości przeszło pięciu metrów. Zwinął je
na próbę, rozwinął. Machnął kilkakrotnie. Zamarł. Być może się wahał.
Ateńczyk zdał sobie sprawę, że przygryza wargę tak mocno, że
aż odrobina krwi wsiąkła mu w brodę.
Nie leć, nie leć – powtarzał w myślach.
Ikar się cofnął. Obrócił lekko ku skale, na której zebrali się obserwatorzy.
Dedal nie widział twarzy młodzieńca, ale przez ułamek sekundy
zdawało mu się, że dostrzega blask jego złotych włosów. Potem Ikar ruszył. Rozpędził się, rozłożył skrzydła, wybił.
I runął na skały.
Zebrani ludzie pokiwali głowami. Kilku podeszło bliżej krawędzi, aby zobaczyć zrujnowane ciało rozpięte na wulkanicznych występach daleko w dole – zdezaktywowaną protezę. Półgłosem zaczęto
wymieniać komentarze, lecz nagle zapadła cisza. Wyczuli, że coś jest
nie tak, ale tylko Minos się zorientował, w czym rzecz. Dedal poczuł,
jak zimne palce namiestnika zaciskają mu się na przedramieniu.
Spojrzał w pobladłą twarz.
– To się nie zgadza – powiedział Minos. – To się nie zgadza. On
powinien polecieć. Polecieć! Mit musi się wypełnić, powtórzyć w całości.
Inaczej…
– Wiem.
– Dedalu, coś ty zrobił?
Ateńczyk nie odpowiedział. Wysmyknął się z uścisku namiestnika
i podszedł bliżej krawędzi. Biegła tamtędy, nieco w dole, ścieżka udeptana przez kozice. Można nią było zejść nisko, niewykluczone, że do samego morza, na pewno zaś ku skałom, na których legło zgruchotane ciało.
Ikar drgnął, poruszył niezbornie rękami i nogami.
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Dedal poczuł, że coś zimnego i strasznego rwie mu się z piersi.
Pognał w dół, nie bacząc, że Minos brnie za nim, choć dużo wolniej.
Osuwając się na żwirze i kalecząc dłonie o skały, dotarł do występu przypominającego wulkaniczny ząb. Nie był w stanie patrzeć na
młodzieńca… Na syna… A gdy już się przemógł, gdy zmusił oczy, aby
zwróciły się tam, gdzie za nic nie chciał spojrzeć, nie widział. Nie widział,
bo takiej ruiny, takiego bólu w kolorach czerwieni, bieli i żółci, rąk tak wykręconych, głowy… nie sposób widzieć. Że tliło się w tym jeszcze życie,
naraz przepełniło Dedala grozą. Uklęknął. Ostrożnie, przenajostrożniej
wsunął dłoń pod złote – krwistordzawe? – nie, złote loki Ikara. Wyczuł –
nie, wcale nie wyczuł – coś ciepłego, śliskiego.
– Wiedziałem, że zmądrzejesz – powiedział chłopiec, wyraźnie,
bezrozumnie.
Dedal milczał.
– Dobrze… Tu jest lepiej. Raźniej, że wracasz ze mną.
Dedal nadal milczał. Co miał mówić? Tłumaczyć konającemu, że
wcale nie są w infosferze, że to tylko przedśmiertne majaki, że nie wie,
co czeka młodzieńca, ale może to i lepiej, bo prawda… prawda jest lepsza
od ułudy?
– Też miałeś skrzydła? Też leciałeś? Ojcze?
Nadszedł Minos. Stanął za plecami Ateńczyka.
Na ustach Ikara uformowała się krwawa bańka. Pękła. Kolejna już
nie powstała.
– Dedalu, coś ty zrobił? – zapytał ponownie namiestnik.
– Wyzwoliłem go.
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INWAZJA OBCYCH!
HIP, HIP, HURRA!
Wojciech Terlecki

Bardzo dziękuję, że tak wielu z was przybyło, by mnie wysłuchać.
Dziękuję pastorowi Robertowi za gościnę. Może się przedstawię: nazywam się Argus Podomka. Zanim zacząłem jeździć po kraju i dawać świadectwo prawdzie, mieszkałem w górzystym stanie Montana. Wyruszyłem
w podróż, bo udało mi się zdobyć informację wyjaśniającą przyczyny
inwazji Obcych. Wcale mi się te ichnie powody nie podobają i wiem, że
kiedy je ogłoszę, cała masa ludzi będzie rozczarowana. Mimo to muszę
apelować: przestańcie zabijać Obcych!
Możecie buczeć i gwizdać, jestem przyzwyczajony.
Wiem, że to, co powiem, może unieszczęśliwić ludzi, ale nie mogę
pozostawić tego w tajemnicy. Mi tam wszystko jedno, swoje już wiem i się
tego nie odwiem, ale tu chodzi o nasze wnuki i nie takie zwykłe wnuki,
tylko pra-, pra- i wiele razy pra- wnuki.
Tak, możecie się śmiać.
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Na początku muszę się pochwalić, że należałem do kościoła pastora
O’Rety – tego, którego ludzie pięćdziesiąt lat temu pierwsi zabili Obcego.
I nie było to tak, jak się teraz opowiada.
Byłem wtedy małym chłopcem, ale pamiętam, że nie urządzono
z tej okazji żadnej fety. Nie strzelały sztuczne ognie, jedynie dorośli tak
się opili kukurydzianym samogonem, że rano nie byli w stanie stawić
oporu federalnym, którzy aresztowali starszyznę, z pastorem włącznie.
Potem musieli ich wszystkich zwolnić, bo sąd uznał, że na takie przestępstwo nie ma paragrafu.
Prokurator sugerował kłusownictwo, ale nasz stary, dobry sędzia
wyjaśnił mu, że wspólnota na swojej ziemi ma prawo polować na wszystko, co tam wlezie. Prokurator powiedział, że nie wlazło, tylko wleciało…
ale nie będę kontynuował tego wątku. Kiedy dużo później poznałem
prawdę, udałem się do federalnych i jeden z nich, a badało mnie kilku,
zażyczył sobie, bym własnymi słowami opowiedział całą historię inwazji
Obcych. Na początku nie zrozumiałem, czego ode mnie chce, bo nie
mam żadnych własnych słów. Obcy mają własne słowa, ja używam tych,
co inni. Tamci wysłuchali mnie uważnie, coś tam sobie zapisali i powiedzieli, że się ze mną skontaktują. Myślałem, że opowiedzą całemu światu
o tym, co ode mnie usłyszeli. Ale tego nie zrobili. Nagrałem na ten temat
filmik, ale mi go skasowali, dlatego rozpocząłem podróż i opowiadam
o tym, co wiem i jak ja to widzę.
Pamiętam, że historia zaczęła się w dniu moich czwartych urodzin. Astronomowie zobaczyli na krańcach Układu Słonecznego coś,
co w gazetach nazywali „anomalią”, a potem okazało się, że to zwykły tunel. No może nie zwykły, tylko taki, co sobie Obcy wykopali, by
się do nas dostać. Wśród Ziemian zapanowało niesłychane poruszenie.
Większość cieszyła się, jakby całe życie na to czekała. Występowali oni
w 3DTV i podnieceni jak po butelce whisky opowiadali, jak to posunie
ludzkość. Pastor był wtedy sceptyczny wobec jakiegokolwiek posuwania,
więc przyglądał się temu z marsową miną i na wszelki wypadek organizował dodatkowe modlitwy. Ale byli i inni, wieszczący rychłą zagładę,
i to nie tylko tacy heretycy jak pastor Smart, który datę końca świata
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przewidywał na trzy miesiące po końcu każdego roku przestępnego,
czyli tuż przed Wielkanocą, a kiedy to się nie sprawdzało, utrzymywał,
że świat zbawiła modlitwa jego wspólnoty. Podobno nawet wystawiał
za to rachunki rządowi federalnemu, grożąc, że jeżeli nie zapłacą, to
następnym razem przestaną się modlić i wtedy prezydent zobaczy,
zapłacze i będzie żałował.
No, ale dość o przeklętych odszczepieńcach… Ci, którzy się poważnie martwili, to byli ludzie słuchający tego, co mówi Mózg w Słoiku.
Mózg ten należał w przeszłości do profesora na wózku inwalidzkim, co
to znał się jak nikt na kosmosie. Naukowiec ów zanim umarł, zgodził się,
by jego mózg zamknąć w specjalnym pojemniku. Dzięki temu mógł nadal
mądrzyć się w świecie wirtualnym. I z tego wirtualnego świata wieszczył
w telewizjach, że kontakt z obcą cywilizacją – taką, co potrafi kopać tunele – będzie końcem naszej cywilizacji.
Pastor O’Rety nic nie wieszczył. Stwierdził tylko, że: „jak będzie,
to będzie, się zobaczy”. Okazały się to mądre i prorocze słowa, bo każdy
może się naocznie przekonać, że było, jak było, i jest, jak jest.
Statki Obcych weszły na orbitę Ziemi kilka miesięcy później i już
wtedy zaczęły się z nimi problemy. Bardzo ucierpiały biura podróży.
Ludzie, którzy wykupili wycieczki do ciepłych krajów, po powrocie masowo składali reklamacje, że całe dwa tygodnie coś im zasłaniało słońce
i ani trochę się nie opalili. Biura zgodnie z umowami były zwolnione
z odpowiedzialności za klęski żywiołowe, ale to ani klęska, ani żywioł.
Stojąc przed perspektywą długich procesów sądowych, szły na ugody,
co mocno biło je po kieszeniach. Niedługo potem od statków oderwały
się lądowniki i pierwsi Obcy postawili stopę na naszej ziemi. Właściwie
to cztery stopy.
Nogi podtrzymywały baryłkowaty tułów, na szczycie którego
znajdowały się skierowane we wszystkie strony świata oczy. Z korpusu
wyrastały chwytne macki. Jedne długie, inne krótkie. Niektóre grube jak
ramię, inne chude niczym mały palec. Jak potem ustalono, ilość i wygląd
tych wypustek to zasadnicza cecha, która pozwalała ich odróżnić od siebie. Nie słyszałem jednak o nikim, kto by te istoty poznawał na tyle, żeby
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ponadawać im imiona. Zresztą, co ja tam będę opisywał owe stworzenia,
jak każdy może je sobie obejrzeć, choćby na zdjęciach czy w telewizji.
Władze starannie przygotowały się na przybycie gości. Napisano
przemówienia, wyznaczono delegacje, pełnomocnicy otrzymali te, no…
prerogatywy, cokolwiek to jest, i jasne… wytyczne. Grupy naukowców
porozstawiały swoje urządzenia. Media kierowały w niebo obiektywy
i wszystko przebiegłoby godnie i uroczyście, gdyby nie to, że Obcych
było dużo, bardzo dużo, a ich statki lądowały wszędzie, bez ładu i składu.
Jak zaobserwowano, pojazdy nie były zbyt finezyjne, a lądowania gładkie. Ot, coś gruchnęło, opadł jakiś właz, a Obcy niespiesznie gramolili
się na zewnątrz.
W pierwszej chwili na widok Ziemian zatrzymali się niepewnie,
jakby na coś czekali. Ludzie odczytali to jako zachętę do rozpoczęcia
ceremonii powitania, jednak ja już wiem, że chodziło o coś zupełnie innego. Ale jeszcze wam nie powiem. Bo widzę, że zaczęliście mnie w końcu
słuchać i chcę zostać wysłuchany do końca.
Delegacje i przedstawicielstwa po chwili wahania przystąpiły do
czynienia powinności. Jak wspomniałem, statków było tak dużo, że teoretycznie każdy, od prezydenta po burmistrza, mógł zorganizować swój
komitet powitalny.
We Francji zarządzono, by nikt pod żadnym pozorem nie zbliżał
się do Obcych. Ten przywilej miał przypaść głowie państwa. Wtedy właśnie zdarzył się pierwszy incydent. Delegacja zajęła miejsce przy najbliższym statku. Poczekali, aż przybysze z niego wypełzną i prezydent
będzie mógł wygłosić przemówienie powitalne zawierające masońskie
hasła takie jak: „wolność, równość i braterstwo”.
Zaczął gadać i gadać, ale Obcy nie odpowiadali, bo jak się później
okazało, nie mieli tego w zwyczaju. Stali i gapili się we wszystkie strony
tymi dziwacznymi oczami. Zaległa niezręczna cisza. Pani prezydentowa, zgodnie ze scenariuszem, popchnęła w stronę najbliższego Obcego
swojego synka z białą różą i trójkolorową flagą. Malec nie chciał iść, ale
nie miał wyboru. Ze łzami w oczach, krok po kroku, zbliżał się do potwora.
Zgromadzony przed telewizorami naród obserwował, co się stanie.
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Obcy nie zawiódł oczekiwań. Rozwarł się i jednym kłapnięciem
pochłonął chłopca wraz z kwiatkiem i flagą. Prezydent, rozumiejąc, że
cokolwiek się stało, nie należy tego pochopnie interpretować, gestem
zabronił gwardii przybocznej ostrzelać potwora. Najwyższy przedstawiciel dumnej republiki liczył się z możliwością poniesienia ofiary. Na
szczęście w pobliżu stał zwykły konstabl, który mając syna w podobnym
wieku, zareagował odruchowo. Doskoczył do Obcego i zaczął go okładać
służbową pałką. Stworzenie pod wpływem razów – albo i nie – rozwarło
swoje jestestwo i zwróciło oblepionego glutami chłopca. Rozryczany syn
prezydenta został, jak powiedzieli w telewizji, „objęty opieką psychologiczną”. Nie wiem, co tam z nim robili. Może wykąpali?
W każdym razie to wydarzenie zmieniło zachowanie Obcych. Coś
jakby globalny sygnał przebiegł przez ich brzydkie ciała i stali się bardziej ruchliwi. Zbliżali się do ludzi, którzy starali się schodzić im z drogi.
Obcy stali się jak Latynosi – skracali dystans nachalnie i bez pozwolenia. Podchodzili do człowieka jak najbliżej, przy czym taki Meksykaniec
chce człowieka zagadać, a potem okraść. A Obcy? Nie wiadomo, o co
mu chodziło.
Napierał cielskiem i gapił się tym swoim lustrzanym spojrzeniem.
Ludzie na całym świecie byli bezradni i coraz bardziej nerwowi.
U nas było inaczej. Na spotkanie kosmitów przygotował nas
oświecony pastor O’Rety. Zanim wylądował pierwszy pojazd, dał nam
jasne wskazówki, jak powinniśmy się zachować, zawarte w trzech prostych punktach:
1. Jeżeli zobaczysz statek Obcych, to najpierw, z ukrycia, rzuć
w niego kamieniem, szyszką lub innym drobnym przedmiotem.
2. Jeżeli nie spotkasz się z żadną niepokojącą reakcją, szturchnij
go kijem i sprawdź, co się stanie.
3. Dopiero wtedy możesz zaryzykować dotknięcie obiektu.
Ze statkami kosmicznymi nie mieliśmy zbyt wiele do czynienia.
Pojazdy zostały przejęte przez wojsko pierwszej nocy po lądowaniu.
Jakże wielkie było rozczarowanie federalnych, gdy okazało się, że nie
są wyposażone w żadną broń. Za to kiedy na naszych polach pojawiły się
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pierwsze pokraki, zostały one celnie obrzucone żołędziami i dźgane kijami. Na początku wydawało się, że nic specjalnego z tego nie wyniknie, ale
po chwili istoty zaczęły się rewanżować i ciskać w przechodzących ludzi
znalezionymi przedmiotami, a niektóre próbowały pacnąć kogoś gałązkami. Co by nie mówić, dzieciaki miały przez kilka dni przednią zabawę.
Sytuacja zmieniła się dramatycznie, kiedy jeden z niechcianych
przybyszów doszczętnie zniszczył pole kukurydzy Angusa Johanssona.
Starzec miał ponad osiemdziesiąt lat i w trakcie długiego życia utracił
poczucie humoru. Zimą wymyślił nową recepturę na samogon i nie mógł
się doczekać, aż zbierze dostateczną ilość zboża, by ją wypróbować.
Pechowo, kiedy przyszło do zbiorów, na swoim polu zobaczył Obcego,
który zrywał kolby i chował je w swoim ciele. Tego chłopinie było za wiele.
Wrócił do stodoły i pojawił się na polu z widłami, by przegonić intruza.
Jednak Obcy się nie przestraszył, a na widok człowieka zamienił swoje
macki w dmuchawki, których nabojami były ziarna kukurydzy.
Stary Johansson został ostrzelany serią z kilku macek i bardziej
ze zdziwienia niż grozy, zamierzał wycofać się do chaty. Pech chciał, że
się potknął i upadł na ziemię. Widział to przechodzący tamtędy pastor
O’Rety, który uznał, że stary Johansson został przez przybysza zamordowany. Peacemaker duchownego sam trafił do jego dłoni i zanim właściciel się zorientował, sześć ołowianych kul przeszyło korpus Obcego.
A mawiają, że broń sama nie zabija. Na ten widok stary Angus
ożył, zerwał się na równe nogi i z energią, o którą się nie posądza ludzi
w jego wieku, rozsiekał widłami leżące na polu nieruchome ciało.
Potem rozpętało się piekło. Jak wspomniałem, część naszych ludzi została aresztowana, ale szybko zwolniona. Za to Obcy, jak sądziliśmy, przyszli się zemścić. Pojawiało się ich mnóstwo w okolicy. Uzbrojeni
federalni nie pozwalali nam ich zabijać. Wkrótce na każdej ulicy i podwórku kręcili się kosmici. Na widok ludzi gromadzili się i trącali, przepychali,
zastawiali drogę.
Kiedy ktoś nie domknął drzwi do domu, mógł się spodziewać
dwóch, a nawet więcej Obcych, którzy bez oporów wchodzili do środka
i zaglądali w każdy zakamarek. Trzeba było kilku silnych chłopów, by ich
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wyrzucić na zewnątrz. Zebrała się nawet taka grupa, która na początku
społecznie usuwała Obcych z obejścia. Potem zaczęli pobierać opłaty
za fatygę. I tak sobie dorabiali, aż ich żony zaczęły się skarżyć, że do
kurnika wyjść nie można, by kilku Obcych nie wtargnęło do domostwa, bo
chłopów w domu nie ma, ino przepijają swoje ekstradochody w knajpie.
By uciszyć kobiety Usuwaczy Obcych, ustalono, że mężczyźni
przed pracą zrobią najpierw porządek we własnych obejściach. W tym
celu odwiedzali się nawzajem, co tylko potęgowało problem, bo gościnność nakazywała zaproponować poczęstunek, a odmowa byłaby obrazą.
Im więcej w trakcie takich wewnętrznych misji wypijano kukurydzianej
whisky, tym bardziej rosła tolerancja dla intruzów. Ludzie mówili: „Oj
łazi sobie, to łazi… Piniendzy nie kradnie, po dywanie nie sra. Jak się
babom chce z domu coś wyrzucić, to niech se kota na dwór wystawią
i głowy nie zawracają”.
No faktycznie z kotami był problem, bo jak widziały Obcego, to się
jeżyły i okrutnie mordy darły. Spać się nie dało. Co ciekawe, Obcy chyba
lubili te kocie koncerty, bo kiedy tylko jakiś futrzak zaczął się wydzierać,
zaraz zwabiał z okolicy kilku kosmitów. Melomany jakieś albo co?
Pewnego ranka przyjechał do nas szeryf okręgowy i doniósł, że
z całego hrabstwa powoli, ale nieuchronnie zdążają do nas nowi nieproszeni goście. Pastor długo się modlił, po czym podjął decyzję: nasz zbór
na jakiś czas musi się ewakuować w góry. Żniwa się skończyły, a do następnego zasiewu było trochę czasu. Wszyscy mieli znaleźć schronienie
wśród górskich szczytów, bo jak słusznie zakładał pastor, istoty na swych
krótkich nóżkach nie będą mogły tam dotrzeć.
I tak oto rozpoczął się nasz exodus. Nie trwał długo, ledwie kilka
godzin, ale zawsze exodus. Rozbiliśmy obozy i pewnie do tej pory byśmy
tam siedzieli, gdyby nie wydarzenie, które położyło kres pierwszemu
najazdowi Obcych.
Nie znam szczegółów, ale skoro pytacie, to powiem, co czytałem
na ten temat. Podobno biedny młodzieniec z Sycylii zarobił trochę grosza
na szmuglowaniu czarnych i chciał zaprosić wybrankę swojego serca na

Wojciech Terlecki

wyszukaną kolację. Dziewczyna niechętnie, ale się zgodziła. Ustalili, że
dupy mu za to dawać nie musi, czyli bez zobowiązań.
Wielebny, tak było, co poradzę!
Młodzieniec zamówił najlepsze wino i jakieś superspaghetti, czy
co oni tam w menu mają wykwintnego. Niestety do restauracji przeniknęło kilku Obcych i łazili bez celu pomiędzy stolikami. W pewnej chwili
jedna z istot zatrzymała się przy stoliku młodych i niewiele się zastanawiając (albo po namyśle – kto tam to może wiedzieć), wchłonęła posiłek
wraz z popitką. Chłopak się zdenerwował i zaczął wydzierać na kelnera,
że to skandal i że nie zapłaci za posiłek. Na nieszczęście dla niego kelner
był byłym (albo aktualnym) chłopakiem tej dziewczyny i ta opierdoliła
młodego makaroniarza, że jest sknerą i biedakiem, z którym nie warto
się zadawać.
Wielebny, dobrze – skrzyczała go…
Całej sytuacji przyglądał się, ku swojej zgubie, najedzony (lub nie
– tego nie da się ustalić) kosmita. Zrozpaczony chłopak zerwał się na
równe nogi i wbił leżący na stole nóż w ciało Obcego. Czynność powtórzył. Wielokrotnie, aż się zmęczył. Jego wysiłkowi przyglądali się goście
restauracji, z miejscowymi mafiosami włącznie. Po kilku minutach takiego masażu stwór zwiotczał i padł na ziemię, prezentując wszelkie
znamiona śmierci. Miejscowi gangsterzy natychmiast skorzystali ze swoich smartfonów, proponując nową usługę polegającą na definitywnym
pozbywaniu się Obcych. Jednak nie dane im było wykorzystać szansy na
łatwy zarobek, bo goście restauracji, uzbrojeni w co tam znaleźli w kuchni, wylegli na ulice. I tak rozpoczęło się wydarzenie zwane później „Nocą
kuchennych noży”.
Po waszych radosnych okrzykach poznaję, że wiecie, o czym mówię.
Zdjęcia i relacje na żywo z tych wydarzeń podnieciły zmęczonych
nieproszonymi gośćmi Ziemian. Na całej planecie ludzie, nie zwracając
uwagi na porę dnia, a zważając jedynie na instrukcje na portalach społecznościowych, rozpoczęli rozprawę z Obcymi. Nim wzeszło słońce, na
Ziemi nie został żaden żywy kosmita. Ludzie do południa chodzili po
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ulicach, zaglądali we wszystkie zaułki, a na wsiach w zakamarki. Kiedy
okazało się, że nie ma nigdzie żadnego żywego Obcego, rozpoczęła się
kilkudniowa feta, o której wspomina się, omyłkowo ,w związku z naszym
zborem i starym Johanssonem, zabójcą kosmity, który już wtedy dawno
nie żył. Panie świeć nad jego duszą.
Amen.
My o tym nie wiedzieliśmy, bo akurat byliśmy ukryci w górach. A jak się dowiedzieliśmy, co się stało, to wróciliśmy do obejść.
Uporządkowaliśmy wszystko, odtworzyliśmy stada kur i owiec. Kiedy
dorosłem i szukałem sobie żony, świat obiegła informacja, że w pobliżu
Układu Słonecznego ponownie pojawiły się statki Obcych.
Tym razem tylko wyjątkowe świry cieszyły się z nadchodzących
odwiedzin. Podliczono straty spowodowane poprzednią wizytą kosmitów. Obawiano się, że następna misja jest zemstą za wybicie poprzedniej
ekspedycji, zwłaszcza że na pierwszy rzut oka statków było znacznie
więcej. Ci sami, którzy uważali, że zostaniemy przez Obcych, jak to mawiano, ubogaceni kulturowo i technologicznie, przyznali, że lądowniki to
nic więcej jak kawałki metalu bez napędu, a to, co było na orbicie, powoli
obniżało kurs i efektownie spalało się w atmosferze. Muszę przypomnieć,
że czasami jakieś niedopalone części spadały i robiły szkody, bo to ma
znaczenie.
Ziemianie, mając w pamięci, co wydarzyło się przed dwudziestu
pięciu laty, postanowili, że nie pozwolą najeźdźcom łazić po swoich podwórkach i wystawiać na próbę gościnność rasy ludzkiej. W kierunku floty
inwazyjnej we wszystkich znanych językach wysłano jasny komunikat:
„Wypierdalać stąd!”.
Sygnał został zignorowany. Tak jak poprzednio flota inwazyjna
pojawiła się na orbicie. Tym razem wiele jednostek, pod wpływem działań
orbitalnej obrony przeciwlotniczej, od razu zamieniło się w ogniste kule.
Większość statków zdołała jednak wypuścić lądowniki, a flota myśliwców
roznosiła je na strzępy. Do czasu, aż skończyła się im amunicja.
Ludzie szaleli z radości, obserwując skoordynowane ataki zjednoczonych sił zbrojnych. Straty wśród obrońców były nieznaczne
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i pojawiały się jedynie w wyniku wypadków lub nieskoordynowanego
ognia, którego ofiarą padały własne i sojusznicze jednostki.
Nie muszę wspominać, że do Ziemi dotarło jednak wielu Obcych.
Z tymi skutecznie rozprawiła się armia i ochotnicy. Kto mógł, strzelał,
ciął, dźgał, palił, rozjeżdżał każdego Obcego, jaki nawinął się pod rękę.
Po kilku dniach intensywnej pracy na Ziemi nie pozostała żadna żywa
pozaziemska istota. I dobrze, bo wszystkim skończyła się amunicja.
Zwłoki stworów również zniknęły, gdyż w atmosferze ziemskiej
szybko zmieniały się w proszek, który – jak później ustalili północnokoreańscy naukowcy – doskonale wpływał na wzrost roślin strączkowych.
Ludzie znowu świętowali, a my i tym razem nie. Kiedy usłyszeliśmy o ponownym najeździe Obcych, pastor, który jeszcze wtedy żył,
dał się przekonać ciągle mądrzącemu się w telewizji Mózgowi w Słoiku,
że tym razem w ciągu kilku sekund zostaniemy zmieceni z powierzchni
Ziemi. Dlatego szybko się spakowaliśmy i przeprowadziliśmy w góry.
Pastor po zagładzie planował tam odbudować populację ludzką
i nawet zamierzał się poświęcić, biorąc czynny udział w tej szlachetnej
misji. Podobno udało mu się namówić do współpracy młodą córkę piekarza. Niestety dla nich, trochę więcej niż tydzień po naszym drugim
exodusie dotarły do nas sygnały, że już po wszystkim.
Pastor był bardzo rozczarowany i nieufny. Stwierdził, że to na
pewno wroga propaganda. Wierzyliśmy staremu, w końcu za pierwszym
razem się nie mylił. Ustalono, że ja zejdę do wioski i zobaczę, co się tam
dzieje.
Tak oto ruszyłem na wyprawę i zdobyłem wiedzę, którą się teraz
z wami podzielę, choć nie mam wielkiej nadziei, że mnie wysłuchacie.
Byłem bardzo ostrożny i do wioski zbliżyłem się wieczorem. Po
Obcych nie było śladu, jednak dom pastora stał otwarty, a w środku ktoś
się kręcił. Zajrzałem przez okno i zrozumiałem, że to nie człowiek. To
znaczy miał ręce i nogi, ubrany był w piękną, sięgającą do ziemi szatę.
Długie, jasne włosy opadały mu na ramiona, a od jego postaci bił tajemniczy blask. Pomyślałem, że to może Obcy w przebraniu albo jakiś inny
ich gatunek.
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Wziąłem z obory sznur do wiązania cielaków i kiedy istota odwróciła się, by zajrzeć do garnka na kuchence, wskoczyłem do izby i kilkoma
sprawnymi ruchami spętałem typa i posadziłem na zydlu. Nawiązaliśmy
kontakt wzrokowy. Nie wiedziałem, co się w takich sytuacjach mówi, więc
przywitałem się grzecznie, wyjąłem zza pazuchy obrzyna-dwururkę i zapytałem, czy wie, co to.
Istota popatrzyła na mnie swoją piękną, ni to męską, ni kobiecą
twarzą i się uśmiechnęła. Jej uśmiech wlał ciepło do mego serca, więc
zrobiło mi się gorąco i nieco się spociłem.
– Kim jesteś? – zadałem drugie pytanie.
– Moje imię jest nie do wypowiedzenia w twoim języku, ale jasno
oświecony pastor Ron Hubbard nazywał mnie Aeioul.
– Dziwne imię – rzekłem.
– Jestem szlachetnym z rodu szlachetnych, a im więcej samogłosek w imieniu, tym godniej brzmi w waszych uszach.
– I czego tu szukasz? – zapytałem obcesowo, nie przejmując się
znaczeniem literek.
– Jestem superwizorem waszej planety, z ramienia Rady
Galaktycznej.
– Znaczy pracujesz dla federalnych czy jak?
Istota zamrugała zaskoczona, ale po chwili zrozumiała i potwierdziła moje podejrzenia, kiwając głową.
– Świetnie. To się zapytam: czy to prawda, że już nie ma tu
Obcych?
Gość nie odpowiedział, znowu coś tam sobie przemyśliwał. W końcu uśmiechnął się słodko i stwierdził:
– No kilku Obcych jest, ale jeżeli chodzi o najazd Rygrhogrów, to
wszyscy są już martwi.
– Rygrh…? Brzydkie, irytujące, czterookie, pałętające się wszędzie w dużych ilościach?
– Tak, to oni. Najliczniejsza i jedna z najstarszych ras we wszechświecie.
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– No to już ich trochę mniej! – Roześmiałem się, klepiąc ręką po
udzie. – Mam nadzieję, że zrozumieli nauczkę i już się tu więcej nie pojawią.
– Oczywiście, że się pojawią. – Istota wzruszyła ramionami. – Za
dwadzieścia cztery lata, trzy miesiące, trzy dni i siedem godzin.
– No to znowu dostaną wpierdol. – Z dumą zaprezentowałem
dwururkę.
– Spodziewam się, że ja również dostanę… to coś.
Spojrzałem na niego z zaskoczeniem.
– No co ty, tak sobie tylko gadamy. – Przez chwilę pomyślałem, by
go rozwiązać, ale doszedłem do wniosku, że jeszcze nie. Przynajmniej
zanim nie ustalę, jakiej jest płci, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli.
– A to dziwne – stwierdziła istota – bo mi z obliczeń wychodzi,
że tu zginę.
– Nie jest tak, że my tu zabijamy wszystko, co się rusza. – W imieniu ludzkości poczułem się dotknięty jego słowami.
– Jesteście szczęśliwym gatunkiem, macie jeszcze duże potencjalne możliwości zabijania, których szkoda by było nie wykorzystać –
stwierdziła istota.
– Robimy, co w naszej mocy… – odpowiedziałem odruchowo. – Ale
jak to? – dodałem po chwili.
– Ci, którzy do was przybywają, wyczerpali już swój potencjał zabijania. Ich cywilizacja wieki temu pokonała śmierć, przez co nic nie redukuje im populacji. Na szczęście przechwycili wysłane z Ziemi audycje
radiowe i telewizyjne. Zaimponowała im wasza historia. Te wojny, zbrodnie, wyrafinowane morderstwa i pospolite zabójstwa. Obliczyli ludzki
potencjał i doszli do wniosku, że pomożecie im w regulacji populacji.
Starzy, zmęczeni życiem, którzy doświadczyli już wszystkiego, co było
do przeżycia, osiągnęli, co było do osiągnięcia, będą do was regularnie
przybywać i korzystać z waszej puli uśmiercania.
Nie bardzo zrozumiałem, co powiedział, ale zaniepokoiło mnie to,
że ktoś zamierza używać naszych zasobów i gmerać w puli.
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– Ale my się na to nie zgadzamy! – zaprotestowałem. – Jak im tak
niedobrze, to dlaczego się sami nie zabiją?
Istota milczała.
– Nie chcesz odpowiedzieć?
– Gromadzę potrzebny zasób słów, by to wytłumaczyć.
– Długo to potrwa?
– Prawa fizyki nie pozwalają im zabijać ani zadawać sobie śmierci.
Czasoprzestrzeń jest zapętlona i zawiera wielką, ale ograniczoną liczbę wydarzeń. To podstawy fizyki kwantowej, którą dopiero od niedawna
zgłębiacie.
– Ale co to ma wspólnego… – Nabrałem podejrzenia, że ten typ
robi mnie w człona.
– W dostępnych Rygrhogrom pętlach wszystkie przypadki zabójstw i aktów samobójczych są już zbiorami zamkniętymi. Nie można
tworzyć i dodawać nowych elementów.
To mi zabił ćwieka. Nie bardzo rozumiałem, o co mu chodzi, aż
przypomniałem sobie, co mówi Dobra Księga. Zrozumiałem wtedy, że ci
biedacy nie dostali od Boga wolnej woli. Mogli jedynie postępować w wyznaczonych przez Opatrzność ramach. Kiedy zbłądzili i ich cywilizacja
stała się Stwórcy niemiłą, przybyli tu, by dopełnić życia. Ale z drugiej
strony to nie fair, że ktoś nas tak wykorzystuje.
– Czy to znaczy, że nam też nie będzie wolno zabijać?
– Nikt nikomu nie zabrania zabijać. By to wyjaśnić, muszę tu
wtrącić trochę prostej matematyki. Rzeczy, które mogą się wydarzyć,
są zbiorem ograniczonym. Po wyczerpaniu elementów zbioru wydarzeń
wszystko we wszechświecie zaczyna się od początku. Czasami niektóre
kategorie wydarzeń wyczerpują się wcześniej od innych, ale dotyczy to
bardzo starych cywilizacji. To tak jak ewolucja, która potrzebuje milionów lat, by można było zaobserwować jej działanie. Wy na szczęście
jesteście młodą cywilizacją i macie wiele do przeżycia.
Zignorowałem wspomnienie o darwinowskiej herezji, bo zainteresowało mnie coś innego:
– I te istoty kradną nam nasze… zabijanie?
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– Korzystają z waszej puli. Dlatego za pięć miliardów lat wy również nikogo nie będziecie mogli pozbawić życia. Przybyłem tu na inspekcję. Przypilnować, aby Obcy, jak ich nazywacie, nadmiernie nie naruszyli
waszych zasobów wydarzeń.
Trochę mi ulżyło, ale niesmak pozostał.
I wtedy zrozumiałem, że Wszechmogący powierzył mi misję.
Postanowiłem poinformować ludzi, żeby nie dali się tak dymać za darmo. Moglibyśmy coś za to dostać, negocjować, ale tylko wtedy, gdy powstrzymamy naszą popędliwość. Kiedy tak sobie myślałem, popatrzyłem
na istotę i wydała mi się atrakcyjna.
– No dobra, ostatnie pytanie: ty chłop czy baba?
– Nie mam płci. To znaczy żadnych organów płciowych, jeżeli
o to chodzi. Nie rozmnażamy się w ten sposób od setek milionów lat.
Wszystkie kombinacje genetyczne zostały już wypróbowane i teraz replikujemy te najlepsze.
Wstałem i podszedłem do Obcego. Ładnie pachniał. Pożałowałem,
że nie baba. Przeciąłem kozikiem sznur i powiedziałem, żeby sobie poszedł, bo niedługo zjawi się tu więcej ludzi. Będzie świętowanie, a wtedy
wszystko się może zdarzyć. Nie chciałem, byśmy podzielili los Sodomy.
I pewnie nie uwierzycie, ale jak uwolniony wyszedł przed dom, to
usłyszałem gwizd i zobaczyłem światło. Potem rozległ się huk i przez
izbę przemknęła fala gorąca. Na podwórku dymił spory krater, a po istocie nie było śladu. Przestraszyłem się, że z tą Gomorą to już za późno,
ale na szczęście na Ziemię nie spadły ognie Boskiego gniewu, a jedynie
część statku Obcych. Zdarza się. Tyle tego złomu krąży po niskich orbitach.
No i to wszystko, co mam do powiedzenia.
Zgodnie z proroctwem istoty, za kilka dni w naszym Układzie
Słonecznym ponownie pojawią się Obcy, by nas okradać z zabijania.
Posłuchajcie starego gawędziarza i pomyślcie, co powinniście zrobić…
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Zapadło milczenie. Ludzie patrzyli po sobie i coś tam rozważali.
– Co o tym sądzisz? – Mężczyzna w moro zwrócił się do stojącego
obok kolegi. – Powinniśmy przestać ich zabijać?
Tamten przez chwilę dumał.
Nagle słuchacze doznali olśnienia. W głowach pojawiła się idea.
Myśl, która ich zjednoczyła w tej podniosłej chwili. Koncepcja, która wynikła z doświadczeń poprzednich najazdów:
Trzeba pędzić do Walmartu i kupować amunicję, zanim wzrosną
ceny!
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Wojciech Terlecki

OFIARA
Aleksandra Stanisz

Amfiteatr w Kaliz tonął w blasku fantazyjnych zjaw, tkanych przez dzieci
nad malutką latarenką Mocy. Z ich rozłożonych dłoni wylatywały ażurowe
wróżki i owady, a pnącza egzotycznych kwiatów pięły się aż po łuki sklepienia. Jedna z ważek opadła na ramię stojącej na postumencie postaci
i wypaliła się jak iskra z kominka. Ofiara otrzepała się z okruchów światła
i ułożyła ramiona w geście Oczekiwania.
Blada cera, ostre rysy i kanciasta figura upodobniały ją raczej do
alabastrowego pomnika niż żywego człowieka. Obszyty muszlami i pazurami woal falował w przeciągu, haftowana szata lśniła od srebrzonych
nici. Gesty Ofiary emanowały majestatem, a oczy lśniły, gdy łapała zbłąkane, onieśmielone spojrzenia z widowni i syciła się nimi.
Na scenie rozkładano kwiaty i ozdobne tkaniny. W kącie grupa
młodzieży majstrowała przy mechanizmach scenicznych, a przy kei wybudowanej bezpośrednio za budynkiem już szykowano łódź. Co chwilę
ktoś podrywał wzrok i wpatrywał się z bojaźnią w okrywającą jezioro
mgłę i majaczącą w oddali upiorną sylwetkę. Ta, sprowokowana ludzkim wścibstwem, wyprężyła się, a nad wodą poniósł się ogłuszający ryk.
W amfiteatrze gorliwiej zabrano się do pracy.
Jedynie Strzegący spokojnie kontynuowali stawianie wspartej na
dziecięcych światełkach tarczy ochronnej. Wszyscy wyglądali tak samo
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z pokrytymi sadzą twarzami, odziani w grafitowe uniformy i wysokie kapelusze, oraz przemawiali takim samym, niskim głosem. Jeden z nich
dyskutował pod sceną z wójtem, który był smukły, rudy i wściekły jak
obudzony ze snu zimowego borsuk.
– Zgodziłem się na wasz udział wyłącznie ze względu na książęce
wytyczne – przypomniał, gestykulując z oburzeniem. – Ale to się nie
godzi!
Czekał z napięciem na reakcję Strzegącego. Ten się dostosował,
wchodząc w rolę niepokornego urzędnika, i przekrzywił kapelusz, pozwalając umknąć spod niego paru kasztanowym puklom. Sprawdził, kto
jest w zasięgu słuchu, i opuścił filtr ujednolicający głos.
– Niestety, wszyscy musimy iść na ustępstwa – powiedział kontraltem.
– Wszędzie ofiarowanie ma być na jedno kopyto?
Strzegący poprawił kapelusz i podrapał się po uczernionym policzku.
– Czy tego chcemy, czy nie, na ofiarowaniu opiera się istnienie
naszej krainy. Jak od każdego fundamentu, może od niego ciągnąć wilgoć i grzyb, niszcząc powoli cały gmach cywilizacji: ludzie gorzknieją,
stają się podli, uciekają w zaprzeczenie i zapomnienie. My staramy się
stworzyć warstwę izolacji. Koniec końców wszystko sprowadza się do
dwóch rzeczy: potwora w okolicy i przeznaczenia kogoś na ofiarę. Niech
wasza młodzież żyje spokojnie, bo wśród nas znajdują się czyste dusze,
gotowe na poświęcenie.
– Czyli tratujemy dogmaty i idziemy dalej, tak? – obruszył się
wójt. – Nie wiem, co gorsze w tym waszym bractwie: idea, samowolka
czy bufonada, ale jak widać, nie mam nic do gadania. Żegnam! – burknął,
odchodząc.
Strzegący rozmasował skronie i dyskretnie wskazał Ofierze wejście za kulisy.
Główna garderoba okazała się przytulna, chociaż całkowicie zapchana wymyślnymi kostiumami morskich stworów. Z trudem znaleźli pomiędzy porozrzucanymi po pomieszczeniu maskami i ogonami miejsca
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do siedzenia. Ktoś wręczył im emaliowane kubki z ziołowym naparem
i wrócił do szorowania framug. Strzegący zdjął górną część uniformu i już
jako Ursa zamoczył palec w wiszącej przy toaletce latarence Mocy, po
czym narysował na podłodze glif Wygłuszenia. Znak zajarzył się i zasłona
ciszy odcięła ich od rabanu.
– Lubię to miejsce – zagadnęła Ofiara. – Byłam tu parę razy na
Kalizkim Tygodniu Komedii Podwodnej. Raz nawet grałam.
– To tłumaczy te wszystkie płetwy. Będziesz tu jeszcze występować?
– Chciałabym. – Ofiara zasępiła się nad kubkiem, jakby czekała,
aż woń melisy ukoi jej nerwy. Strzegąca poklepała ją po ramieniu, rozważając, jakimi słowami ją pocieszyć.
– Będziesz miała kilka lat spokoju, nim zostanie ci przydzielona
kolejna funkcja. Zdążysz.
– Niby tak, ale… – Zamilkła, czując rosnącą w gardle gulę. – Dobra,
dość już ci o tym marudziłam w trakcie podróży. O co pieklił się wójt?
Ursa zerknęła za siebie i klasnęła z rozmachem. Zajęty sprzątaniem chłopak nawet nie drgnął.
– Nie powinnam o tym mówić. Podobno tutejsi mają wyjątkowo
dobre stosunki z bestią, co jest dosyć dziwne, bo cykl ofiarny trwa tu tylko dwadzieścia pięć lat. Przysłali nam długą listę wymagań wobec ofiary,
by nie obrazić ich potworka. Czego tam nie było! – Parsknęła śmiechem.
– Wygląd, maniery, tylko doktoratu brakowało.
– Ile z nich spełniam? – zapytała Ofiara.
– Umiesz grać – zaczęła wyliczać na palcach Ursa. – Miałaś do czynienia z rolnictwem, nie czcisz przodków nazbyt gorliwie i… no wiesz…
– Wskazała na łono.
Ofiara zbladła tak, że jej palce zlały się z emalią. Strzegąca przestała się śmiać. Chichot zastąpiły wyjaśnienia, tłumaczenia i wymówki,
ale żadne z nich nie zagłuszyło wspomnień z odległego czasu i miejsca.
Ofiara czekała na wieczór, rozważając Wielki Apart Trytona
z „Kawalera Okonia”, podania o hermafrodytach z okresu przebudzenia
monstrów oraz własną przyszłość.
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Zmierzch opadł na Kaliz jak ryk bestii: cichy, basowy i wyżymający
wnętrzności z resztek odwagi. Nadszedł czas.
Ofiara wyrastała ponad tłum, jasna i dumna. Pod cokołem stali
wójt i starszy Strzegący, obmyci błękitnym światłem jak bogowie w starych sztukach sakralnych. Odpowiadali na skargi potwora srebrzeniem
dzwonków i dęciem w róg. Zadudniły bębny; gdy umilkł ostatni pogłos,
Ofiara rozłożyła ramiona w geście Rozpoczęcia.
– Pięćset lat temu rozpoczęło się nowe – przemówił starszy
Strzegący. – Co wtedy ustanowiono, my wypełniamy.
Wójt omiótł wzrokiem publikę i ukłonił się.
– Wybaczcie, będę mówił własnymi słowami, skoro i tak nie trzymamy się dziś tradycji – oznajmił z przekąsem.
Czar spektaklu prysł. Widownia nagle stała się zwykłym tłumem,
omamy w powietrzu – prostymi konstruktami przedszkolaków, a mechanizm za kulisami ogłuszająco zaskrzypiał. Ofiara ledwo zdławiła sfrustrowany jęk, szczęśliwa, że welon osłania jej oblicze.
– Pięćset lat temu przebudziły się monstra, a wraz z nimi przebudziła się Moc – kontynuował wójt, nieświadomy furii Ofiary. – One nadały
bieg jej podziemnym strumieniom, stworzyły ich Ujścia i otworzyły nasze
oczy na obecność niepojętego. Dzięki nim nasi przodkowie poskromili tę
potęgę, a my wyszliśmy z ciemnych wieków. Od pięciuset lat nie zagroziły
nam żadne wojny ani katastrofy, wszystkie w zarodku powstrzymane.
Monstra chronią nas i nami się żywią.
Przerwał i pokręcił głową, łapiąc się na tym, jak mało zmienił
w ustalonych przed stuleciami wersach.
– Od pięciuset lat wybieramy spośród nas kogoś u progu dorosłości, by ofiarować jego żywot w zamian za kolejne dekady pokoju i rozwoju. Taki los spotkał mojego brata, więc wiem, z jaką stratą się to wiąże.
Jednak… najwidoczniej nie ma rzeczy niezmiennych.
Ofiara wykonała gest Pokory; magiczny wiatr przemknął przez
salę, zrywając kapelusze z głów i furkocząc frędzlami.

Ofiara

249

250

– Przybyłam, by zastąpić kwiat waszej młodzieży – pozwoliła sobie na improwizację. – Moje intencje są czyste, nie zostałam wybrana ani
nie zostałam zmuszona. Proszę was: pozwólcie mi zostać Ofiarą.
Kilka osób, zapewne reprezentanci osad wchodzących w skład
regionu, przytroczyło karteczki do świetlnych stworków i posłało je ku
scenie. Wójt pochwycił wiadomości, przeczytał je i skupił się na liczeniu
głosów.
Oto pierwszy punkt kulminacyjny – pomyślała Ofiara z napięciem.
Chociaż podlegali królewskim regulacjom oraz utartemu przez
pokolenia scenariuszowi, przybysze nie mieli pewności, czy na łodzi nie
wyląduje ktoś inny. Nie mogliby się ani odwołać od decyzji miejscowego
wiecu, ani jej zmienić. Pozostawałoby im tylko odejść.
– Zezwalamy! – oświadczył w końcu wójt.
Reszta rytuału nie miała znaczenia. Zgodnie ze zwyczajem
Ofierze wręczono atrybuty służące do ochrony i do omotania nieprzyjaznych sił, pobłogosławiono jej przejście w Zaświat i oddano ją pod opiekę
przodków. Nim się wszyscy obejrzeli, nastąpił drugi punkt kulminacyjny.
Obserwowano, jak Ofiara z asystą młodzieży zeszła z postumentu, jak kroczyła między rozsuwającymi się ścianami, jak wchodziła na trap
i zstępowała na udekorowaną płodami rolnymi i kwieciem łódź. Z mrożącej ciszy wyłamał się jedynie wójt i, kreśląc na dziobie glif StabilnościWyporności, wyszeptał coś dziwnego:
– Bądź dla niego miła.
Tuzin ramion odepchnął burtę, tuzin głosów wzniósł lament.
Harmider długo unosił się ponad wodą, powoli tłumiony odległością.
Ofiara drżała z napięcia, wcześniej rozproszonego przez rytuały i dekoracje. Powtarzała sobie, że to ostatni raz, próbowała nawet zaplanować
przyszły miesiąc, ale nic nie działało.
Z ciemności wynurzyły się kozie rogi i ozdobiony dorodnymi szablami wilczy pysk. Zanurzony potwór obserwował zbliżającą się łódkę
z patyków i ofiarę z porcelany. Ta rozłożyła ramiona i wykrzyczała ostatnie wersety rytuału.
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Monstrum zamknęło łódź w skórzanych skrzydłach i roztopiło się
we mgle.

Ocknęła się gdzieś pomiędzy korzeniem grabu a paprocią, otoczona korą
i mchem. Kolory mieszały się niczym mokre plamy akwareli, światło wydawało się nierealnie miękkie, a cała sceneria wyglądała jak ilustracja
wyrwana z groszowej książeczki dla dzieci. Gdzieś wysoko ponad koronami drzew majaczyło kryształowe sklepienie jaskini.
Nie tak powinno być – pomyślała Ofiara, przetaczając się na
brzuch. Była cała i zdrowa, koronka na sukni naddarła się, a na głowie
wciąż miała welon. Opierając się o pień, wstała, zdarła woal i z wrzaskiem
cisnęła nim w gałęzie. Potarła glif na klamrze ozdobnego pasa, od razu
donosząc strzegącym o komplikacjach.
Osłabiona i wściekła ruszyła przez las w stronę prześwitu. Po
drodze wyła, klaskała, łamała gałęzie, straszyła zwierzęta. Monstrum
musiało ją widzieć. Z ukrycia obserwowało każdy jej ruch i każde słowo,
czekając na odpowiedni moment, by z niej zaszydzić.
Może uda się je sprowokować – pomyślała. Zdradliwe gałęzie zadrżą od fluktuacji Mocy, ją powali nagły cios i stanie się zabawką w łapach potwora. Taki będzie niemiły koniec długiej kariery Ofiary i początek
reszty życia. Piękna analogia do jej pierwszej śmierci.
Tuż po zgonie też nie będzie przyjemnie. Trafi do Zaświata w takiej postaci, w jakiej wyzionęła ducha. Przez eony będzie się włóczyć
z oderwaną nogą lub z własnymi jelitami pod pachą, próbując trzymać
fason przed zbłąkanymi duchami oraz demonami pilnującymi bram do
różnych Rajów. Będzie to trwać do czasu, gdy niepojęta siła złapie ją
wpół, rozszarpie i scali jednocześnie, zaciągając z powrotem w życie.
Po raz szósty obudzi się na kamiennym stole pośród zimnego
blasku i bulgotu przetłaczanej przez aparaturę Mocy. Znajomi magowie
podadzą jej puchaty szlafrok, przyniosą ulubioną strawę i dadzą czas na
oswojenie się z podobnym, a jednak tak różnym od poprzednich modeli
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ciałem. Nareszcie będzie mogła w nim spróbować tego, co do tej pory
było nieosiągalne.
Wyszła na polanę, czując przypływ sił.
– Po co się chowasz? – krzyknęła w przestrzeń. – Przecież oboje
znamy zasady! Zakończże ten kabaret!
Odpowiedziała jej cisza zakłócana wyłącznie ptasimi trelami.
Zniecierpliwiona przysiadła na kamieniu. Ktoś podał jej bukłak z wodą.
Z przerażeniem obejrzała się przez ramię i ujrzała kucającego obok niej
żylastego mężczyznę, uśmiechającego się do niej spod bujnej, rudej brody. W kolorowym wdzianku z pomponami wyglądał jak statysta zbiegły
z przedstawienia o skrzatach mieszkających w muchomorkach, którym
Teatr Książęcy dręczył dzieci w zeszłym sezonie.
– Brzmiałaś, jakby zaschło ci w gardle – powiedział i machnął naczyniem, w którym coś rozkosznie zachlupotało. – Pij, pij, potem cię zaprowadzę do wioski. Twoja chata jest już gotowa. Będziesz mogła nawet
w spokoju pisać, bo udało nam się ściągnąć tusz i parę ryz papieru. Trupy
ci raczej nie zorganizujemy, ale…
– Czyli wyprowadzisz mnie na manowce i dopiero na nich przybierzesz prawdziwą postać i mnie zjesz? – przerwała mu z wątłą nadzieją.
Brodacz zamrugał, skonsternowany, a po dłuższej chwili się roześmiał. Na drugim końcu polany spośród krzaków wyłonił się puchaty
owczarek i zaczął radośnie ujadać. Ofiara przyjęła bukłak i opróżniła go
jednym haustem, żałując, że to nie gorzałka.
– Jestem Alho – przedstawił się skrzat. – A ta puchata piękność
to Dymka. Ty zaś jesteś…?
– Ofiarą. Możemy zakończyć tę farsę?
Suczka wpadła między nich, łasa na pieszczoty i uwagę. Ofiara się
odsunęła, odrzucona fetorem wilgotnej sierści, a skrzat poklepał psa po
łbie i wstał niezgrabnie.
– Chodź, oprowadzę cię.
Chcąc nie chcąc, podążyła za nim. Dymka plątała się pod nogami
i szczekała irytująco, zaś Alho z werwą opowiadał o jakichś głupstwach,
których nawet nie próbowała słuchać. Spacer nie był długi – nim się
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obejrzała, szli przez wyludnioną osadę, mijając świeżo pociągnięte wapnem chałupy z szeroko otwartymi drzwiami i równo oheblowane ławeczki. Dostrzegła dobrze wyposażoną kuźnię, zastawioną niedokończonymi
krzesłami stolarnię i kąt z nowomodnym sprzętem elektrycznym, lecz
wszystkie warsztaty ziały pustką. Z wioski wyszli na długi pas nieużytków, na granicy którego ujrzała coś, co było dla niej niepojęte.
Zatrzymali się na skraju najdziwniejszego pola, jakie kiedykolwiek
widziała. Łodygi pomidorów wystawały wprost z gałęzi agrestu, ogórki
kryły się w cieniu malin, a dynie przeplatały się z pietruszką i burakami.
Wszystkie warzywa były piękne, soczyste i olbrzymie, jakby ktoś wyhodował je dla gigantów. Dopiero po dłuższej chwili zauważyła stosy
kamieni, rozrzucone okręgami wokół wznoszącej się w centrum grządki
stalowej altany. Podejrzewała, że kryje się w niej Ujście, ale porządek
i sens tego miejsca wymykały się jej skołowanemu umysłowi. Z otępienia
wyrwało ją dopiero donośne chrupnięcie gdzieś nad głową.
Monstrum spokojnie stało obok niej, mieląc w paszczy dorodnego kabaczka. Wilczy łeb i rogi przysłoniło chustą w kwiaty, a na pozór
ludzki korpus okryło kożuchem. Jedynymi odsłoniętymi częściami ciała
były złożone skórzane skrzydła i rozszczepiający się w połowie długości
ogon, zastępujący istocie nogi. Wśród bawiących się w typologię stworzeń Mocy przyjęła się nazwa „wykwintny trupojad”, co podobno było
jakimś wyszukanym nawiązaniem do kierunków w sztuce sprzed trzystu lat, choć dowodziło raczej tego, jak rzadko akademicy spotykają się
z obiektami swych badań.
– Powiedz mi, co widzisz – poprosił stwór głosem, który wydawał
się wypełniać całą grotę.
Ofiara rozejrzała się, rozważając, jakiej właściwie odpowiedzi się
od niej oczekuje.
– Fatalnie prowadzoną gospodarkę, która mimo tego się trzyma –
osądziła. – Widzę też, że jesteś jaroszem i że trzymasz ludzi jako swoich
pupili. Nie rozumiem tylko, jak to ma działać.
– To dobre życie – zapewnił ją bawiący się z psem Alho. – Jestem
tu już od ponad dwóch dekad i nie żałuję.
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– No właśnie! – Wycelowała w niego palec, jakby te słowa były
koronnym argumentem. – Do ujarzmienia Mocy z Ujścia potrzebna jest
fuzja ludzkiej siły witalnej z wewnętrzną energią monstrów. Bez tego
żaden silnik czy inna zdobycz technologii nie pracują, a nad tym jeziorem
mieszka kilkadziesiąt tysięcy ludzi i, co gorsza, biegną nad nim trasy
sterowców. Zatem, dla dobra ich wszystkich, czy mógłbyś mnie w końcu
zjeść?
Monstrum skończyło pożerać kabaczka i natychmiast wyrwało
z ziemi rzodkiewkę wielkości głowy Ofiary. Zmrużyło żółte ślepia i, ku
jej kompletnemu osłupieniu, zaczęło chichotać.
– To jedna z metod – przytaknęło. – Stety czy niestety, ja za nią nie
przepadam. Lubię za to wasze towarzystwo. Miałom nadzieję zobaczyć
jakieś przedstawienie. Wiesz, ciężko tu ściągnąć teatr, ja też raczej stąd
nie wyjdę…
– To czego chcesz?!
– Jedynie waszej obecności w tej jaskini i pielęgnacji tego miejsca.
– Podrapało się za kozim uchem. – Powinnom wzmocnić te kurhany, sypią
się przy każdym spięciu sieci.
Tknięta przeczuciem, Ofiara podeszła do najbliższej kupki kamieni i odgarnęła zieleninę, odsłaniając glebę. Ziemia była pokryta kunsztowną siecią wyłaniających się bezpośrednio z mogił, pulsujących błękitem pędów, które zbiegały się u stóp altany i wnikały w jej fundamenty.
Przypominały aparaty i pompy położone gdzieś daleko stąd, w podziemnej pracowni scalającej życie z jego wspomnieniem. Pospiesznie przypomniała sobie wiadomości z setek przewertowanych nekromanckich biblii
i zweryfikowała je ze swoim doświadczeniem na froncie. Teoretycznie
proces fuzji był możliwy przy stałym dostarczaniu resztek energii życiowej z ludzkich szczątków, ale ze względu na tabu nigdy nie spotkano
się z praktycznym zastosowaniem tego rozwiązania. Gdyby zastanowiła
się nad implikacjami, mogłyby być… porażające.
– Nie rozumiom, czemu tak ci spieszno do śmierci, ale z mojej
ręki jej nie zaznasz – oświadczyło Monstrum i połknęło nać rzodkiewki.
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– Jak mamy cię nazywać? – dociekał brodacz. – Ofiara odpada,
przecież zostałaś już złożona i przyjęta.
– Oda – odpowiedziała i znienacka ruszyła sprintem w kierunku
Ujścia.
Przeskakiwała liście i bulwy, nieustannie walcząc z niepraktycznym strojem i zmuszając każdy mięsień do pracy. Nim ominęła pierwszą
dynię, długie pazury chwyciły ją za kołnierz, uniosły w powietrze i odstawiły na trawę. Monstrum przyglądało jej się z rozczarowaniem, pies
machał ogonem, a szydercze pole dalej nie chciało jej zniknąć sprzed
oczu. Dała za wygraną i pozwoliła sobie w końcu na płacz.

Czwartego dnia przestała zakradać się do Ujścia. Inni byli zbyt czujni:
Alho odwiedzał ją co parę godzin, przynosząc posiłki i wyciągając na
spacery, Dymka spała w progu jej chaty, a Monstrum bez ostrzeżenia
pojawiało się i znikało, wszechobecne, choć nieuchwytne jak wiosenna
mgła. Wezwania pomocy pozostały bez odpowiedzi, choć glif przy pasie
wyblakł od pocierania.
Ósmego dnia Monstrum wręczyło jej pakunek z barwnej wełny,
prosząc, by zmieniła pożółkłe od potu giezło na coś praktyczniejszego. Przekonało ją dopiero niekończącym się opisem kłopotów z pracą
na krośnie, gdy ma się długie pazury i dwa ogony. W łaciatej kamizelce
i pumpach Oda wyglądała jeszcze śmieszniej niż Alho.
Dziewiątego dnia wyciągnęła pierwszą kartkę z ryzy i bez przekonania zaczęła zapisywać znane na pamięć pieśni eschatologiczne
Murieha. Przeczytała ponure rymy, zebrała w sobie i pierwszy raz z własnej woli wyszła na pole.
Po szesnastu dniach wiedziała już, jak dbać o magiczne płody oraz
kurhany. Wieczorami chodziła na przedłużające się spacery, a po powrocie chwytała druty i włóczkę, by nie pozwolić tym wrednym siostrom,
rozpaczy i apatii, ponowne wkraść się do swego serca.
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Po miesiącu znała historię regionu oraz losów rodu Alhona i jego
brata, Michaja, którym okazał się obecny wójt Kaliz. Słuchała rozważań,
czemu nikt nie wyprowadził przybyszów z błędu co do natury lokalnego
ofiarowania, i w odróżnieniu od skrzata domyślała się powodów ku temu.
Monstrum czasem przyłączało się do rozmów, paplając o wszystkim
i o niczym, zupełnie jakby nie było przedwieczną potęgą kontrolującą
działanie najważniejszego zasobu w krainie. Żadna z opowieści nie łączyła się z pozostałymi, wikłając się w gmatwaninę zawilszą niż mity
starożytnych ludów. Oda nie żądała wytłumaczenia dziur logicznych
i niezgodności, ograniczając się do ich spisywania i punktowania tego,
co zostało najgłośniej przemilczane.
Po pięciu tygodniach zaczęła przyjmować do wiadomości, że
Strzegący mogli przestać jej strzec. Przy pieleniu rozważała, ile ofiar
przed nią spotkał podobny los i jak szybko zostawały porzucone. Udając
się na nocny spoczynek, ćwiczyła zaklinanie Mocy i kreśliła glify Zerkania,
lecz świat poza grotą pozostawał ukryty przed jej trzecim okiem.
Czterdziestego dnia w jednej z izb znalazła stos niepodpisanych
płyt oraz nakręcany gramofon najnowszego typu. Na pierwszym z winyli nagrano „Uprowadzenie Panny Jeziornej” w słynnej adaptacji Opery
Książęcej. W recytatywie donna Umi snuła opis paszcz szczurogłowych
potworów oraz marny los tych, którzy w nie wpadli dla dobra innych.
Następne dwa dni spędziła zgarbiona nad sekretarzykiem, próbując rozpisać wszystkie możliwe metody zdobycia tych skarbów przez
potwora oraz to, w jaki sposób handluje ze światem zewnętrznym. Dodała
do tego pakiet ze wcześniejszymi spostrzeżeniami i wykonany na podstawie spacerów szkic mapy groty. Szyfr Strzegących chronił jej sekrety
przed troską towarzyszy niedoli i ich nazbyt szybką interwencją. Plan
kiełkował powoli, chybotliwy i mglisty jak wszystko dokoła niej.
Jakby wyczuwając jej zamiary, Monstrum zaczęło do niej częściej zaglądać. Wieczorami siadało przy oknie, opierało się łokciem
o dach i snuło niestworzone historie o czasach sprzed pojawienia się
ludzi lub tuż po przebudzeniu. Oda spisywała co ciekawsze fragmenty,
tłumacząc to wstępną pracą nad dramatem kosmogonicznym. Czytała
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zachwyconemu stworzeniu urywki scen, a gdy zostawała sama, szyfrowała własne notatki i wkładała je do siennika, w którym ukryła puchnący
z każdym dniem plik kartek. Pod jakimś pretekstem otrzymała od potwora mapę rejonu kalizkiego. Plan zaczynał się klarować, a nadzieja
ostrożnie odżywała.
Po dwunastu tygodniach uporządkowała luźne scenki i ukończyła pisanie dwóch pełnych aktów. Zaczynała lubić dyskusje z Alhonem
i Monstrum, ba, nawet Dymka przestała ją irytować. Choć Odzie nie było
to w smak, zaczynała przywykać.
Po kwartale zaczęła się rozpadać.

Nikt nie zwrócił uwagi na objawy. Nie komentowali kaptura zsuniętego
głęboko na czoło, rękawiczek noszonych mimo ciepła, nie zauważyli też
rzuconych w kąt izby robótek i omijania warsztatów. Nikt, poza pakującą
się rankami na kołdrę Dymką, nie miał Odzie za złe coraz dłuższego snu.
Mogli uznać to za powrót melancholii i woleli dać jej czas, by się pozbierała, lecz nie mogli zignorować jej ostatniego omsknięcia.
Pielęgnacja kurhanów nie była trudna: pielenie, omiecenie kamieni, umocnienie więzi między kamykami, sprawdzenie przepustowości
pnączy, wyrównanie poziomu Mocy w promieniu trzech stóp. To ostatnie
zadanie było banalne i błędy zdarzały się tylko osobom wyjątkowo roztargnionym lub starcom z początkami demencji. W trakcie regulacji Oda
zastanowiła się, czy ma jeszcze cokolwiek do stracenia, choć odpowiedź
była oczywista. Odczekała, aż Alho odejdzie na bezpieczną odległość,
i pozwoliła Mocy zadrżeć. Zobaczyła delikatnie zarysowaną bliznę wędrującą wzdłuż łodygi, tkankę wybrzuszającą się pod naporem ciśnienia
i…
Błękit pochłonął ją, wyżął, jakby niczym nie różniła się od swojego
kubraka, i porwał w halucynogenną toń surowej Mocy.
Oto ona w swej pierwszej roli: jako Wszechbestia krąży wokół pala,
do którego przywiązano trzęsącą się z przerażenia i ledwo tłumionego
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chichotu szlachetną Wpierw-Ofiarę. Wygina się w nieskończonym ciągu gestów: Głód, Pycha, Potęga. Jej ciało okryte jest nie workowatym
kostiumem z gęsiego pierza, lecz prawdziwymi, miękkimi lotkami; Moc
płynie w jej krwiobiegu. W końcu opada, ale nie na ofiarę, tylko na…Nie
dostrzegła kogo, bo obraz zapadł się w sobie i na powrót scalił.
Oto jako reżyser siedzi na próbie, z egzemplarzem własnego
dramatu rozłożonym na kolanach. „Historia przebudzenia i ugody potworów z ludźmi”, akt trzeci, scena siódma: dyskusja pomiędzy ludzkimi
negocjatorami.
– Co poświęcimy: nasze dzieci czy naszych przodków? – pyta
Książę.
Wiedzą, co powinien odpowiedzieć Pustelnik, lecz kwestia nie
może przejść mu przez gardło. Nie czekając na nią, zza kulis wychodzi
Monstrum, zamiatając scenę ogonami wystającymi spod szaty ofiarnej.
– Reżyserze, to się sypie – mruczy ze zgrozą sufler. – Reżyserze,
ty się sypiesz.
I znów porwała ją ciemność, w której pojawiają się wszystkie osoby, którymi kiedykolwiek była. Na przemian ożywają na stołach z onyksu,
łkają nad mimowolnie definiującym je elementem ciała, szaleją w teatrach i przy kawiarnianych stolikach, wreszcie giną, rozdzierane kłami.
Przeplatały i przeplatają się ze sobą, aż zwierają się na kształt scalonego
wzdłuż tułowia półmęża-półżony, tulących się aż do zespolenia w jedność: w wystraszonego dzieciaka w białym gieźle i z wiankiem stokrotek
wciśniętym na skroń. Ktoś dał mu miedziany dzwon oraz bawoli róg, groteskowo wielkie w drobnych dłoniach.
– Zakończ to wreszcie – mówi dziecko głosem zbyt miękkim, by
kiedykolwiek należał do Ody, po czym bez ostrzeżenia rzuca w nią atrybutami i pokazuje figę z makiem.
Obudziła się gwałtownie w swojej izdebce, ze skostniałym ciałem
i potylicą bolącą od wyśnionych ciosów. Świat drżał jej przed oczami,
pełen powidoków i nieznośnie duszny. Dopiero po dłuższej chwili zrozumiała, że nie omdlewa – to wszystko wokół rozlazło się w szwach.
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Z odrętwienia wyrwał ją przenikliwy świergot zawieszonego nad
komodą ażurowego pasa. Oda wyczołgała się spod miękkiego pledu
i otworzyła ukryty w klamrze sekretnik. W zaklętym zwierciadle obraz
skakał pomiędzy plamą sepii a ostrym wizerunkiem znajomej twarzy.
– Mam! Nareszcie cię mam! – ucieszyła się Ursa. – Od miesięcy
próbuję się przebić przez pole ochronne, a tu nagle… Zepsułaś tam coś?
– Sama się psuję, więc czemu nie miało się to udzielić otoczeniu?
Strzegąca zbladła.
– Wplątali cię w model Huzego?!
– Jak widać. Udało mi się wywołać spięcie w osłaniającej grotę
sieci Mocy. Jej stabilizacja trochę potrwa. Można przejść. Gdzie jesteście
i w jakiej sile?
– Jestem sama.
– Co?!
– Standardową procedurą w podobnych sytuacjach jest zakończenie zlecenia i ściągnięcie ofiary po jej śmierci, ale bez kredy lokalizacyjnej
i ładunku wstępnego może to zająć całe lata. Zostałam, by obserwować
rozwój wydarzeń. Oficjalnie jestem agentem i strzegę rejonu, ale… A,
szkoda gadać. Wiesz, jak wyjść?
Po ustaleniu szczegółów Oda zamknęła komunikator i zapięła pas
na biodrach, starannie unikając patrzenia na odsłonięte ciało. Zebrała
notatki i parę pamiątek w wydzierganej tygodnie temu torbie i ostatni
raz rozejrzała się po trojaku, w którym przemieszkała ostatnie miesiące.
Odeszła, uświadamiając sobie, że po raz pierwszy w całej swojej egzystencji miała własny dom.

Nie zaszła daleko.
Porażenia nieprzetworzoną Mocą były zabawne: oprócz jednorazowych proroczych wizji występowały utrzymujące się przez parę
dni paraliże i skurcze losowych części ciała. Oda przypomniała sobie
o tym w połowie marszu, gdy nagle straciła czucie w lewej stopie. Taką
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też zastało ją Monstrum: kulejącą, wycieńczoną i ewidentnie w trakcie
ucieczki.
– Nie musiałaś niszczyć mojej domeny – upomniało ją z goryczą.
Po jego zawieszonym w powietrzu cielsku wiły się koronki wyładowań,
pomiędzy kłami trzaskały iskry. – Droga do wioski jest drożna, wystarczyło spytać.
Nie zwolniła kroku, chociaż jej organizm błagał o chwilę wytchnienia.
– Wiesz, kim jestem, stworze. Pewnie samo ułożyłoś listę wymogów wobec ofiary – wyrzuciła z siebie dręczące ją od dawna wątpliwości.
– Na rzęsach stajesz, bym cię polubiła, co chwilę od niechcenia obalasz
dogmaty i do znudzenia opowiadasz o historii… Do czegoś jestem ci
potrzebna i mnie pod to układasz. O co ci, do ciężkiej cholery, chodzi?
Monstrum bez słowa, pojedynczym, zdecydowanym gestem zerwało rękawiczkę Ody, odsłaniając uszkodzoną dłoń. Spróbowała wytrzymać ten widok, lecz po chwili zgięła się, wstrząsana torsjami.
– A o co chodzi im? – oburzyło się, smagając trawę ogonami. –
Trują mój rodzaj czy go od siebie uzależniają? A może chodzi o waszych
władców? Kontrolę zasobów? Sztuczne ciała z terminem ważności, nekromancję i bycie raz po raz zabijanym. Czemu ktoś zgadza się na taki
los?
– Wiesz, jak pierwszy raz zginęłam? – przerwała mu oschle zdenerwowana i zmęczona Oda. Wyciągnęła bukłak, przepłukała usta i kontynuowała: – Potwór objawił się dekadę za wcześnie i cykl ofiarny szlag
trafił. Nikogo jeszcze nie wychowano do tej roli. Mieli jednak pod ręką
mnie: nieskorą do pracy na roli i posłuszeństwa łamagę-obojnaka. Istny
dar od przodków! – parsknęła. – Nie rozmawialibyśmy, gdyby Strzegący
nie wyłowili mnie wśród zagubionych w Zaświecie dusz i nie dali drugiej
szansy.
Zdusiła cisnące się do ust słowa, żałując, że dała sobie pofolgować.
– Umieranie to parszywa robota – przyznała niechętnie. – Ale jeśli
dzięki temu chociaż jeden dzieciak uniknie mojego losu, to jest to warte
swojej ceny.
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Przez dłuższą chwilę trwali w milczeniu, patrząc na drzewa, w coraz dłuższych odstępach wypuszczające i zrzucające liście.
– Albo oboje jesteśmy fantastami, albo Strzegący łagodzą objawy,
nie znając przyczyny – zawyrokowało Monstrum, okręcając nerwowo szal
wokół pazurów. – Ludzie woleli poświęcić młodych, zamiast profanować
szczątki tych, którym i tak już wszystko jedno. Moi zasmakowali w ludzinie. Powstał impas. Pomóż mi go przełamać.
– Niby jak?
Stworzenie długo szukało słów, sprawdzając w głowie kolejne
kombinacje i eufemizmy.
– Trzeba pójść w świat, a nie mogę porzucić Ujścia. Mogę jednak…
– Czyżby opętanie?
Monstrum zamilkło, zdumione.
O matko. Zgadłam.
– „Nielza stopić jaźni Bestiji ni z mężem, ni z żoną” – zacytowało z przekąsem. – Ale ani słowa o kimś, kto jest obojgiem. Twoje ciało
zostanie uleczone, posiądziesz całą moc i wiedzę, jaką i ja posiadam.
Zyskasz wsparcie.
– To za mało informacji, by wybrać świadomie – zauważyła.
Monstrum przytaknęło i zaczęło wtajemniczać ją w plany przekraczające granice krain i lat. Oda nie była pewna, czy są one zbyt zagmatwane dla jej osłabionego umysłu, czy po prostu rozkosznie bez sensu.
– Przemyśl to – zakończyło mowę dziwo. – Jeśli zdecydujesz się
odejść, nie będę cię powstrzymywać.
Westchnęła głęboko i wyciągnęła z torby kartkę, na której zaczęła
rozpisywać konsekwencje obu rozwiązań. Każda z możliwych decyzji
była zła, cała sztuka w tym, by ponownie nie wybrać tej gorszej. Zagryzła
ołówek. Nie była pewna, czy do tej pory chociaż raz w życiu jej się to
udało.
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O ustalonej porze Strzegąca wkroczyła do obrośniętej paprocią i pachnącej glebą groty. Tunel był duszny, ciasny i zdecydowanie krótszy, niż
przewidywała. Jeszcze przed wyjściem z mroku spróbowała przyzwać
płomień, lecz usłyszała tylko zduszony syk. Zaklęła pod nosem i wyszła
z ukrycia.
Jej przyjaciółka siedziała na przewalonej kłodzie pośrodku polany. Zmieniła się i nie chodziło o wełniany trykot, nienaturalnie wygiętą
kostkę czy wystające z rękawa szczątki dłoni.
– Hej, kochana – przywitała się Oda słabym głosem, a na krawędzi
jej ust pojawiły się błękitne okruchy.
Ursa odruchowo ugięła nogi i położyła dłoń na rękojeści służbowego sztyletu.
– Naprawdę wyglądam aż tak strasznie? – zadumała się Oda, po
czym uśmiechnęła się i poklepała korę obok siebie. – Chciałabyś może
troszkę odsapnąć przed powrotem do cywilizacji? Powinnam ci o czymś
opowiedzieć.
– Tu i teraz?
– Tak.
Ursa rozejrzała się podejrzliwie, trąciła pniak ostrzem, a w końcu dosiadła się ostrożnie. Słuchała, coraz mniej myśląc o zagrożeniach
dookoła, a coraz częściej wzywając w myślach przodków, obawiając się
konkluzji i czując, jak jej serce ogarnia panika.
– Powiedz mi: pomożesz? – zapytała była Ofiara, patrząc na nią
oczami, w których czaiło się coś dużo gorszego niż szaleństwo.
Ursa oszacowała swoje szanse, po czym podjęła jedyną możliwą
decyzję:
– Czemu nie?
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ODPOCZNIESZ PO ŚMIERCI
Agnieszka Sudomir

Wstałam dziś bardzo wcześnie. Nie, żebym lubiła, ale taka praca.
Codziennie wstaję przed świtem. Muszę wymieść to ścierwo, które
w nocy wypada ludziom z okien. Pewnie myślisz, że jestem dozorczynią
czy kimś w tym rodzaju? Pudło, kochany, pudło do kwadratu.
Dzień w dzień, z niemałym trudem, wyrywam się ze snu, żeby
ogarnąć ten wasz szajs, a ty nawet nie wiesz o moim istnieniu. Kiedy
idziesz do roboty, mnie już nie ma w pobliżu. Chociaż lubię dobre zagadki, tym razem powiem ci od razu, kim jestem. I tak nie zgadniesz, choćbyś
myślał przez całe swoje zakichane życie.
Jestem Strażniczką. Nie pilnuję, żeby ktoś nie dał ci w łeb na ciemnej ulicy, ani żeby gówniarze mogli się bezpiecznie bawić na podwórku.
Nie siedzę w jakiejś zafajdanej budce przy bramie. Nie gonię złodziei. Nie
wlepiam mandatów za złe parkowanie. Nic z tych rzeczy. Mieszkam jak
ty w jednym z domów. Mój rejon to zwykłe osiedle. Nic nadzwyczajnego.
Nie ma tu nawet płotu, a do śmierdzącej piaskownicy własnego dziecka
bym nie wpuściła.
Ale róbcie, co chcecie, ja tam się w wasze sprawy nie mieszam.
Zresztą, w ogóle unikam ludzi, jak mogę. Zajmują mnie tylko wasze śmieci. Wy produkujecie, ja sprzątam. Prosty układ. Musicie się od czasu do
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czasu naćpać Wizjami Szczęścia. Tak to jest, co zrobić… Porąbany ten
świat, że hej, trudno go znieść na trzeźwo.
Kiedy dzwoni twój budzik, ja już siedzę w domu i zaklinam wasze durne serca, dusze czy co tam, żeby nie produkowały więcej szajsu.
Więcej niż jestem w stanie usunąć. Bo widzisz – idziesz sobie spokojnie
do pracy albo, dajmy na to, do sklepu i zakład, że nawet raz się nie zastanowiłeś, co pozwala ci tam dotrzeć. Otóż ja. Ja nad tobą czuwam. Ja
i moje Narzędzia. Miotła wygląda trochę jak krzywy, gruby patyk. Na
oko nic szczególnego, ale bez niej ani rusz. Szufelka przypomina czarne
pudełko. Czarną skrzynkę, właściwie. Codziennie wrzucam w nią furę
Marzeń i Snów, żebyś się na równej drodze nie potknął, tyłka nie obił,
nóg nie połamał.
Nie masz pojęcia, co ja przed świtem zastaję na chodniku! Ludzie
już tak mają, że najlepiej im idzie po zmroku. Wieczorem siadam w oknie,
patrzę, jak Okularnicy z parteru robi się Wieczna Miłość, i ręce mi opadają. Co to, do kurwy nędzy, w ogóle jest? Nie wiem i ni cholery mnie
nie obchodzi.
Choć cierpliwa jestem jak mało kto, bywa, że nawet mnie trafia
szlag. Niektórzy ludzie nie mają litości. Dla przykładu: Ruda spod piętnastki – produkuje Marzenie za Marzeniem, jakby na rekord szła. I nic
jej nie powstrzyma. Nie ma na to lekarstwa. Tacy jesteście. Takie wasze
zakichane prawo.
A najgorszy jest Siwy spod dwudziestki. Diabli go nadali z tą jego
bezsennością. Nie śpi, gadzina, do rana. Przez jedną noc potrafi usypać
na chodniku niezłe Himalaje Nadziei. Wiem, że tak macie… że Nadzieja
wam się robi jak pryszcze na nosie nastolatki, i na to, jak na Rudą, też
nic poradzić nie można. Ale ten gość ma chyba z osiem dych. Pamiętam,
kiedy miał dziesięć, trzydzieści, pięćdziesiąt… Głupi był, głupi pozostał.
Jedną nogą po drugiej stronie, drugą nadal hołubce wywija. Ledwie pióro
w garści daje radę utrzymać, a jeszcze dziadyga bije się o nieśmiertelność. Jakby było o co. Zawsze najwięcej po nim sprzątania. On poeta jest
czy coś. Mnie się zdaje, że skoro poeta, niby drugie i trzecie dno powinien
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widzieć. A nawet pierwszego jeszcze nie dojrzał. Nie dojrzał i nie dojrzeje,
żeby tak sobie zabawnie powiedzieć.
W śmieciach wam nie grzebię, jednak sporo widzę. I durna nie jestem. Mówię może prosto, ale inaczej mi się nie chce. Mogłabym nawijać
tak, że jeszcze byś się zdziwił. Nie wysilam się, bo i po co? Zazwyczaj
gadam tylko do siebie. Masz wyobrażenie, ile egzaminów musiałam zdać,
żeby po was sprzątać? Robota nie dla każdego, o nie! Ale ktoś to musi
ogarnąć. I tym kimś jestem ja.
Nie chwalę się, chociaż znam takie historie, co ich w żadnej książce nie znajdziecie. Z tymi waszymi książkami też skaranie. Śmiech mnie
bierze, jak Siwy pożera jedną za drugą. W nocy mu się odbija, zgaga go
męczy, spać nie może. A ja potem zapieprzam dzień w dzień przez jego
brak umiaru. Bo wiadomo – umiar trzeba mieć. Wiedzieć, ile czego człowiek da radę strawić. Facet rzuca się na książki jak dziecko na czekoladki.
Mdli go i żre dalej, tak od lat.
Na szczęście nie każdy brudzi. Lubię tego spod dziewiątki – młody gnojek jeszcze, ale czysty. Nie ma co, jednego sennego śmiecia pod
jego oknem nie znajdziesz. Dzielny chłopak. Porządny. Żeby się tylko
nie zmarnował.
Teraz pewnie myślisz, że fajna rzecz te wasze wymysły i że trochę
szkoda z nimi na śmietnik? Jasne… Weźmy na przykład Marzenia: cudne jak najprawdziwsze diamenty, można się pomylić; droga nimi usłana
przecież taka urocza, taka przyjemna! Codziennie zawalacie chodniki
stertami nowych Marzeń, a żadnemu do łba nie strzeli, że kiedy rano
będzie gnał do tramwaju, na te brednie, byle gdzie porozrzucane, wlezie
i kark skręci. Albo – nie wiem, co gorsze – wdepnie w Wieczną Miłość.
I prędko z miejsca nie ruszy. Wieczna Miłość to straszne paskudztwo:
jak raz złapie, to za diabła puścić nie chce. Właśnie dlatego jesteśmy
potrzebni – żeby waszych kruchych kręgosłupów pilnować. Ludzie sami
nie wiedzą, co im szkodzi. Ani wam, ani mnie decydować, kiedy komu
pisany kres ziemskiej męki. Jest plan. I na każdego przyjdzie pora. Nic
więcej nie musicie wiedzieć.
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Co ja z nimi mam, z tymi ludźmi! Trzy światy. Raz wychodzę rano,
mróz jak cholera, a tu pod jakimś nieparzystym, chyba to siedemnastka
była, leży jak wół Dozgonna Przyjaźń. Żeby jedna! Całe, normalnie, stosy Dozgonnej Przyjaźni. Wszystko oczywiście przymarzło do chodnika
aż miło. Co robić? Wzięłam Łopatę, bo Miotła już nie dała rady, i dalej
w tę Przyjaźń! Puścić, zaraza, nie chciała, ale ja uparta jestem. Porządek
przede wszystkim.
Rozwaliłam bydlę za dziesiątym uderzeniem. Pomyśl tylko, taka
śliczna Przyjaźń sobie leży… trzeba przyznać, rzeczywiście ładnie na
mrozie bestia wyglądała, cała lśniąca i bielusieńka – nic, tylko podziwiać.
Do czasu, kiedy nagle – trach! Przejedzie się który, kości pogruchocze.
Dopiero lament, jaki to on na Przyjaźni potrzaskany, jaki biedny! I do
kogo pretensje, ja się pytam? Trzeba trochę, kurna, myśleć, zanim się
jakiegoś bzdeta na świat wypuści. Ale czego wymagać od kogoś, kto ma
dwie nogi i wierzy, że nawet na śliskim ustoi? Szkoda gadać. Szczęście
wasze, że są tacy jak ja. Kiedy Strażników zabraknie – a nowi nie garną
się do zawodu, wiedzą, że to nie żarty, tylko harówa – wtedy nikt waszych
miękkich dup nie uratuje.
Trochę się uniosłam, bo ciężko tak na mrozie robić i nerwy mnie
od rana brały. Ładna spod piątki, zazwyczaj dość czysta dziewucha, dziś
napaprała jak nigdy. Akurat teraz, kiedy i tak nie wiem, w co najpierw ręce
włożyć! Znalazłam pod jej oknem Sny o Wyspach Szczęśliwych, jeden na
drugim. Niby niezbyt duże i tylko trzy, za to wagę swoją miały. Łatwo od
chodnika odkuć, ale do skrzynki wrzucić… tragedia. Natargałam się porządnie, zanim jeden Sen wywaliłam, a co dopiero trzy! Warto było – pod
piątką lśni: żadnych klamotów porozrzucanych, najmniejszego bałaganu.
Czyściuteńko. Za to u tego z pieskiem – śmietnik aż mnie zemdliło. Takie
Pokłady Dobroci, że jak dałoby radę je w węgiel pozamieniać, w żadnej
kopalni by się nie powstydzili.
Sam widzisz… Wiele o mojej pracy można powiedzieć, ale nie, że
jest łatwa. Raz ta spod dwójki mówiła dzieciakowi o jednym facecie, co
kamień pod górę targał i targał, bo czymś tam szefostwu podpadł. I że
niby za karę ten kamień mu kazali dźwigać. Co wtoczył – pierdut, kamień
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z powrotem w dół. Generalnie gość miał przechlapane. Ja też czasem
normalnie jak ten koleś od kamienia się czuję. Jednak z drugiej strony,
myślę sobie, dobrze, że ludzie ciągle tacy bez wyobraźni i w ogóle. I nic
a nic się nie uczą. Inaczej do czego byliby potrzebni Strażnicy? Niby
rano wstawać nie lubię, ale na swojej robocie się znam jak mało kto. A to
cieszy, prawda?
Raz Siwy, ten od książek, gadał o Aniołach. Chyba do siebie szajbus nawijał, bo nikogo innego wokół nie było. I wychodzi, że to takie stwory, te Anioły, co opiekują się ludźmi. Znaczy – każdym z osobna, żeby
jeden z drugim w wędrówce przez świat się za bardzo nie pokiereszował.
Nie zawsze, rzecz jasna, im – tym Aniołom – idzie jak z płatka. Tak jak
i mnie się zdarzy, zwłaszcza wiosną, ze sprzątaniem nie wyrobić. Bywa,
że jakaś babka albo facet orła wywinie i długo się potem pozbierać nie
może. Ciarki normalnie przechodzą, jak się na to patrzy. Ale co? W końcu
nie moja wina. Sezon w pełni, kawał terenu do ogarnięcia – czasem nie
daję rady. Jednak góra pretensji nie zgłasza. Nikt się nie czepia. Oni
tam wiedzą, że wiosną temat jest nie do przerobienia, choćby dziesięciu
Strażników na metr kwadratowy upchnąć. A jak kataklizm, to i nie dziwne,
że są ofiary. Przecież wiadomo: robię, co mogę.
Tak czy siak – bo się trochę rozproszyłam – spodobała mi się historia o Aniołach, chociaż wątpię, czy jest prawdziwa. Żadnego Anioła to
ja nawet na moim chodniku, w śmieciach, nie widziałam. A czego tam nie
ma! Wszystkie dziwactwa, co ich normalnie na oczy nie ujrzysz. Mniejsza,
nie czepiam się szczegółów, bo opowieść dobra. I trafiła do mnie wyjątkowo, muszę przyznać. Tak sobie pomyślałam, że może jednak wiecie,
że Strażnicy są wśród was. Skrzydła się, co prawda, nie zgadzają, za to
wszystko inne do opisu pasuje – też pilnujemy, żebyście sobie krzywdy,
durnie, nie zrobili. Serio, jakby Siwy o mnie, cholera, gadał. Przyjemnie
czasem sobie pomyśleć, szczególnie kiedy takie pioruńskie zimno, a tu
trzeba do roboty, że może jest w was jakaś wdzięczność za tę moją harówę.
Nie marudzę. Takie zajęcie sobie wybrałam. Zresztą, co innego
niby miałabym robić? W chórze śpiewać? Na harfie przygrywać? W dziale
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pogody chmury z kąta w kąt przeganiać? Kontrola jakości cudów i zarządzanie ruchem ciał astralnych też nie dla mnie – za dużo zamieszania. Do prowadzenia selekcji się nie nadaję, nie na moje nerwy całe to
gadanie. Co drugi by reklamację składał. Mogłam jeszcze na bramę iść,
kwestionariusze wypełniać; u nich zawsze braki kadrowe. Niby praca spokojna, bezstresowa, ale nigdy mnie nie ciągnęło do papierkowej roboty.
Zresztą, kiedy przyjdzie na ciebie czas, sam zobaczysz, że nie tak łatwo
zdecydować, kiedy stoisz zmarznięty w jakiejś frajerskiej koszulinie do
kolan przed wystrojonymi ważniakami. Trzęsiesz się ze strachu, zbiera
ci się na wymioty, z całych sił próbujesz się nie rozsypać, a już ci machają kontraktem przed nosem. Nie zdążysz dobrze ogarnąć, gdzie jesteś
i w ogóle o co tu biega – chcesz czy nie – musisz wybierać. A trzeba to
zrobić diabelnie mądrze, bo drugiej szansy nie ma. Kwit podpisany: koniec, kropka, amen. Jak się raz-dwa w garść nie weźmiesz, jak nie umiesz
szybko kombinować – po tobie. Tym sposobem niektórzy mają na wieki
wieków przerąbane.
Ale ja nie narzekam. Choć ciężka ta moja robota, bez dwóch zdań,
nie mogę przecież powiedzieć, że mi nie pasuje. Lubię być Aniołem, czy
jak tam mnie nazywacie.
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Spotkałem ją tylko trzykrotnie. Ostatni raz w dniu jej tragicznej śmierci.
Przy pierwszym kontakcie nie wywarła na mnie pozytywnego wrażenia.
Wydawała się oschła, jeśli nie bezczelna, co w zaistniałej sytuacji zupełnie mnie zaskoczyło. Pięć lat temu, późną jesienią, zaginęła moja czternastoletnia siostrzenica. Dziecko wyjątkowo niesforne i rozpieszczone
do granic przyzwoitości, znienawidzone przez całe kuzynostwo, stało się
nagle ofiarą, stawiając całą familię w stan gotowości. Mój szwagier był
wówczas prominentnym politykiem Partii Socjalistycznej (co miało się
zmienić rok później, po ujawnieniu jego udziału w aferze korupcyjnej),
więc z osobistej tragedii zrobił sprawę wagi państwowej. Cała Hiszpania
szukała Blanki. Dziewczynka o cienkich czarnych włosach spoglądała
piwnymi oczami z autobusów, przystanków, witryn sklepowych i uśmiechała się szyderczo, pokazując światu aparat ortodontyczny.
Nie lubiłem tego dziecka. Prawdę powiedziawszy, czułem wobec
niej odrazę. Węszyłem zepsucie. Blanka stanowiła ten typ człowieka,
z którego ust od najmłodszych lat z każdym słowem wydobywają się
opary kłamstwa, a pod skórą, w sczerniałych żyłach, krąży trucizna. Być
może moje słowa wydają się bezduszne. Pięć lat temu nie przeszłyby mi
przez gardło, dziś jednak nie widzę powodu, by nie dopuścić do głosu
szczerości.
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Mimo głębokiej niechęci nie mogłem jednak pozwolić sobie na luksus bezczynności – bądź co bądź łączyły nas więzy krwi. Zaoferowałem
pomoc w niezbyt szczęśliwym dla mnie momencie, jak się później okazało. Dwa tygodnie i setki tysięcy peset po zniknięciu Blanki moja siostra, zyskawszy poparcie matki, uciekła się do metod niekonwencjonalnych. Wyszukała najsłynniejszych jasnowidzów w Hiszpanii i Francji, po
czym sprzedała dom w Benidorm, żeby opłacić ich usługi. Naturalnie
jako niefortunny woluntariusz towarzyszyłem jej w tych działaniach.
Przyjmowałem ze stoickim spokojem wszystkie wizje miejsc, w których
rzekomo miała przebywać siostrzenica. Woziłem siostrę po bagnach,
starych fabrykach, opuszczonych domach, dzielnicach cygańskich…
i bankach, oczywiście. Nie usłyszała ode mnie słowa krytyki. Nie miałem serca tłumaczyć jej bezsensowności szamańskich metod, mimo że
widziałem, jak z każdym kolejnym rozczarowaniem kurczy się i gaśnie.
Gdy wróciliśmy do Madrytu, padał deszcz. Ulewy nie miały końca,
co według mnie dowodziło, że wpływy naszej rodziny okazały się większe,
niż oceniał mój narcystyczny szwagier. Nawet niebiosa płakały nad losem
Blanki. Kiedy w końcu na przekór prognozom wyszło słońce, chwyciłem
płaszcz i wybiegłem na ulicę. Ocknąłem się z zamyślenia przed komisariatem, w którym pracował przyjaciel ze studiów. Przywitał mnie tak,
jakby od naszego ostatniego spotkania nie minęły dwa lata.
– Może ci się to wydawać niewiarygodne – przerwał, żeby zaciągnąć się papierosem – ale policja też korzysta z usług jasnowidzów.
Choć oczywiście wolimy się z tym nie obnosić. Wiem, wiem, też tak reagowałem na początku. Ale widziałem to i owo… I byłbym ignorantem
i niewdzięcznikiem, gdybym zgodził się z tobą, że wszyscy jasnowidze
to parszywi oszuści.
– Nie wierzę, że o to pytam, ale czy znasz kogoś, kto mógłby pomóc?
– Twoja siostra rozmawiała już ze wszystkimi, którzy kiedykolwiek
z nami współpracowali.
– Mówisz więc, że nic nie da się zrobić? – dopytywałem z desperacją w głosie.

Monika Glibowska

Przyjaciel zmrużył oczy, dmuchając we mnie dymem.
– Ile jesteś gotów wyłożyć?
– Ile będzie trzeba – zapewniłem bez wahania.
– Znam kogoś, ale to osoba bardzo nieskora do pomocy…
Jeszcze tego samego wieczoru udaliśmy się do Walencji. Gdy wjechaliśmy do miasta, zatarły się granice rzeczywistości, a ja popadłem
w apatię. Za szybą z ciemności nocy wynurzały się szkielety „wielorybów” Calatravy. Ości konstrukcji kryły w sobie interaktywne muzea, operę, kino, planetarium… Światła mijanego Miasta Sztuki i Nauki odbijały
się w wodzie otaczającej futurystyczne budowle.
Skręciliśmy w ulicę prowadzącą do portu, przyjaciel zaparkował
samochód przed jednym z bloków starego budownictwa, zastawiając
wyjazd z osiedlowej uliczki. Nacisnął przycisk domofonu, uśmiechając
się uspokajająco, co natychmiast wzbudziło we mnie niepokój.
– Alonso Luis Serrano.
– Nie!
Po trzaśnięciu rzuconej w złości słuchawki nastała krępująca
cisza. Alonso wzruszył ramionami i przytrzymał przycisk przez dobrą
minutę.
– Czego chcesz? – wysyczał kobiecy głos.
– Wiem, że obiecałem, że poprzednia przysługa będzie ostatnią,
ale siostrzenica mojego przyjaciela zaginęła i…
Trzask. Zgodnie z sugestią Alonso przysunąłem się bliżej drzwi,
naiwnie oczekując, że zostaną otwarte. Nie spodziewałem się, że chodziło o uniknięcie spadającej donicy. A także kolejnej… Po dwóch następnych chybionych atakach zdjąłem resztkę kaktusa z buta i otrzepałem
ziemię z nogawek. Patrzyłem na przyjaciela pytająco, a on tylko westchnął i mruknął:
– Chcę się upewnić: podtrzymujesz swoją deklarację?
Skinąłem głową, sądząc, że chodzi o chęć współpracy z „nieskorą
do pomocy” wariatką. Jeżeli zaszedłem już tak daleko, mogłem zaakceptować jeszcze ryzyko śmierci od spadającej doniczki. Alonso wyjął
papierosa z paczki i ponownie zadzwonił.

Lustra śmierci

273

274

Monika Glibowska

– Osiem milionów peset od lustra.
Pomyślałem, że kobieta po drugiej stronie domofonu musiała popaść w podobne osłupienie jak ja. Dopiero później zrozumiałem, że zanim
w końcu otworzyła, rozważała, czy w ogóle warto podjąć się zlecenia za
taką sumę.
Poprowadziła nas do salonu. Alonso mówił za mnie, ona zaś,
w przeciwieństwie do wszystkich ludzi, z jakimi miałem styczność przez
ostatnie tygodnie, nie okazała ani odrobiny współczucia. Wydawało się,
że empatia jest jej obca. Być może właśnie ta oziębłość, której nie rozumiałem, i interesowność, źle przeze mnie wówczas interpretowana,
sprawiły, że byłem pod głębokim wrażeniem. Mój racjonalny umysł odmówił posłuszeństwa. Po raz pierwszy uwierzyłem, że mam do czynienia
z osobą o darze widzenia tego, co niedostrzegalne. Nie potrzebowałem
dowodów – wystarczyła aura, jaką roztaczała wokół siebie Alba Cristina.
Choć brzmi to jak szaleństwo, mógłbym przysiąc, że gdy się zbliżała,
kolory wydawały się ciemniejsze, a powietrze gęstniało. Zupełnie jakby
niosła ze sobą mrok.
Otarłem nerwowo pot z czoła, nie pojmując, co się ze mną działo.
Kobieta patrzyła na mnie wrogo bardzo jasnymi, niebieskimi oczami,
tworzącymi dziwny kontrast z ciemną karnacją i czernią włosów. To natarczywe spojrzenie zdawało się przenikać zakamarki duszy. Zacząłem
się obawiać, że Alba Cristina przejrzała moje najskrytsze myśli. A cokolwiek w nich odczytała, budziło u niej silną odrazę. Wzdrygnąłem się
mimowolnie i odwróciłem wzrok.
– Możemy zacząć, kiedy pieniądze za pierwsze lustro wpłyną na
moje konto – przemówiła nagle. – Tak będzie za każdym razem: płatność
z góry. Ostrzegam, że policja potrzebuje zazwyczaj przynajmniej trzech
luster, żeby rozpoznać lokalizację.
– Chce pani dwadzieścia cztery miliony peset? – zapytałem z niedowierzaniem, odzyskując rezon.
– Skoro nie dysponuje pan taką kwotą, to proszę wyjść i nie marnować mojego czasu.
Patrzyłem na nią osłupiały.
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– Zapłacę, jeśli zagwarantuje pani, że we wskazanym miejscu będzie moja siostrzenica.
– Nie – odparła stanowczo.
– Słucham?
– Mogę zagwarantować, że będzie w tym miejscu wtedy, kiedy
będę je malować.
– Malować? – zapytałem zdezorientowany.
– Alonso Luisie Serrano, co to ma być? – Kobieta wpadła w złość.
– Ten człowiek w ogóle nie wie, po co się tu zjawił? To jakaś kpina?
Wyszedłem wściekły. Alonso tłumaczył mi potem w hotelu, że lepiej, abym wiedział jak najmniej, zważywszy na mój sceptycyzm. Miał
rację. Jeśli wiedziałbym, co mnie czeka, nigdy nie wyraziłbym zgody na
to szaleństwo. Nie minął tydzień, a znów znalazłem się przed drzwiami
Alby Cristiny. Tym razem nie była tak obcesowa, ale marszczyła brwi,
gdy tylko nasze spojrzenia się krzyżowały. Nie dałem po sobie poznać,
jak bardzo drażniła mnie ta jawnie okazywana niechęć.
Gdy kobieta usiadła przed lustrem, atmosfera zgęstniała jeszcze bardziej. Alba Cristina układała farby w tubkach i słoiczkach na stoliku. Każdy ruch jej dłoni w niewyjaśniony sposób odbierał mi spokój.
Wyczuwałem, że wydarzy się coś, co odmieni moje życie na zawsze.
Zagubiony we własnych emocjach, zapomniałem na chwilę o nieszczęsnej Blance.
– Proszę mi opowiedzieć o siostrzenicy – zażądała kobieta.
Patrzyła wyczekująco w moje odbicie. Mógłbym przysiąc, że
pośrednictwo wielkiego lustra zmieniało jej charakter. Kiedy staliśmy
twarzą w twarz, sprawiała wrażenie żądnej krwi zołzy i finansowego pasożyta. Natomiast gdy nasze spojrzenia łączyły się w zwierciadle, jej rysy
i wyraz oczu łagodniały.
– Siostrzenica – powtórzyła, stukając końcówką trzymanego w lewej dłoni pędzelka o paletę.
Zacząłem opisywać wygląd Blanki, sukienkę, w której ją ostatnio widziano. Wspomniałem o jej pasji do robienia zakupów, koniecznie
w Paryżu. Uchyliłem się, żeby nie dostać pędzlem między oczy.
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– Nic nie widzę!
Alonso wtrącił się, zanim zdążyłem zareagować. Przypomniałem
sobie, że zadeklarował się służyć za tłumacza.
– Mów, co naprawdę sądzisz o Blance.
Rzuciłem kilka luźnych uwag, zaczynając od tego, że choć czasami sprawia kłopoty, na pewno bardzo kocha rodziców i nie zdaje sobie
sprawy, że jej poczynania mogą ich martwić. Przerwałem, słysząc trzask
łamanego drewna.
– A myślałam, że tylko pański szwagier jest politykiem… – wycedziła przez zęby Alba Cristina, ciskając o podłogę połamany pędzel.
– Opowiedz o pierwszym wspomnieniu dotyczącym Blanki, które
przychodzi ci na myśl. – Alonso próbował pomóc.
– Pierwszym? Kiedy podczas kolacji rodzinnej ukradła mi portfel.
Miała wtedy dziesięć lat. Dwa lata później przyłapałem ją na paleniu. Nie
uwierzyłbyś, co próbowała zrobić, żeby przekonać mnie, abym nic nie
mówił mojej siostrze.
Zamilkłem. Kobieta, nie odrywając wzroku od lustra, wyszukała
ręką gruby pędzel i wykonała kilka zamaszystych ruchów. Szara farba
pokrywała powierzchnię. Nie miałem wątpliwości, że dla Alby Cristiny
nie istnieje już moje odbicie. Każde wypowiadane zdanie wprowadzało
ją w coraz głębszy trans. Przybliżała się, jakby chciała dostrzec detal,
innym razem oddalała, prawdopodobnie potrzebując odpowiedniej perspektywy. Wydawało się, że zagląda w lustro i odrysowuje to, co tam
widzi. W miarę jak dzieło nabierało kształtów, oddech malarki stawał się
szybszy, a twarz – coraz bledsza. Kobieta sięgała po kolejne tuby, słoiczki
i pędzle, jakby znała ich położenie na pamięć. Mieszała kolory, nawet nie
patrząc na paletę. Jej nerwowe ruchy przypominały szaleńczy taniec. Nie
miałem pewności, czy Alba Cristina panuje nad własnym darem widzenia.
Wydawało się, że całe życie skupiło się w hipnotyzujących oczach, a bezwolnym ciałem poruszały niewidoczne sznurki. Nie ukrywam, że czułem
podziw. Jeśli uczestniczyłem jedynie w spektaklu, był on wart ceny.
Starałem się mówić nieprzerwanie, czując narastający niepokój.
Alonso wspierał mnie, zadając coraz to nowe pytania mające pomóc
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w ujawnianiu prawdziwego oblicza siostrzenicy. Minęły godziny i zdążyłem zachrypnąć, zanim dłoń kobiety opadła, a pędzel poleciał na
podłogę i przetoczył się po parkiecie, naznaczając go czerwoną smugą.
Alba Cristina odwróciła się i ogłosiła pierwsze lustro zakończonym. Po
jej nienaturalnie bladej twarzy spływał pot, a dłonie drżały od wysiłku.
Stanęliśmy z Alonso przed osobliwym obrazem i kontemplowaliśmy go
długo w zadumie.
W mrocznym pomieszczeniu, gdzie jedynym źródłem światła był
okratowany lufcik, na brudnej podłodze leżał stos gałganów. Nie mogłem
oderwać od niego wzroku – za bardzo przypominał kształtem leżące
ciało. Odpędzałem myśli o tym, co mogło się przydarzyć siostrzenicy,
jeśli rzeczywiście znalazła się w tak przerażającym miejscu. Obawiałem
się, że moje przeczucia okażą się trafne.
Na obrazie dominowały ciemne kolory i w pierwszej chwili sądziłem, że nie da się rozpoznać niczego, co wskazałoby na miejsce pobytu
Blanki. Po pewnym czasie Alonso zwrócił jednak uwagę na ciemny obszar
przypominający kołtuny włosów. Mniej więcej w tym samym momencie
dostrzegliśmy w snopie światła fragment buta. Wtedy też zdaliśmy sobie
sprawę, czym były nieliczne czerwone plamy. I co w tej mrocznej piwnicy
robiły szczury.
Tej nocy nie mogłem spać. Kiedy zamykałem powieki, widziałem
zmasakrowane zwłoki siostrzenicy. Postanowiłem wstrzymać się z powiadomieniem rodziny o rozwoju wydarzeń, wciąż wmawiając sobie, że
to tylko wyrafinowana sztuczka. Lecz mimo nieustannego karcenia się
za własną naiwność, wierzyłem w prawdę malowanego lustra. Wierzyłem
w prawdę Alby Cristiny, choć nie potrafiłem tego logicznie wyjaśnić.
Rankiem zastukałem do pokoju zajmowanego przez Alonso i ze
zdziwieniem stwierdziłem, że przyjaciel już wyszedł. Odebrał dopiero
za drugim razem.
– Nie wiedziałem, że zrywasz się tak wcześnie. Gdzie jesteś?
– Coś się stało? – odpowiedział pytaniem.
– Dziś w nocy dokonałem wpłaty, chciałbym jak najszybciej zobaczyć drugie lustro.
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– W takim razie jedź natychmiast do Alby, nie ma co tracić czasu.
– A ty?
– Ja już tu jestem – przyznał po chwili Alonso.
Pół godziny później siedziałem na niewygodnym taborecie w salonie tajemniczej kobiety. Obserwowałem, jak szykuje się do pracy, wyciskając farbę z tubek na paletę. Tym razem się przygotowałem i bez
skrępowania mówiłem o Blance. Po godzinie opowiadania złapałem się
na tym, że nie odrywam wzroku od malarki luster. Włosy spięte w bezładny kok odsłoniły szczupły kark. Duży dekolt białej, bufiastej bluzki
pozwalał mi obserwować grę mięśni na plecach. Póki to było możliwe,
usiłowałem odczytać w odbiciu wyraz jej błękitnych oczu, jednak barwne
plamy szybko pokrywały szkło. Mimo to zdążyłem zyskać pewność, że
każdy ruch pędzla sprawiał Albie Cristinie wewnętrzny ból i wypełniał jej
twarz rosnącym przerażeniem.
Wstydziłem się własnych spostrzeżeń, czując, że przekraczam
granicę. Zupełnie jak widz, który, nienasycony samym widokiem przedstawienia teatralnego, pcha się za kulisy. Nie potrafiłem odgadnąć, czy
niezwykłość tkwiła w lustrze, czy też w samej kobiecie. Miałem wrażenie,
że im dłużej przyglądam się jej pracy, tym bardziej poznaję samą Albę
Cristinę. To przekonanie – być może złudne – sprawiło, że moja fascynacja malarką rosła.
Alonso odchrząknął znacząco i podał mi szklankę wody. Sądząc
po spojrzeniu, jakim mnie obdarzył, nie spodobał mu się obiekt mojej obserwacji. Bezwiednie powiodłem wzrokiem po salonie. Nie znajdowało się
w nim nic, co zdradzałoby zainteresowania lokatorki. Żadnych książek,
płyt czy zdjęć. Ściany wymagały odmalowania, meble też pamiętały lepsze czasy. Mieszkanie przygnębiało, więc skierowałem uwagę na lustro.
Wyłaniała się z niego kamienica, jakich wiele było w Madrycie czy innych hiszpańskich miastach. Od sąsiedniego domu o pożółkłych ścianach
dzieliła ją uliczka, zaśmiecona styropianem i przygnanymi z wiatrem
papierami. Dostrzegłem też niepokojący szczegół: z okna na pierwszym
piętrze patrzyła na mnie siwowłosa staruszka. Naprawdę zdawało mi się,
że wyziera z lustra, i ta świadomość przyprawiła mnie o dreszcze.
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– Genialnie! – wykrzyknął nagle Alonso. – Tego właśnie potrzebujemy!
Stał nachylony nad ramieniem kobiety, wpatrując się w jakiś detal.
Podszedłem bliżej i przyjrzałem się z uwagą maleńkiej tabliczce. Widniał
na niej numer budynku.
– Najbardziej prawdopodobną lokalizacją jest Madryt. Zawęzimy
poszukiwania do kamienic o tym numerze. Roześlę zdjęcie chłopakom,
może ktoś rozpozna budynek. Nie martw się, stary, nawet jeśli teraz się
nam nie poszczęści, to najdalej przy następnym lustrze będziemy mieć
ten adres.
Podczas gdy Alonso przeszukiwał torbę w poszukiwaniu aparatu,
ja kontemplowałem zamalowane szkło. Na uchwyconym farbami obrazie
kamienicy widziałem każde pęknięcie elewacji i zakrzywiony parapet.
– Niezwykłe… – powiedziałem bezwiednie.
Lecz Alba Cristina mnie nie słuchała. Po bladej twarzy strużkami
spływał pot, a szeroko otwarte, przekrwione oczy wpatrywały się w lustro. Zrozumiałem, że ona nadal stała przed kamienicą i szukała wskazówek. Nagle jej drżące dłonie sięgnęły w nerwowym geście po nowy
pędzel. Styl malowania zmienił się, nabrał szaleńczego tempa, a i oddech
kobiety gwałtownie przyspieszył. Zdawało się, że ściga się z czasem.
– Mój Boże – wyszeptał Alonso.
W wąskiej uliczce między budynkami zaparkował samochód.
Policjant rzucił się po lupę i chwilę później dzwonił już do Madrytu, podając numery rejestracyjne.

Godziny oczekiwania na wieści od policjantów dłużyły się w nieskończoność. Chodziłem po salonie, na zmianę sięgając po telefon i chowając go do kieszeni. W końcu zdecydowałem się powiadomić siostrę
o sytuacji. Gdy usłyszałem jej płacz, zrozumiałem, że popełniłem błąd.
Podsyciłem nadzieję, choć nie było podstaw do optymizmu. Próbowałem
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przygotować siostrę na najgorsze, ale powtarzała tylko półprzytomnie
imię córki i szlochała. Wierzyła całym sercem, że Blanka żyła.
Gdy zadzwonił drugi telefon, zamarłem. Alonso odebrał i wysłuchał raportu kolegi z madryckiego komisariatu. Znałem wynik poszukiwań siostrzenicy, zanim skończył rozmowę. Twarz przyjaciela zdradzała
emocje. Pokręcił głową, patrząc na mnie ze smutkiem. Poklepał mnie po
ramieniu i zostawił samego w salonie.
Potrzebowałem chwili, zanim zwróciłem się do siostry. Wydawało
mi się, że słyszałem, jak pękło jej serce.

Następny tydzień upłynął szybko, naznaczony żałobą. Moja siostra
przeszła załamanie nerwowe. Szwagier, dotąd usiłujący nagłośnić
sprawę Blanki za wszelką cenę, teraz stawał na głowie, by ją wyciszyć.
Początkowo skrywaliśmy okoliczności śmierci mojej siostrzenicy, lecz
w miarę upływu czasu zaczął na nowo wymyślać historię córki. Udzielił
nawet kilku wywiadów, rozpaczając nad jej losem i tragedią rodziny.
Dziś nie mówi się już o Blance inaczej niż jak o niewinnej ofierze. Nikt
z rodziny nie chce pamiętać, że przedawkowała narkotyki podczas orgii
w niezbyt doborowym towarzystwie, a potem została porzucona w piwnicy na pastwę szczurów.
Po pogrzebie uznałem za stosowne pojechać do Walencji i podziękować osobiście Albie Cristinie. Alonso odwodził mnie od tego pomysłu,
lecz nie posłuchałem. Na miejscu dowiedziałem się od sąsiadów, że wyprowadziła się już przed czterema dniami. Pytałem później przyjaciela,
czy wiedział coś o jej planach – wzruszył ramionami i odparł:
– Jak ci to powiedzieć… Alba nie chce wykorzystywać swojego…
daru. Jeżeli już uda mi się namówić ją do współpracy, to po namalowaniu
luster zawsze znika. Boi się najazdu prasy lub natłoku zleceń z komisariatów z całego kraju. – Alonso westchnął ciężko. – Poza tym zadowoleni
klienci albo proszą ją o kolejne przysługi w stylu znalezienia kota czy
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namalowania wnętrza banku, albo polecają ją znajomym. A ona tylko
chce spokoju.
– Ale ty wiesz, gdzie Alba Cristina teraz mieszka?
– Nie – odparł stanowczo Alonso.
Wiedziałem, że kłamie.
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Przyznaję, że od tamtej pory zawładnęło mną coś na kształt obsesji.
Codziennie kupowałem „El País” i wyszukiwałem wzmianki o porwaniach, łudząc się, że napotkam ślad tajemniczej kobiety. Nie mogłem
sobie wybaczyć, że nie wypytałem jej o charakter daru, o jego funkcjonowanie i ewentualne ograniczenia. Zacząłem nawet zgłębiać literaturę
specjalistyczną, którą ledwie miesiąc wcześniej zaszufladkowałbym jako
science fiction. Wkrótce stałem się domorosłym specjalistą w dziedzinie
parapsychologii. Równocześnie starałem się zacieśnić przyjaźń z Alonso.
Liczyłem na to, że prędzej czy później uda mi się za jego pośrednictwem
spotkać Albę Cristinę. Przyszło mi jednak czekać na ten dzień trzy lata.
Seryjny morderca grasujący w Barcelonie terroryzował Hiszpanię
przez cztery miesiące. Zdawało się, że Katalończycy nagle stali się bohaterami amerykańskiego filmu klasy B. Zwyrodnialec porywał osoby
o różnej płci i wieku w nieregularnych odstępach czasu. Przetrzymywał
je przez pięć dni, przesyłając prasie po jednym palcu prawej ręki na dobę.
Szóstego dnia zabijał ofiarę, siódmego – rozrzucał poćwiartowane ciało
w jednej z dzielnic.
Jadąc z Alonso do stolicy Katalonii, podejrzewałem, że gdyby
szóstą ofiarą nie stała się żona znanego przedsiębiorcy, Alba Cristina
nigdy nie wyraziłaby zgody na współpracę. I choć nie poinformowano
mnie, ile zaoferowano jej od lustra, nie miałem cienia wątpliwości, że
suma przyćmiewała tę, jaką wyłożyła moja rodzina.
– Pamiętaj, że miejsce pobytu Alby musi pozostać w tajemnicy –
mówił z powagą Alonso.
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– Nie trzeba mi tego powtarzać – zapewniłem z uśmiechem. – Nie
wiesz nawet, jak bardzo jestem ci wdzięczny, że mnie zabierasz.
– De nada, przyjacielu, nie ma za co. Prawdę mówiąc, potrzebuję
kogoś zaufanego, kto będzie pilnował Alby pod moją nieobecność. Ta
sprawa wymaga pewnych przygotowań, bo ani do prostych, ani do bezpiecznych nie należy. Prasa dostała już trzy palce, dziś zapewne kolejny
nadejdzie pocztą. Czas gra na naszą niekorzyść – tłumaczył Alonso, zapalając papierosa. – Alba zobowiązała się do wskazania miejsca przetrzymywania señory Gómez do jutra do południa i, szczerze mówiąc,
wątpię, czy tego dokona.
Apartament w hotelu nie był przeznaczony dla zwykłych śmiertelników. Moja rodzina nie należała do najbiedniejszych, więc w przeciwieństwie do Alonso nie czułem się jak turysta zwiedzający El Escorial.
Przeciągły gwizd podziwu zwrócił uwagę wysokiego mężczyzny o włosach przyprószonych przedwczesną siwizną. Osobisty sekretarz señora Gómeza podszedł do nas, żeby się przywitać. Komentarze mojego
przyjaciela spotkały się z uprzejmym uśmiechem podszytym pogardą.
– Gdzie jest Alba Cristina? – zapytał Alonso po wysłuchaniu
szczegółów umowy zawartej między przedsiębiorcą a kobietą.
Zdziwiłem się, widząc zmianę w wyrazie jego twarzy. W jednej
chwili role się odwróciły i teraz to on patrzył z góry na sekretarza.
– Zamknęła się w sypialni. Odmówiła otwarcia drzwi komukolwiek
poza panem.
Alonso wyjął papierosa i wsunął go w kącik ust, zbliżając zapalniczkę. Zaciągnął się i wypuścił dym prosto w twarz sekretarza. Patrząc
na żyłkę drgającą na jego skroni, zwrócił się do mnie:
– Przyjacielu, mógłbyś dopilnować, żeby nam nie przeszkadzano?
Skinąłem głową bez chwili wahania. Kiedy zniknął za drzwiami
sypialni, oparłem się o nie, rozbawiony rolą ochroniarza. Usłyszałem, jak
ciało Alonso, pchnięte gwałtownie, odbija się od drzwi z drugiej strony.
Potem doszedł do mnie głos roztrzęsionej Alby Cristiny, płaczącej w ramionach mężczyzny.
– Nie chciałam! Przecież wiesz, że nie chciałam! Zmusili mnie!

Lustra śmierci

283

284

– Co zrobili? – ton głosu policjanta się obniżył.
– Ten nadęty sekretarz jakimś cudem odnalazł mnie i zagroził,
że jeśli nie pójdę na współpracę, naśle na mnie prasę. Alonso, musisz mi
znów pomóc zniknąć! Pomóż mi zniknąć tak, żeby nikt mnie nie odnalazł.
Dlaczego nie dadzą mi spokoju?!
Kobieta ponownie wybuchnęła płaczem. Nie usłyszałem już nic
więcej. Kiedy drzwi ponownie się otworzyły, mój przyjaciel oparł się
o framugę i długo patrzył w zamyśleniu na wydającego dyspozycje sekretarza. Choć się nie odzywał, wiedziałem, że ledwo panował nad gniewem. Równie oczywistym było, że planował spełnić prośbę Alby Cristiny.
Zamierzałem pomóc, choć z niezupełnie szlachetnych pobudek – chciałem za wszelką cenę poznać bliżej malarkę luster.
– Wkrótce zjawi się señor Gómez – przemówił w końcu Alonso. –
Muszę wyjść, żeby coś załatwić, i nie wiem, kiedy wrócę. Nie odstępuj
Alby na krok.
– Oczywiście.
Kiedy przekroczyłem próg sypialni, kobieta zakładała właśnie
szkło kontaktowe. Nie zmieniła się: na jej twarzy wciąż odbijały się zmęczenie i dziecinna złość na cały świat. Długa szmaragdowa chusta, zawiązana na głowie jak przepaska, opadała na biały top. Nie zdziwiło mnie, że
spod długiej spódnicy wystawała bosa stopa. Chyba tylko ludzie, którzy
nie mają swojego miejsca na ziemi, potrafią samą charyzmą wziąć każdą
przestrzeń we władanie.
Alba Cristina nie odpowiedziała na moje przywitanie i przeszła
obok, a ja, poddając się czarowi, ruszyłem w ślad za nią. I zafascynowany,
tak jak trzy lata wcześniej, obserwowałem starcie z pierwszym lustrem,
powodujące, że z kobiety uleciały zdecydowanie i pewność siebie.

Słowa señora Gómeza zdawały się dobiegać z daleka. Nie dlatego, że
mężczyzna opowiadał złamanym głosem, obojętny na otaczający go
świat, lecz z powodu Alby Cristiny, która zdołała tak zelektryzować
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zgromadzonych, że zdawało się, iż w pomieszczeniu nie istnieje nic poza
nią i lustrem. Sam gotów byłem przyznać głośno, że nawet moja egzystencja wydawała się nieznacząca.
Pędzle zmieniały się z grubszych na cieńsze w miarę upływu
czasu i wydobywania z lustra detali. Dobrze oświetlone pomieszczenie
stanowiło skrzyżowanie gabinetu zabiegowego i średniowiecznej sali
tortur. Liczba i rodzaj narzędzi, ułożonych w pedantycznym porządku
na szerokich paletach, przyprawiały o dreszcze. Folia pokrywająca całą
podłogę gromadziła w zagłębieniach czerwone kałuże. Na stole operacyjnym leżała señora Gómez, przypięta pasami. Realizm ekspresji twarzy,
wykrzywionej w grymasie szaleńczego przerażenia, sprawiał, że niemalże dało się słyszeć nieludzki krzyk. Kiedy zlany potem przedsiębiorca
przyjrzał się bliżej lustru, zwymiotował.
Początkowy zachwyt wiernością szczegółu znikał wraz z upływającym czasem, ustępując miejsca niecierpliwości i źle nakierowanej
złości. Coraz częstsze przerwy na życzenie malarki luster zaczynały grać
na nerwach zarówno przedsiębiorcy, jak i sekretarzowi. Żaden z nich
zdawał się nie zauważać, jak kobieta kurczyła się w sobie i słabła pod
niewidzialnym ciężarem. Efekt wielogodzinnej pracy nie przyniósł oczekiwanego rezultatu.
Przyjrzawszy się domowi z basenem, señor Gómez wpadł w furię.
Oskarżył Albę Cristinę o trwonienie cennego czasu na nieistotne sprawy – cóż bowiem nowego mógł wnieść obraz domu, jakich wiele w całej Hiszpanii. Całkowicie straciwszy panowanie nad sobą, mężczyzna
przewrócił stolik i zrzucił paletę malarską. Posunął się nawet do groźby,
że podchodząc w taki sposób do pracy, kobieta rezerwowała sobie celę
w najbliższym więzieniu.
Po tej nieprzyjemnej scenie napięcie nie zelżało. Mimo że świtało,
nie pozwolono kobiecie nawet na godzinę snu. Próbowałem przekonać
sekretarza, by zarządził dłuższą przerwę, ten jednak pozostawał nieugięty. Lokalny detektyw spał w najlepsze, a ja zachodziłem w głowę,
gdzie też podziewał się Alonso. Choć Alba Cristina ledwie trzymała pędzel w dłoni, zmuszono ją do kontynuowania.
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Nie dała rady zamalować trzeciego lustra. Po godzinie pracy zemdlała z wycieńczenia. Zaniosłem ją do sypialni, nie zważając na protesty sekretarza i skandaliczne próby przebudzenia kobiety podejmowane
przez przedsiębiorcę. Kiedy wróciłem do salonu, detektyw krzyczał przez
telefon, a po chwili wybiegł z apartamentu. Za nim za drzwiami zniknęli señor Gómez, sekretarz i policjanci. Zdezorientowany podszedłem
do lustra. Niewielki zamalowany fragment przedstawiał znak z nazwą
miejscowości.
Usiadłem przy drzwiach sypialni, wzdychając ciężko. Dopadło
mnie zmęczenie po nieprzespanej nocy. Nawet nie zauważyłem, kiedy
ciężar powiek zwyciężył nad siłą woli.
Zostałem obudzony dość brutalnie przez sekretarza i od razu
zasypano mnie gradem pytań. Wciąż nie całkiem wybudzony ze snu, nie
rozumiałem wszystkiego, czego ode mnie oczekiwano. Pojąłem jednak
jedno: zostałem sam. Zniknęła Alba Cristina, zniknął samochód Alonso.
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Po wydarzeniach w Barcelonie moje stosunki z Alonso oziębły. Choć
wielokrotnie mnie przepraszał, nie potrafiłem mu wybaczyć. Być może
gdyby nie zostawił mnie w tamtym hotelu, sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Jestem pewien, że i jego nawiedziła ta myśl.
Nie widzieliśmy się przez całe miesiące, ale nie przestawałem wyszukiwać w gazetach codziennych jego nazwiska przy okazji toczących
się śledztw.
Zjawił się u mnie na wiosnę: przygarbiony, zmęczony, złamany.
Cienie pod oczami wskazywały na wiele nieprzespanych nocy. Był tak
roztrzęsiony, że nie mógł odpalić zapalniczki.
– Słyszałeś? – zaczął, chowając papierosa z powrotem do paczki.
Skinąłem głową. Spojrzał na gazetę leżącą na stole. W niej, jak
i w każdym innym hiszpańskim dzienniku, widniało zdjęcie jego córki
z pierwszego małżeństwa. Pod wielkimi literami słowa „zaginiona” publikowano apel matki o pomoc w odnalezieniu jedenastoletniej Victorii.
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– Podejrzewamy porwanie. Miesiąc temu w identycznych okolicznościach zaginęła inna dziewczynka w tym samym wieku.
– Udało wam się ją odnaleźć? – zapytałem.
– Tak. – Alonso potarł nerwowo czoło. – Ale martwą.
– Kontaktowałeś się z Albą Cristiną?
Kiedy na mnie spojrzał, zrozumiałem, że jego wewnętrzne rozdarcie nie było spowodowane wyłącznie zaginięciem dziecka.
– Nawet nie musiałem jej prosić. Zatrzymała się u mnie i zamierza
zabrać się za malowanie, kiedy tylko wrócę do domu. Czuję się okropnie,
przyjacielu. Naprawdę nie chciałem jej w to mieszać. Zmuszanie Alby do
użycia tego daru… przekleństwa… jest ostatnią rzeczą, którą chciałbym
jej zrobić. Ale tu chodzi o moją córkę! O moją małą Victorię!
Nie powiedziałem ani słowa, poklepywałem tylko Alonso po ramieniu. Pierwszy raz widziałem płaczącego mężczyznę.
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Alba Cristina miała na sobie ciemne okulary, podejrzewałem więc, że
właśnie szykowała się do wyjścia. Na szczęście się nie rozminęliśmy.
Nareszcie pojawiła się okazja do tak długo wyczekiwanej rozmowy.
Chciałem wypytać kobietę o sekret i konsekwencje jej daru. Dziesiątki
razy kreśliłem w głowie różne scenariusze. Naturalnie, rozwoju zdarzeń,
który nastąpił, nie przewidziałem. Alba Cristina przywitała mnie oschle,
ale kiedy powiedziałem, że właśnie odwiedził mnie Alonso, wyraz jej twarzy złagodniał.
– Musiał wrócić do pracy i poprosił mnie, żebym dotrzymał ci towarzystwa – mówiłem z uśmiechem, wieszając płaszcz.
Cofnęła się o krok, wahając się. Przez chwilę myślałem, że przejrzała moje kłamstwo.
– Chcesz coś do picia?
Skinąłem głową, zastanawiając się, skąd nagła zmiana w jej zachowaniu. Odprowadziłem ją wzrokiem do kuchni i nieśpiesznie ruszyłem
w kierunku salonu. Nagły ruch, dostrzeżony kątem oka, przykuł moją
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uwagę. Obróciłem się i ujrzałem własne odbicie, a w nim marszczące się
brwi. Zrozumiałem, że podczas rozmowy Alba Cristina nie patrzyła na
mnie, lecz w lustro za moimi plecami. Czułem złość i rozczarowanie, że
przez jeden nieprzemyślany detal to wszystko miało się tak skończyć.
Kiedy wszedłem do kuchni, kończyła opisywać miejsce przetrzymywania córki Alonso. Zdążyła jeszcze wymówić moje nazwisko, zanim telefon wypuszczony z drżącej dłoni rozbił się o podłogę, gdy Alba
Cristina upadała.

288

W sali przesłuchań było duszno, ale to na twarz Alonso, stojącego po
drugiej stronie weneckiego lustra, wstępował pot. Morderca pozostawał niewzruszony. Mówił spokojnie, od czasu do czasu się uśmiechał,
łaskawie udzielając odpowiedzi na wybrane pytania. Alonso drapał się
nerwowo po policzku pokrytym kilkudniowym zarostem. Piątą kawą popił
garść tabletek przeciwbólowych.
– Wie pan, naprawdę staram się współpracować z wymiarem sprawiedliwości – morderca nagle zmienił ton, zwracając się do rozmówcy
siedzącego naprzeciwko, ale patrzył w lustro weneckie. – Przez wzgląd
na mojego starego przyjaciela Alonso, który pewnie się nam teraz przygląda… Jest pan czwartym jasnowidzem, usiłującym wydusić ode mnie,
gdzie też znajdują się zwłoki Alby Cristiny. I jak? Widzi pan coś? Alba
Cristina już dawno zamalowałaby kilka luster… Nic, prawda? Zupełnie
nic. Ale coś panu powiem: pewnie to lepiej, że nie ma pan takiego daru.
Kiedy zasztyletowałem Albę Cristinę kuchennym nożem, jej ciemne okulary rozbiły się o posadzkę. I wie pan co? Jej oczy były puste. I to nie
dlatego, że z ciała uszło życie.
Morderca odchylił się na krześle, patrząc w zamyśleniu w sufit.
– Ciekaw jestem, kiedy lustra odebrały jej wzrok. No cóż, być może
Alonso wie. Nie, on na pewno wie.

Monika Glibowska
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– Z pół kilo tyrolskiej pani ukroi może…
Arden Stalwart miał trzy sekrety, a każdy następny przyćmiewał
rozmachem poprzedni. Mężczyzna pierwszy z nich skrywał tylko przed
uszami mijanych przechodniów. Na zawieszonych pomiędzy drapaczami
chmur placach i chodnikach nigdy nie było tłoku. Metropolia nieustannie dążyła do logistycznej perfekcji tak, że wszyscy jej mieszkańcy mieli
dokładnie tyle miejsca, ile potrzebowali. Zaczynając od przestrzeni publicznych, na spersonalizowanych mieszkaniach kończąc.
Stalwart unikał spojrzeniem uśmiechów, bo bał się, że oprócz
życzliwości mogło się w nich czaić politowanie. Miał wrażenie, że niektórzy znali jego drugi sekret. Istota pracy, jaką trudnił się Arden, musiała
pozostać tajemnicą dla społeczeństwa, w przeciwnym razie straciłaby
namiastkę sensu, która rzekomo nadal istniała. To z kolei pozbawiłoby
go celu, czego bał się o wiele bardziej niż politowania.
– A dobry ten salceson?
Ogromne, poobrastane bujną roślinnością sfery ziemi obracały
się i przesuwały pomiędzy równoległymi płaszczyznami pomostów, tańcząc ze strumieniami wody, które w locie formowały kształty zawsze
spójne z tokami myśli spoglądających na nie mieszkańców. Każdy ruch
cieczy wpasowywał się, mniej lub bardziej metaforycznie, w rozważania
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przechodniów, zbliżając ich do Ostatnich Konkluzji. Większość mieszkańców Utopii wychodziła z domu tylko po to, by patrzeć, spacerować
i słuchać Brzęczenia. Niektórzy robili to po raz ostatni.
W społeczeństwie nieśmiertelnych ludzi kończyły się problemy.
Kobieta, którą właśnie wyminął, zatrzymała się w pół kroku, usiadła na chodniku i zamknęła oczy. Chwilę później podłoże ugięło się pod
jej ciężarem niczym plastelina, a następnie zaczęło nad nią zasklepiać,
stopniowo zatapiając kobietę pod platformą. Okrągły otwór w czarnej
płaszczyźnie powoli się zmniejszał, by po kilkunastu sekundach zniknąć
zupełnie. Przechodnie nie reagowali. Zaczęła Brzęczeć, ale Arden nie
mógł tego usłyszeć. Przystanął i obserwował, jak powstała sfera odlatuje
za horyzont, w kierunku Pól.
Dwa tysiące lat temu zagłuszał świat zewnętrzny muzyką agresywną – im bardziej chaotyczną, tym lepiej. Stawał się zapętlonym odwołaniem do samego siebie, gdy z czołem przyklejonym do szyby autobusu napychał swoją połamaną świadomość breakcorem. Gdy autobusy
zaczęły latać, on wolał spadać w odmęty własnej psychiki, odbijając się
od ścian harsh noisu. Brutalniejsze alternatywy zaczęły kończyć się
wtedy, gdy przestał kończyć się człowiek. Śmierć śmierci nie mogła
nie obejść Ardena, on jednak obchodził się ze swoją nieśmiertelnością
gorzej, niż zyskujące na popularności atonalne gatunki obchodziły się
z jego percepcją. Kiedy klasyczne konstrukcje społeczne rozsypywały się
przy akompaniamencie klasycznej muzyki, do której zawrócił, ludzkość
zawróciła w objęcia śmierci i, jakby z tęsknoty za dawnym porządkiem
wszechrzeczy, rozpoczęła najbrutalniejszy, choć niedługi etap swojej
historii. Gdy setki lat później zaczął się okres harmonizacji, Arden nie
mógł odciąć się od niego chaosem, bo empatia społeczeństwa, którego
ledwie stanowił część, wymuszała zrozumienie, a przez to zbagatelizowanie skrajności nawet najbardziej wulgarnych hałasów. Słuchał więc
białego szumu i nagrań terenowych, ale robił to na przekór, dodając im
kolejnych, wypaczonych poziomów interpretacji. W ten sposób prawdziwa negatywność istniała już nie w samej muzyce, ale w ich wzajemnej
relacji. Agresywne, niewerbalne kłótnie pomiędzy Ardenem a odgłosami
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lasu oddzielały go od coraz gorętszej, posthumanistycznej zupy, wygotowującej z ludzi dokładnie to, czym Stalwart nie zdążył się nacieszyć,
kiedy wpatrzony w asfalt za szybą przegapił swój przystanek, a autobus
pojechał dalej.
– Ten baleron jest po prostu nieświeży!
Szamotanina oparta na dawno zapomnianej szorstkości musiała
przybrać na sile, jeśli Arden miał przetrwać w świecie, który za wszelką
cenę chciał go kochać. Wkrótce sięgnął po broń tak abstrakcyjnie obskurną, że aż absurdalną, a jednocześnie nie mógł się wykazać wobec
niej empatią, pozwalającą w pełni przetworzyć jej ładunek emocjonalny.
– W tych parówkach, to pan wie, co jest, hehe…
Nikt nie wiedział, że w słuchawkach Ardena Stalwarta rozbrzmiewały wielogodzinne nagrania ze sklepów mięsnych z końcówki dwudziestego wieku. Ziemiste sfery i antygrawitacyjne fontanny pozostawały
bezradne wobec frustracji starych bab, które dzięki namiętnemu żarciu
kiełbasy z każdą kolejną wizytą u rzeźnika zaczynały się upodabniać do
świń. Właścicieli skrzepłych i wyblakłych marzeń, nieświadomych budowniczych swoich własnych więzień. Odrażająco normalnych figur z kurzu.
Ich żółte zęby ściekały śliną śmierdzącą wczorajszym piwem na samą
myśl o rozdzieraniu włókien mięśniowych zwierząt, których cierpienie
nie zdążyło wyparować z krwi, zanim jej resztki skrzepły.
To był pierwszy z jego sekretów.
– No, trochę za dużo mi chyba pani ukroiła, ja tyle nie chciałem!
Ciemne okulary skrywały przed jego wzrokiem zieleń bezkresnych Pól, których odległe tereny wyłaniały się spomiędzy drapaczy
chmur. Szeroki słomiany kapelusz chronił zagnieżdżone w jego umyśle
gorycz i szorstkość przed promieniami słońca mogącymi zagrozić im
swym ciepłem.
Był wampirem sprzężenia zwrotnego, rakiem społeczeństwa żywiącym się tym, że im gorzej, tym lepiej. Jedną z ostatnich pochodnych
śmierci. I dopóki pozostawał swoim własnym, nierozwiązywalnym problemem, wszystko było w porządku, a nawet lepiej, bo wręcz przeciwnie.
– Jeszcze ze dwa plastry pani dokroi i będzie dobrze.
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Było źle.
– Łeb mnie napierdala! – krzyknął Arden, demonstracyjnie łapiąc
się za głowę.
Czas umierać – pomyślał. I jak pomyślał, tak zrobił.
Upadając na chodnik, wiedział, że znów mu się udało. Był notorycznym Umieraczem, wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie i to
właśnie stanowiło sekret numer dwa. Leżące bez ruchu ciało kolejny
raz zasiało ziarna niepewności w umysłach postronnych. W idealnym
świecie pojawiła się śmierć, a to mogło oznaczać tylko jedno – ludzkości
wciąż pozostawało coś do zrobienia. Jeśli ktoś właśnie umarł z nieprzewidzianych powodów, to musiał istnieć margines niezrozumienia. Widmo
Ponurego Żniwiarza nie mogło być fałszywe, bo prawdziwa niepewność
może zrodzić się nawet z kłamstwa.
Za każdym kolejnym razem zadanie stawało się trudniejsze.
Ludzkość sukcesywnie zmniejszała rolę tajemnicy czynników zewnętrznych. Bóg, przypadek, nieprzewidziany zwrot akcji, pomyłka – one
wszystkie wymierały, pozwalając człowiekowi zakończyć rozgrywkę na
jego własnych warunkach.
W ubiegłych wiekach istniały firmy i organizacje zrzeszające
Umieraczy. Przez pewien czas widmo śmierci było opłacalne. Później
stopniowo się to zmieniało, ale stronnictwa, których światopoglądy pozostawały niekompatybilne z nowym porządkiem rzeczy, musiały podtrzymywać iluzję zagrożenia niezależnie od kosztów.
Wszystkie tego typu instytucje w końcu rozpadały się na drodze
oświecenia.
Przetrwało ich niewielu, każdy ze swoimi własnymi powodami, by
pozostawać w obiegu, by utrzymywać przy życiu mit tajemnicy. Ale tylko
Arden Stalwart miał powody, by przypuszczać, że to coś więcej niż mit.
I to był sekret numer trzy.
– Jest piątek, jest czynne do dwudziestej, każdy chce iść do domu.
Mogła pani wcześniej przyjść, zamykamy.
Tego już nie usłyszał, bo materialna rzeczywistość zaczęła się
rozwarstwiać.
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Wzory.
Samopowtarzalne, ciągnące się w nieskończoność rekurencyjne
prawidłowości wypełniały pustkę tak, że gdy próbował się im przyjrzeć,
wpadał coraz głębiej. Czas i przestrzeń zastępowała interpretacja, punkt
perspektywy przesuwał się po matematycznych relacjach, poszerzając
swoje zrozumienie różnych obszarów Zewnętrza.
Różnica pomiędzy wolą a jej brakiem się zatarła, bo nie było żadnych pragnień. Nie istniały problemy ani rozwiązania. Tylko wzory opisane na innych wzorach, dotyczące wyłącznie następnych.
Nie pamiętał żadnych szczegółów swojej ziemskiej egzystencji,
bo kategorie tego świata nie przekładały się na ludzkie poznanie, istota
samego rozumienia była inna.
Jak za każdym poprzednim razem, na pewnym etapie postrzegane przez niego zbiory danych zaczynały przypominać osoby. Oznaczało
to nadciągający koniec podróży. Istoty mówiły, a sens ich słów dało się
zapamiętać, więc musiał być coraz bliżej Ziemi.
– Fioletowy byt nie zakończył jeszcze rekonstrukcji – powiedział
złoty twór, zapadając się w siebie.
– Musimy czekać – odrzekł zielony.
– A ja? Muszę wracać? – spytał punkt perspektywy.
– Tak. Ale nie martw się – odpowiedziały synchronicznie istoty.
Punkt perspektywy posiadał serię wspomnień, które dotyczyły
tutejszych wydarzeń z poprzednich wizyt. Zielony i Złoty byli tu zawsze
i od zawsze mówili o śmierci Fioletowego. Doszło do morderstwa, a winny
pozostawał na wolności.
Kiedy zorientował się, że przestrzeń tła była odróżnialna od konturów, dostrzegł, że wszędzie dookoła panuje mrok. Spomiędzy wzorów
zaczęły wyłaniać się fale ciepła i miękkości, które z początku wydawały
się tu zupełnie nie pasować. Skoncentrował się na nich, przez co kolorowe istoty i tworzące je relacje stały się na tyle nieistotne, że zniknęły,
a on sam nawet nie zauważył, kiedy się urodził.
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Odnajdywanie linii swoich poprzednich tożsamości stawało się coraz
prostsze, bo opcji do wyboru za każdym razem było mniej. Populacja
Ziemi liczyła już tylko parę tysięcy osób. Po kilkudziesięciu latach przeżywania swojej nowej, czystej osobowości, uzyskał dostęp do Archiwum.
Znajdowały się tam nierozwiązane emocje poprzednich pokoleń, intensywniejsze z nich miały nawet poprzywiązywane bagaże wspomnień.
Bał się.
Śnieżnobiała hala Archiwum świeciła pustkami. Mijał organiczne,
drzewiaste filary. Wiedział, że jego dotychczasowe życie niedługo wyda
mu się jałowe, ale rozumiał, że stanowił jedynie naczynie dla nieprzetworzonych emocji swoich przeszłości. Pośrodku krzemowego lasu odnalazł szorstki węzeł przestrzeni. Punkt, w którym światło załamywało
się, a dźwięk stawał się przeszywająco wysoki i głośny.
Było tam też pachnące kadzidłem poczucie winy.
Jego własna gorycz przyciągnęła go. Bez wahania zatopił się
w niej, a dotychczasowa osobowość się rozpłynęła, blaknąc w porównaniu z krytycznym bagażem przeszłych żyć. Stał się Ardenem Stalwartem,
jak za każdym poprzednim razem. Powrócił strach przed asymilacją
i zniknięciem.
Zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przedłużać istnienie Ziemi,
dopóki fioletowy byt nie zakończy rekonstrukcji.
Znalezienie podobnych sobie nie sprawiło problemu. Teraz byli już
tylko tacy jak on i spójna, jednolita masa reszty społeczeństwa. Wiedział,
że nie zostanie zaakceptowany przez podobnych sobie i nie mógł się
tego doczekać.
Prawie wybiegł z Archiwum. Za progiem budynku była przepaść,
więc wskoczył w nią, pozwalając, aby pole kinetyczne zniosło go na
dół. Brzydził się nieskazitelną panoramą Utopii i nieskończonych Pól
wyznaczających jej granicę. Nienawidził ludzi sunących przez przestrzeń pomiędzy bioinfrastrukturą i tych spacerujących po chodnikach.
Siedzących, stojących i idących, a w szczególności tych, którzy – tak
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jak on – sunęli w dół, bo nigdy nie zabrną tak głęboko, jak on. Zbliżał
się do poziomu gruntu, tam, gdzie jeszcze bywało mokro i grząsko. Jak
bakteria przesuwająca się zgodnie z gradientem chemicznym gonił namiastkę mroku przez chaszcze, błoto i ciernie; i tak jak ona nie mógł się
pomylić. Szedł dniami i nocami, musiał wycieńczyć ciało, by do końca
się znienawidzić.
Jaskinia cuchnąca fekaliami i krwią, szorstka i zimna, a na jej końcu mosiężne drzwi wmontowane tylko po to, by skrzypieć zawiasami.
– Mogą być te dwa plasterki jeszcze, czy ująć?
– Wypierdalaj… – usłyszał od progu.
Obscenicznie gruby blondyn siedział na kocu pełnym zaschniętych plam, pośród wszystkich śmieci, jakie udało mu się znaleźć i to prawdopodobnie nie w najbliższej okolicy, ale dużo dalej, wszędzie, gdzie
jeszcze jakieś mogły zostać. Kolekcja kompletowana na przestrzeni wielu
żyć.
To nie on go powitał. W zimnej ziemiance była też kobieta. Wątłe
światło żarówki odbijało się od ogromnych strupów pokrywających całą
jej twarz tak, że niemal nie dało się dojrzeć spod nich oczu. Zignorował
ją, zgodnie z aurą roztaczaną przez gospodarza.
– Nadal nie ruszyłeś dupska z tego zasranego koca, Syzyfie? –
spytał, patrząc z ukosa na Grubego.
– A żebyś wiedział, że jest zasrany – odparł tamten.
– Wiem, niestety… Ile tu już siedzisz, co? Tysiąc lat? Dwa?
– Wyjebane.
– Hyhy, sprawdzałem cię tylko.
Arden wiedział, że gdyby Syzyf zdradzał oznaki przejęcia bezsensownością swojego w pełni biernego istnienia, spowodowałoby to ciąg
akcji, które, nawet jeśli miałyby trwać setki lat, ostatecznie doprowadziłyby do osiągnięcia przez Grubego spokoju i samospełnienia. Stalwart
nie mógł do tego dopuścić, bo to byłoby właściwe.
– Może cię jednak odłączę, Gruby? Co myślisz? – Wskazał na
wychodzące spod wałów tłuszczu przewody doprowadzające Syzyfowi
substancje odżywcze.

Łukasz Skoneczny

– Chcesz, to odłączaj. – Wzruszył ramieniem tamten. – Nie chcesz,
to nie. I nie sprawdzaj mnie więcej. Chyba że chcesz, to sprawdzaj. W dupie to mam.
– Nic się nie zmieniłeś, ulana świnio.
– No, chyba.
– Co to jest? Nowa Umieraczka? Jak to, skąd? – Arden splunął na
klepisko, machając ręką w kierunku stojącej pod ścianą kobiety.
– Udka z indyka…
– A co mnie to? – odburknął Syzyf, pakując niemal całą dłoń do
paszczy. Wyciągnął ze środka ząb trzonowy, prawdopodobnie lewą górną
szóstkę, i wypstryknął niedbale gdzieś w kąt.
Niemal w tej samej chwili słomiany kapelusz spadł z głowy Ardena,
zroszony kroplami krwi z rozdartej wargi. Mężczyzna nie spodziewał się
ciosu, mimo to błyskawicznie odwinął się z kontratakiem. Czuł, jak strupy
z twarzy nieznajomej pękają pod naporem jego pięści.
– Następnym razem złamię ci rękę – oznajmił spokojnie, podnosząc kapelusz.
– Mam nadzieję – wycharczała nieznajoma.
– W takim razie tego nie zrobię. Przejdźmy do rzeczy, chyba że
wolisz kontynuować wzajemne okładanie się po mordach.
– Wolę kontynuować wzaje…
– Przejdźmy do rzeczy. Czas nie gra na naszą korzyść, musimy
jak najszybciej zabić Grubego.
– Czemu nie ciebie albo mnie? – spytała strupowata, z fascynacją
przyglądając się dłoni ubrudzonej jej własną krwią dłoni.
– Nie ciebie, bo przydałaby mi się pomoc przy Grubym. On nie
jest skory do jakiejkolwiek współpracy, a swoje waży. Ja muszę tu zostać
do końca.
– Bo? – zdziwiła się.
– Zawsze tak pierdoli – skomentował Syzyf. – Jego sprawa…
– Dlaczego to ty musisz być ostatni, co?
Arden westchnął demonstracyjnie, jakby musiał tłumaczyć to
komuś co najmniej raz dziennie. Nikt nigdy o to nie spytał. Za każdym
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razem po odzyskaniu swojej nierozwiązanej tożsamości rozmawiał tylko z Syzyfem, a jego nie obchodziło nic. Trudno było nawet nazwać to
dialogiem.
– Bo na zewnątrz tej rzeczywistości istnieją byty, które robią pewne rzeczy i do robienia właśnie tych rzeczy potrzebny jest im ten świat.
Dopóki je robią, to ludzkość musi istnieć. Z tymi bytami porozumieć
się mogę, z tego, co wiem, tylko. To dlatego muszę umrzeć jako ostatni
z nas, żeby się przypadkiem nie okazało, że umarłem, byty już skończyły,
a świat się nie rozwiązał, bo wy tu zostaliście.
Kobieta oparła ręce na biodrach i wbiła spojrzenie w ziemię.
– Bzdura – zawyrokowała.
– Jak ty się nazywasz?
– Ofelia.
– Nie masz racji, Ofelia. Ofelio. Bez znaczenia.
– Ze znaczeniem i mam.
– Pani tu przyszła sobie pogadać czy zakupy robić?
– Przyszłaś tu gadać czy się zabić? – Arden skorzystał z sugestii
sklepu mięsnego.
– Dobrze wiesz, że wolałbyś, żebym uprzykrzyła ci życie, zanim
skończę własne, więc równie dobrze mogę namieszać ci w głowie, Arden.
– Nie powiedziałem ci, jak mam na imię. Mówiłeś jej o mnie, Gruby?
Co jej mówiłeś?
Syzyf wzruszył ramieniem.
– Jeśli twierdzisz, że te byty istnieją poza rzeczywistością, wewnątrz której zdefiniowane jest istnienie, to to, co mówisz, jest od razu
sprzeczne.
– A jeśli dziedzina mojej definicji istnienia rozciąga się poza rzeczywistość, w której została utworzona na zasadzie analogii lub metafory? – Arden dopytał przekornie.
– To nadal jest sprzeczność, bo nie możesz przenieść metaforą
aspektów istnienia do dziedziny, która nie istnieje. Bo ona nie istnieje.
To są absolutne podstawy podstaw, kretynie. Tylko przeniesienie całej

Łukasz Skoneczny

odpowiedzialności na wspólną podświadomość społeczeństwa umożliwiło dostęp do Ostatnich Konkluzji.
– Masz mnie za idiotę? Doskonale o tym wiem. Byty, które postuluję, znajdują się w niejasnych ontologicznie zbiorach, a może nawet
je definiują. Są tam, gdzie prawdopodobieństwo, albo tam, gdzie matematyka, ponadto… W ogóle, z jakiej racji ty się niby na tym jakkolwiek
znasz?
– Wiem, że mówi się „golonka”, ale ojciec mojego kolegi zawsze mówił „golonko”, a nawet nie był żadnym Ślązakiem ani nic takiego…
Syzyf wydał z siebie odgłos będący niecodziennym amalgamatem
dźwięków kaszlnięcia, mlaśnięcia i odruchu wymiotnego, czym rozpoczął
chwilę powszechnej, cichej konsternacji.
– Musimy go zabić – zawyrokował zniesmaczony Arden.

W trójkę zadecydowali, że najlepiej będzie zrzucić Syzyfa z wieżowca
na chodnik tak, żeby jego grube cielsko rozprysnęło się na możliwie jak
największym obszarze. Takie rozwiązanie byłoby zarówno odpowiednio
traumatyczne dla postronnych, jak i całkiem zabawne dla zainteresowanych.
Zadanie nie było proste, gdyż w pełni samowystarczalne, zautomatyzowane miasto Utopii nie pozwalało na upadki grożące utratą
zdrowia. Na szczęście na wykonanie misji mieli dokładnie tyle czasu, ile
potrzebowali.
Mieli cały czas.
Z wiadomych względów nie mogli liczyć na współpracę Syzyfa
– tylko siedział i miał wszystko w dupie. Zostawili go w ziemiance, wpatrzonego w ścianę w taki sposób, jakby była ona dla niego odrażająca,
a jeśli faktycznie była, to tylko dlatego, że w ogóle istniała. Wydawał
się obrzydzony myślą, że ścianie, jakkolwiek nieożywionej, chciało się
podtrzymywać strop.
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Gdy opuścili jaskinię, ich oczom ukazał się świat, którego woleliby oglądać zaledwie cienie tańczące na ścianach. Tysiące kilometrów
od ostatniego miasta widzieli krainę rozczarowująco piękną. Spirale
biologicznych konstruktów o konsystencji z pogranicza gleby i drewna
pięły się po same chmury i ostatecznie stawały nimi. Powidoki błyskawic
minionych wieki temu burz splatały sklepienie wieńcami, których kolory zmieniały się jak polarne zorze. Niebo było szare w ciepły i miękki
sposób.
Materia była na skraju zupełnego posortowania.
Arden i Ofelia wiedzieli, że śmierć cieplna wszechświata nastąpi
dokładnie wtedy, kiedy ostatnia ludzka perspektywa rozpłynie się w niebycie, ale gdy obserwowali naturę rozmiękczoną niczym plastelina, stawało się to coraz mniej oczywiste. Ta niepewność napawała ich strachem,
który musiał grać rolę prowizorycznego substytutu śmierci.
Stalwart wiedział, że trwanie w sadomasochistycznych więzach
sznurów własnej frustracji było na tyle samowystarczalne, by uznać je za
proste, niestety jednak działanie wymagało motywacji. A strach i niepewność w roli motywacji do zabijania sprawdzały się świetnie od zawsze.
– Na pewno świeże? Bo jak wrócę do domu i mi zaśmierdzi, to jak
Boga kocham…
Samo pragnienie powrotu do miasta, sprzężone z wyciągnięciem
dłoni przed siebie, wystarczyło, aby przywołać czarne sfery, które ich
wchłonęły. Oboje wzięli głęboki wdech.
Wiedzieli, że przez całą drogę muszą krzyczeć. Wiedzieli, że muszą zakryć uszy i drzeć się najgłośniej, jak tylko umieją, aby zagłuszyć
dochodzące z Pól Brzęczenie.
Po kilku minutach znaleźli się na ostatnim dachu. Wszystkie pozostałe budynki Utopii miały gładkie, organiczne kształty. Gdy sfery zniknęły pod krawędzią gzymsu, Ofelia zmrużyła oczy i pokręciła głową, co
spowodowało wyciek ropy ze strupów na jej twarzy.
– Dlaczego ten dach nadal tu jest? Po co? Podstęp? Ostatni dach
pozostawiony tylko po to, żebyśmy spróbowali zrzucić z niego człowieka
tak, aby na pewno nam się to nie udało?

Łukasz Skoneczny

– Te pytania mają swoje odpowiedzi, ale musimy wykazać się wobec nich maksymalną ignorancją.
– Co? – Gwałtownie odwróciła głowę w jego stronę, co tylko
wzmocniło cios. Zatoczyła się. Krzyk bólu przeszedł w stłumione stęknięcie, potem w chichot.
– Gówno – wycedził, starając się strzepać z dłoni paskudną mieszankę płynów ustrojowych. – Rzeczywistość jest sprytniejsza od nas,
więc nasze akcje muszą zakrawać na głupotę, jeśli mamy ją przechytrzyć.
Unikniemy przedwczesnej transcendencji, a więc pełnej konsolidacji danych z tego poziomu rzeczywistości, tylko jeżeli będziemy popierdoleni
i w chuj hardkorowi.
– Tego to nawet z kilogram pani może dać.

Musieli wmieszać się w populację i zwiększyć zasięg wpływów. Jedynym
sposobem na zabicie Grubego było przekształcenie mentalności społeczeństwa tak, żeby w jego oczach było to właściwe, a więc pożądane.
Zamieszkali razem. Ukryli swoje prawdziwe intencje na tyle głęboko, żeby ich szorstkie aury nie były wyczuwalne podczas spacerów po
Utopii lub żeby chociaż nie dało się tych aur jednoznacznie przypisać
właśnie do nich. Minęły dziesiątki lat, zanim rany na twarzy Ofelii zdążyły
się zagoić, potem kolejne dziesiątki, zanim blizny i wspomnienia o nich
zniknęły.
Szybko zbrzydły im domowe rutyny, skupiali się więc na wzajemnym dbaniu o nędzę swoich żyć. Ludzka natura nie pozwalała im się
nie przyzwyczajać, a wyczucie abstrakcji rozwinięte na drodze tysięcy
lat ewolucji kulturowej czyniło poważne traktowanie bezprecedensowej
agresji coraz trudniejszym wyzwaniem.
Za każdym razem fizyczne katorgi szybko bledły w świetle nudy,
podobnie jak przemoc psychiczna, musieli więc co chwila zmieniać taktykę, a to czyniło ich wspólne życie zupełnie absurdalnym.
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Na domiar złego, jeśli im gorzej, tym lepiej, to jeśli źle, to ostatecznie dobrze, a tak być nie mogło.
– No, niechże się pan może w końcu zdecyduje, ludzie w kolejce
czekają!
Kilkanaście idealnych planów musiało upaść właśnie przez swoją
idealność. Powodzenie musiało wyniknąć z niepowodzenia, a przynajmniej według Ardena taki poziom odniesienia był wystarczający, aby…
Gdy populację Ziemi liczono zaledwie w setkach, a Brzęczenie
słychać było w całym, niewielkim już wszechświecie, cel w końcu zaczął rozmywać się nawet Stalwartowi. Podejrzewał, że Ofelia już dawno
zapomniała. Widocznie nie miała też pojęcia, że on wciąż pamiętał. Nie
pierwszy raz spotykał się z tego rodzaju problemem. Wielokrotnie pozostawał niemal sam w swojej zawziętości wobec świata, zabijał wtedy
na wszelki wypadek Grubego tak, żeby mieć pewność, że następnym
razem on też tu będzie.
Arden miał asa w rękawie, sekretną broń w walce z samym sobą.
Trzymał go tam tak długo, że karta zdążyła zgnić i spleśnieć, a jej zglutowaciała masa zespoliła się ze skórą Umieracza.
– To jest sklep mięsny, proszę pani…
Na ostatniej uroczystości w dziejach człowieka pojawili się wszyscy, bez wyjątku. Tłum osób, których twarze pozbawione były szczegółów, których ubrania nie miały prawa dać się założyć ani zdjąć, których
umysły zgadzały się, że współgenerowanie świata o dużej rozdzielczości
nie ma już sensu.
Za te wszystkie postludzkie cechy Stalwart mógł ich nienawidzić,
ale wiedział, że wtedy oni mogliby skoncentrować na nim całą swoją uwagę, a to zadziałałoby bezpośrednio na jego korzyść, a więc na niekorzyść
planu.
Kątem oka dostrzegał, jak materia składa się w postrzegalną dla
niego całość, bo nie robiła tego tak szybko, jak kilka tysięcy lat temu.
Ociągała się.
Pora rozpocząć ceremonię.

Łukasz Skoneczny

Syzyf zajmował zaszczytne miejsce na skraju ostatniego dachu. Na tyle paskudny i obleśny, na ile było to aktualnie możliwe, trwał
wpatrzony w podłogę, pokasłując od czasu do czasu. Arden chciał, żeby
szczerze uśmiechnięte, niemal identyczne twarze ostatnich mieszkańców Utopii wzbudzały w nim niepokój i przerażenie, żeby wyglądały obco
i nienaturalnie.
Nie mógł na nich patrzeć, bo wiedział, że wszystko jest w porządku. Rozejrzał się i od razu tego pożałował. Białe niebo było hipnotyzujące,
pozwalało myślom uciec w dal i rozpłynąć się gdzieś poza horyzontem.
Delikatny wiatr zapowiadał zmiany, a może tylko nie mógł się ich doczekać.
– Wszystko gotowe. Możemy zaczynać? – spytała Ofelia.
Wyglądała pięknie, więc Arden unikał jej spojrzenia. Chiński kapelusz nie dawał już cienia, w którym Umieracz mógłby się ukryć, bo światło
dochodziło zewsząd.
– Zepchniesz go? – spytał szorstko, wciskając nerwowo paznokieć
pomiędzy zęby.
Zwlekała z odpowiedzią, ale jej życzliwy ton nie wydawał się wymuszony.
– Mogę to zrobić, jeśli chcesz. Myślałam, że ty będziesz wolał. –
Zauważył, że się uśmiechnęła, więc uciekł wzrokiem.
– Źle myślałaś. Wygląda na to, że wszystko muszę robić sam. –
W tej krótkiej wypowiedzi udało mu się zaprzeczyć własnym słowom.
Było to satysfakcjonująco niezręczne.
Skierował się w stronę Syzyfa, by kilka kroków później zatrzymać
się na dźwięk jej słów.
– Jeśli uważasz, że tak będzie lepiej…
Musiała wszystko zepsuć.
Odchrząknął, przełknął ślinę. Stał nieruchomo, planując kolejne
kroki.
– Długo jeszcze będziemy czekać? Zrobisz to w końcu? – spytał,
z trudem wypluwając słowa. Wiedział, że już niedługo nie będzie mógł
unikać zrozumienia własnej groteski.
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Tym razem na szczęście nie odpowiedziała. Nie drgnął, kiedy go
minęła.
Zauważył, że Ofelia wyszeptała coś Grubemu do ucha, zanim zepchnęła go w otchłań. Pole kinetyczne już dawno nie działało, nikt nie
pamiętał, przed jakiego rodzaju niebezpieczeństwem miało chronić. Nie
było praw fizyki, a i sama fizyka nie trzymała się najlepiej. Nie zdążyła
zareagować. Syzyf spadł, ale niezgodnie z planem.
Oklaski skończyły się tak samo gwałtownie, jak się zaczęły, gdy
Arden rzucił się na Ofelię.
– Co mu powiedziałaś?! – wrzeszczał, zaciskając dłoń na jej szyi.
Nie mogła odpowiedzieć, więc krzyknął jeszcze kilka razy, zanim ją puścił.
Powinna była pluć krwią, kaszleć i z trudem łapać powietrze.
Starał się wmówić sobie, że nie robi tego na złość, chociaż wiedział, że
poziom złożoności jej organizmu jest na te odruchy po prostu o wiele za
mały. Nie byli już ludźmi, tylko balonami wypełnionymi radością, których
najszorstszy z Umieraczy nie potrafił przebić.
– Spytałam, czy jest gotów – odpowiedziała, patrząc mu w oczy.
– Był gotów.
– Kłamiesz! – Nie był gotów. – Nie był gotów! Nie obchodziło go!
– Był zmęczony. Rozmawiałam z nim, tłumaczyłam mu.
– Co? Okłamałaś mnie! Nigdy nie było żadnych nowych Umieraczy.
Ty byłaś podstawiona! Ty…
– Nie chcemy więcej tego robić, Arden. Jeśli nie skłamałabym na
samym początku, nie dotrzymałabym ci kroku. Trwać to trzeć, już dawno
nie da się szczerze.
– Sprytne, kurwa, sprytne… Cały świat się… Żeby mi Grubego
zepsuć…
Arden ugryzł się w palec najsilniej, jak umiał i, ku swojemu zaskoczeniu, nie poczuł bólu. On też był zmęczony.
Spróbował ją uderzyć, ale jego cios był jak ze snu, jakby przemoc w ogóle nie była możliwa. Był bezbronny wobec ogarniającego go
spokoju.
– Możemy już iść? – spytała, wyciągając do niego dłoń.

Łukasz Skoneczny

Prawie się uśmiechnął.
– Kurwa, ja nie po to tu stoję, żeby pani sobie poszła na zaplecze
srać czy tam chuj wie co. Za godzinę pani płacą?! Mnie też!
Tajna broń zadziałała bezbłędnie. Obrócił się, rozpędził, po czym
wybił z krawędzi dachu. Opanował wirowanie i ustabilizował lot. Głową
w dół. Pęd względem powietrza uspokajał, więc Umieracz krzyczał, pruł,
ile sił w płucach:
– Nie chcę umierać!
Podłoże pozwoliło mu roztrzaskać się o siebie, choć tak bardzo
starał się tego nie docenić.

Powroty nigdy nie nudziły, nie były takie same ani inne od poprzednich,
bo nie istniał pomiędzy nimi żaden stabilny punkt odniesienia, względem
którego dałoby się przeprowadzić porównanie.
Na poziomie, na którym z gąszczu wyłaniały się istoty, poczuł się
czerwony.
– Już?
– Wygląda na to, że nie – odrzekł złoty byt.
– Nie możemy mu pomóc. Bez niego możemy tylko bywać – dodał
Zielony. – Tęsknię.
Punkt perspektywy zauważał, jak słowa Zielonego formują trawę,
która próbuje zakorzenić się pomiędzy wzorami, po czym znika, nie potrafiąc dopasować się do tej rzeczywistości.
– Jesteśmy prawdopodobni. – W słowach Złotego była nadzieja,
pachniały miodem.
– Kolory nie są pełne. Fioletowa zagadka została splugawiona,
a krew jest na rękach złodzieja. Fioletowy sekret jest znany.
– Co powinienem zrobić?
– Wyjść.
Poczuł, jak niewymierne reszty formują dotykalną materię, poczuł
siarkę, a potem zapach sadu. Tym razem się nie rodził. Wylęgał się.
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Upadł na podłogę. Z trudem wykrztusił maź z płuc. Odruch wymiotny nie
działał efektywnie, bo żołądek był pusty.
Tym razem znał swoją tożsamość. Jego ciało było w pełni wykształcone. Czuł się fatalnie, miotały nim drgawki, zmysły wydawały się
przeciążone – było jednocześnie za szorstko, za ciemno, za zimno…
Sklonowało go.
Zorientował się, że był ubrany tak, jak ubierał się za każdym razem
po odzyskaniu bagażu wspomnień z poprzednich cykli. Rozejrzał się,
z trudem wstając, najpierw na kolana, potem do pionu.
Znajdująca się za nim szklana komora stanowiła jedyne dostrzegalne źródło światła. Otaczające go skały formowały zamkniętą sferę
o promieniu nie większym niż dwa metry. Stąd nie było wyjścia.
Został sam, w ostatnim miejscu. Jaskinia wyposażona w niezbędne minimum szklanego zbiornika tylko po to, aby zachować namiastkę
ciągu przyczynowo-skutkowego.
– To już taka końcówka się ostała… Kroić?
Sięgnął dłonią do ucha, aby wyjąć z niego słuchawkę. Nagrania
spełniły swoje zadanie, nie było sensu dalej się nimi dekoncentrować, bo
nie było ludzi, którym Umieracz mógłby się sprzeciwiać.
Na sekundę przed dotknięciem małżowiny – domyślił się. Nie było
żadnej słuchawki.
Wyglądało na to, że sklep mięsny znajdował się wewnątrz i że
Arden miał tam coś do załatwienia. Alternatywą była tylko potencjalna pętla śmierci i odrodzeń w tym samym miejscu. Chociaż ten pomysł
przemawiał do niego swoją krnąbrnością, to Stalwart wiedział, że nawet
jemu nie udałoby się trwać w tym cyklu w nieskończoność.
Jedyna droga prowadziła w głąb. Zamknął oczy.

Łukasz Skoneczny

Stał w kolejce, bezmyślnie wgapiając się w szynkę zza szyby.
Antymuzyczne bodźce bombardowały jego uszy przez słuchawki, a on
doceniał już tylko krótkie chwile, kiedy atak w jakiś sposób się zmieniał.
Zmiany tempa, zmiany rytmu, zmiany głośności, ale tylko te nagłe i niemal bolesne powodowały, że prawie unosił brew.
Chciał mięsa, więc tkwił w miejscu, czekając na swoją kolej. Nie
obserwował. Egzystował na tej samej pozycji, dając się samemu sobie
faszerować zmianami o małej skali. Nie chciał mieć wpływu.
Poczuł klepnięcie w ramię. Odwrócił się i na chwilę wyjął słuchawkę z ucha, zerkając na staruszkę stojącą za nim.
– Kolejka się przesunęła – powiedziała.
Nie pamiętał, czy przestąpił o krok do przodu, czy nie, ale po chwili
plecy osoby przed nim wydawały się tak samo odległe, jak poprzednio.
– On jest trochę wolniejszy, nic nie szkodzi – usłyszał skądś.
Rozejrzał się. Sklep wyglądał dokładnie tak, jak zwykle, i Arden,
ku swojemu zdziwieniu, nie był w stanie powiedzieć o nim nic więcej.
Kolejka szaraków o domyślnych ludzkich twarzach, mięso za szybą, gruba kasjerka przypominająca świnię. Kroiła kolejne plastry od kilkunastu
sekund albo od wieków, kroiła i kroiła, od zawsze.
– Kto jest wolniejszy? – spytał przestrzeń.
– Od kogo wolniejszy? – dopytała pani z tyłu.
– Hah, kurwa, no od tej kolejki to nikt nie jest wolniejszy – rzucił
jadowicie ktoś zza niej.
– Proszę pana, ja tu jestem sama i kroję, jak mogę, ręce mam dwie
– odpowiedziała ekspedientka, nie przerywając pracy. – Jak się panu nie
podoba, to może pan wyjść, droga wolna.
Malkontent nie ripostował, ale stojący przed Ardenem emeryt
o pogodnych rysach odwrócił się do niego i mrugnął porozumiewawczo,
po czym uśmiechnął się i wyszeptał:
– Wie pan, tutaj tak od zawsze, równi i równiejsi. Drogi wolne i wolniejsze.
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– A co pan tam bulgocze pod nosem? Jak pan ma sprawę jakąś
to głośno i do wszystkich, bo to wszystkich dotyczy! – Emerytka z tyłu
przełączyła się w tryb bojowy.
– Pani kochana, ja nawet nie do pani…
Reszty Stalwart nie usłyszał, bo zatkał ucho słuchawką.
Tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tu, tu, tsz.
O, inaczej było.
Wzrok spoczął na szynce – tej samej, co zwykle.
Klepnięcie w ramię.
– Kolejka się przesunęła.
Krok w przód. Prawdopodobnie.
Tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tu, tsz, tsz, tsz.
Uła, zupełnie inaczej.
Ekspedientka kroiła, ktoś przy kasie płacił albo jeszcze nie płacił,
albo już dawno zapłacił, mięso leżało za szybą.
– A gdzie się pan tu wpycha?!
Wrzawa.
Malkontent z tyłu nagle pojawił się z przodu. Stalwart wyjął słuchawkę.
– Normalnie, hardkorowo, wyjebane mam! – Mężczyzna był łysy
i chudy. Groteskowo rozkładał ręce na boki. – Nie wolno? Wolno!
– Proszę pana, ja tu jestem sama i kroję, jak mogę, ręce mam
dwie, nic nie poradzę, że wolno – odpowiedziała świnia, po czym wróciła
do krojenia.
– Co, młody? – zwrócił się łysy bezpośrednio do Ardena.
– A, nic. – Umieracz uśmiechnął się niezręcznie.
– Jak nic? Konkret! Faktyczne, solidne mięso! – krzyczał tamten.
– Mincho tego wszystkiego! – Tupnął, splunął na podłogę, uderzył dłonią
w dłoń, prętem w deskę, pałeczką w werbel. – A ty co, stoisz tak? A ja
tutaj, pyk, ten tego, heh, kurwa. – Gestem pokazał dzielącą ich odległość.
Mimo swojej aparycji nie wydawał się agresywny ani nawet potencjalnie
wrogi. Obaj czekali, malkontent stał po prostu gdzie indziej.
Kolejka nie ruszała się, ekspedientka kroiła.

Łukasz Skoneczny

Klepnięcie w bark, krok w przód.
Tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tsz, tu, tu, tu, tsz.
Tak jeszcze nigdy nie było.
Maciora krojąca mięso sprawiała wrażenie, jakby nie pasowała do
tego miejsca, a przecież robiła to od zawsze. Hardkorowo, do przodu-du-tsz, mięso będzie, ostro rozrywane włókna, pełnokrwiste, konkretne,
chwilę w kolejce trzeba.
Co z tego, że wolno?
Senior z przodu odwrócił się kolejny raz i mrugnął, kolejny raz.
Arden wyjął słuchawkę, ponownie.
– Pan to tu chyba nie tylko po mięso?
– A, wie pan… Mięso jest takie, żeby się zmieniło coś dalej, konkretnie, nowa jakość, nie że jakieś tere-fere… – Arden odpowiedział
skromnie i uprzejmym tonem.
– Za szybą?
– A, to? Nie, nie, nie takie. – Machnął dłonią i zaśmiał się, pokazując, że na szynce szwarcwaldzkiej nie zależy mu ani trochę. – Nie wiem,
jak by to panu… Wyżej są takie byty i one robią takie rzeczy, no i trzeba
poczekać, żeby… – Znacząco skinął głową w stronę szyby. – No, wie
pan…
Emeryt z zaciekawieniem spojrzał w górę.
– He, no są, fioletowe. Kręcą się wkoło i wkoło. – Wskazał palcem
na wiszące pod sufitem sklepowe wentylatory. – Inaczej byśmy się tu
podusili. Ale w sklepie mięsnym to chyba nie ma co patrzeć w górę, tutaj
mięso jest ważne. Prawda?
Stalwart uniósł głowę. Faktycznie, kręciły się. Patrzył na nie
o wiele za długo. Ocknął się, gdy sklep był już pusty. Została tylko świnia krojąca szynkę i on. Krajalnica wybijała eksperymentalny, wysoce
awangardowy rytm, który mógł być efektem zwierzęcej nieporadności.
Wyciągnął kabanosa z ucha i odchrząknął ostentacyjnie, aby zwrócić
uwagę ekspedientki.
– Przepraszam bardzo, czy już wolno mięso?
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– Nic nie poradzę, że wolno – odchrumknęła. – Ty sam jesteś
z mięsa.
Wędliny zza szyby były suche, stare i zarobaczone. Ich piękno
stawało się coraz trudniejsze do dostrzeżenia, ale miał w tym wprawę.
Westchnął. Powinien był wysiąść z autobusu, zanim zdążył zapatrzyć się
w rwącą rzekę asfaltu.
– To akurat nieprawda – zauważyła świnia. – Wolno patrzeć w asfalt. Proszę!
Nagle stał przy samej kasie, naprzeciw ekspedientki.
– Co będzie dla pana?
W końcu przyszła jego kolej, był zaskoczony, zupełnie nieprzygotowany. Wbił wzrok w podłogę i podrapał się po brodzie.
– Poproszę pół kilo szyby – wydukał nerwowo. – Hardkorowe, kurwa, rwanie zaburza balans, dzieląc pneumę zupełnie niepotrzebnie, ja
dlatego właśnie mięsa nie jadam – wyjaśnił.
Przeciągłe chrumknięcie podejrzanie długo odbijało się echem od
wyłożonych szarymi płytkami ścian sklepu.
– Przecież ja i tak kroję, bo wolno, nic na to nie poradzę.
– Nawet wtedy, kiedy już nikogo tu nie ma?
– Ty tu jesteś. – Wskazała racicą na Stalwarta. – Mięso?
– O, faktycznie – powiedział, jakby właśnie zorientował się, że
przez cały ten czas miał liścia na czapce. – Wygląda na to, że powinienem
był wysiąść z autobusu, zanim zdążyłem zorientować się, że powinienem
był wysiąść z autobusu, zanim zdążyłem zorientować się, że powinienem
był wysiąść z autobusu, zanim zdążyłem zorientować się, że powinienem
był wysiąść z autobusu, zanim zdążyłem zorientować się, że powinienem
był wysiąść z autobusu, zanim zdążyłem zorientować się, że…
– To by tłumaczyło, dlaczego wciąż tu jesteś.
Uśmiechnął się i skinął głową.
– Chyba będę musiał wyjść bez płacenia.
Świnia pokręciła głową, mlaskając.
– Nie wiem, czy tak wolno.
– Nic nie szkodzi, ja zawsze byłem trochę wolniejszy.

Łukasz Skoneczny

Wyszedł.

Żółte, uśmiechnięte słoneczko o twarzy dziecka wzeszło nad zieloną
kotliną i pomalowało do niedawna pomarańczowe niebo na turkusowo.
Poletka kolorowych kwiatów lśniły, kiedy jego promienie odbijały się od
ramion złotej turbiny wiatrowej. Zające budziły się z wolna.
Jeden, dwa, trzy, cztery.
Byty po kolei wyskakiwały z otworu znajdującego się u szczytu
pagórka zaadaptowanego na dom. Tubisiowy krem zamiast tatara.
– Tulimy! – cieszyły się, nie mając pojęcia, jak makabrycznie skomplikowana okaże się dalsza droga.
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PRĘDKOŚĆ DUSZY
Jakub Rewiuk

Bracia…
Duże niebezpieczeństwo niesie ze sobą łączenie
Świata materialnego z duchowym i mieszanie praw
Charakterystycznych dla tych odrębnych sfer.
Wprowadzanie chaosu do rzeczy tak kruchych, a zarazem potężnych
Może spowodować trudne do określenia konsekwencje.
To tak, jakbyśmy chcieli zobaczyć samą śmierć, dotknąć ją,
A ostatecznie to ona dotyka nas.
Traktat z Uznim

Za neutralny grunt uznano dawną kolonię Uznim: ziemię skostniałą od pustego, kosmicznego chłodu i przytłoczoną mrokiem niemającym początku ani końca. Wysłano kapsuły zdolne przeskoczyć wymaganą odległość
w zaledwie miesiąc i utrzymać przy tym funkcje życiowe organizmów
ludzkich w niezmienionym stanie przez ponad rok. Podróżowały, płynąc
w czarnej zawiesinie, idealne w swoich proporcjach, prostopadłościenne,
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o ostrych krawędziach. Tylko ornamenty wyryte naprędce w metalu pozwalały je od siebie odróżnić. Nikt nie spodziewał się tak rychłego zebrania. Trudne czasy niosą jednak ze sobą konieczność podejmowania
niełatwych decyzji. Są niczym przyśpieszony kurs dojrzałości.
Pojazdy zastygły tuż po wylądowaniu. Gwiazdy leniwie przesuwały się po czymś, co można by uznać za firmament, gdyby takowy istniał.
Cisza i nic poza nią.
Wizję na odbiorniku zakłóciła przelatująca grupa meteorów i obraz nagle zniknął. Siedząca samotnie w białym pomieszczeniu postać
zaklęła i uderzyła w ekran. Jej pomarańczowy habit wyróżniał się na tle
otaczającej jasności i mógłby przykuwać uwagę, gdyby tylko miał czyją.
Miękkie zagięcia materiału zupełnie nie pasowały do ostrych, wrzynających się w oczy rysów pokoju, kłóciły się z wszechobecnym porządkiem.
Mężczyzna próbował poprawić koordynaty, ale jego starania były daremne. Urządzenie odpowiedziało szumem, sykiem i widmem niewyraźnie
przelatujących obrazów.
Na głównym panelu pojawił się napis: „Brak zasięgu. Nie możemy
wyświetlić transmisji, Mahabharze”. Równocześnie gdzieś z tyłu odezwał
się głos:
– Zabawne… Człowiekowi wydaje się, że ma kontrolę nad wszystkim, a tymczasem jego plany niweczy garstka kamieni…
Dialog z jakąkolwiek myślącą istotą na Wisznu można było porównać do miłej pogaduszki w kostnicy podczas samotnej nocnej zmiany.
W obu przypadkach twój rozmówca musiałby już nie żyć. Tutaj nikt się
nie budził.
Mężczyzna w habicie obrócił się na krześle. Na progu kabiny ujrzał
staruszka ubranego w biały jak ściany pokoju płaszcz Podróżnika. Stał
boso na przenikliwie zimnych płytkach. Nie miał brody. Zgodnie z odgórnymi poleceniami, dla zachowania higieny, przed uśpieniem Podróżników
podawano im substancje hamujące porost włosów. Nieznajomy wyglądał
na zmęczonego.
– Jesteś martwy? – Siedzący mężczyzna wydał z siebie znużone
tchnienie niosące te dwa słowa.

Jakub Rewiuk

– I tak, i nie – odrzekł tamten i nacisnął przycisk na ścianie, materializując drugi fotel obok projektora. – Nie każdy, kto umiera, jest stary,
ale każdy, kto jest stary, po części umiera – dokończył i nie mówił już
nic więcej.
Odbiornik zgasł. Wpadające na kadłub statku Wisznu asteroidy
rozbijały się w drobny mak. Cyfrowy radar odliczał czas, ukazując neonowe liczby: osiem miesięcy, dwadzieścia dni i pięć godzin. Mieli naprawdę
dużo czasu na rozmowę. Tylko czy Mahabhar miał na nią ochotę?
Mnich wytężył umysł, próbując przywołać obraz sprzed kilku godzin.
Codziennie robił obchód pomiędzy zimnymi sarkofagami, sprawdzając czynności życiowe zahibernowanych Podróżników oraz poziom
anestetyków w kapsułach. Jego buty stukały o posadzkę, zakłócając
wszechobecną ciszę, która do tej pory była jedynym kompanem mężczyzny. Dzisiaj również wszystko było w normie. Dlaczego więc ktoś się
obudził?
Pewnie jeszcze kilka dni temu zerwałby się z miejsca i próbował
to naprawić, coś zdziałać. Teraz ogarniało go jedynie uczucie zmęczenia,
bezsilności. Przypomniał sobie, ile nocy nie spał. Nocy? Dni? W kosmosie
wszystko zlewało się w jedno i traciło swoje znaczenie.
– Mahabhar, specjalista do spraw fizyki duszy i tworów niematerialnych. – Staruszek, wytężając swoje sterane przez lata oczy, odczytał na głos informacje nabazgrane na plakietce przypiętej do habitu.
– Naprawdę znasz się na tym wszystkim? To ty jesteś pilotem Wisznu?
– Byłem. Jestem? Zresztą jakie to ma teraz znaczenie… Z każdą
godziną oddalamy się od naszego celu. Nie zmierzamy już w kierunku
czarnej dziury A-299.
– Jak to?
– Sporo was ominęło. Można powiedzieć, że zaspaliście…
W tym momencie wizja na odbiorniku znów stała się czytelna.
Zbliżenie kamery ukazało monumentalne w swojej prostocie kapsuły.
– Co to za zgromadzenie? – zapytał staruszek, wyciągając blady,
kościsty palec w stronę ekranu. – Toż to Uznim, głowę daję! Byłem żołnierzem w stacjonującej tam kolonii! Mój Boże, ileż to lat temu?
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– Ekstraordynaryjne spotkanie przywódców wiar. – Mahabhar odpowiedział na pierwsze pytanie, ignorując dygresję swojego rozmówcy.
– Bluźniercy…
Kolejną wypowiedź starca uprzedził chłodny głos spikera, który
oznajmił, że kopie ugody zostały przesłane do każdej z kapsuł i przywódcy mogą odczytać je na swoich prywatnych komunikatorach. Ciśnienie
miażdżące kości nie pozwalało na spotkanie twarzą w twarz, a uznano,
że decyzji dotyczących ludzkości nie można podejmować na gruncie
narodzin człowieka i religii. Niebieskie diody świecące po bokach kapsuł
oznajmiały, że dokument jest już czytany przez ich pasażerów.
– O tam! – Staruszek wskazał na jeden z pojemników. – Cały czas
czerwone światło. Kto to?
– Shiao Hoo.
– Czy on zaspał?
Zasklepiająca się rana znów została rozdarta. Po co to wszystko?
– Nie żyje – odparł Mahabhar, wpatrując się tępo w wyświetlane
obrazy. – Kapsułę wysłano tylko ze względów honorowych.
– Shiao Hoo… Nasz dobroczyńca Shiao? Czy to możliwe?
Mnich miał ochotę krzyknąć, wyrzucić za drzwi tego natarczywego starucha, który cofał jego myśli do przeszłych wydarzeń. Tak mozolnie
i w dosyć prowizoryczny sposób próbował zapomnieć o nich, upijając się
wywarem z gwiazd, samotności, pustki i czasu. Teraz kilkudniowe starania poszły na marne. Wspomnienie wróciło, a wraz z nim obraz mistrza,
jedynego człowieka, który tak naprawdę znał Mahabhara, i któremu można było powiedzieć wszystko bez chwili wahania.
– Pierwszy międzyplanetarny bodhisattwa, przywódca neobuddyzmu, mój przyjaciel – wyrecytował mężczyzna bez namysłu. – Nigdy
dość się nie umiera… A on zmarł dwa razy, choć i to nie jest pewne. Być
może więcej.
– Chciałbym go poznać. Zobaczyć oczami twojej wyobraźni.
– Wiele książek o nim spisano. Poczytaj…
– Chcę poznać Shiao wskrzeszonego żywymi, jeszcze świeżymi
wspomnieniami, nie papierową karykaturę.
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– Długo by opowiadać – wyszeptał Mahabhar.
Staruszek spojrzał mętnymi oczyma na niezliczone ilości jednostek gwiezdnych; na przestrzeń wymarłą, nieujarzmioną jak ocean i niezgłębioną niczym serce. Dawała im setki godzin na rozmyślania, a zarazem tak mało czasu na prawdziwe poznanie siebie. Nie jest pewne, czy
gdziekolwiek indziej człowiek może stanąć twarzą w twarz ze sobą, ze
swoją marnością, wiedząc zarazem, że jest jedynym żywym organizmem
w promieniu miliardów kilometrów. Wszechświat jest oceanem sprzeczności oraz piękna, tak samo jak człowiek i Najwyższy.
– Masz coś lepszego do roboty? – zapytał starzec, uśmiechając
się smętnie.
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Ben Loggy porwał w biegu kanapkę z kuchennego blatu, ucałował szybko
żonę i rzucił gdzieś za siebie donośne „Do widzenia!”. Nie mógł się dzisiaj
spóźnić. Musiał być pierwszy na miejscu zdarzenia, przekupić ochronę
i usadowić kosmicznego drona jak najbliżej obiektu.
Wiedział, że na statek nie miał wstępu nikt poza nimi dwoma: wielkim Shiao i tym, który odważył się rzucić mu wyzwanie. Mimo to każdy
– na ziemi czy przygranicznych planetach – chciał widzieć, jak rodzi się
pierwszy międzygalaktyczny święty i upada pierwszy świętokradca. Obaj
będą siedzieli w jednej sali.
Musi być pierwszy. Wtedy szef na pewno da mu tę podwyżkę.
Skurczybyk nie może się wiecznie wykręcać!
Ben zarzucił niechlujną, wypłowiałą marynarkę na plecy i wskoczył
do pojazdu. Ustawił skok do stacji badawczej i już po dwóch minutach był
na drugim końcu miasta. O tej godzinie w biurze jeszcze nikogo nie było.
Porwał szybko maszynę z kamerą, potwierdził swoją obecność w systemie i przygotował się do kolejnego skoku. Po godzinnej hibernacji dotarł na miejsce. Statek Prawda, świdrowany za pomocą transmisji przez
oczy kilkuset tysięcy widzów, wisiał teraz zawieszony w przestrzeni, kilka
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parseków od najbliższej czarnej dziury. Było w nim dwóch pasażerów,
a tylko jednemu będzie dane opuścić statek i powrócić na Ziemię.
Takie ustalono reguły sądu bogów.

Powiadają, że najłatwiej jest wmówić kłamstwo samemu sobie, najtrudniej zaś jest kłamać, mając przed oczyma osobę, której to łgarstwo dotyczy. Czasami jest to jednak bardziej skomplikowane.
Shiao Hoo siedział jak zwykle spokojny, z wyrazem twarzy, który
zmieniał jedynie od święta. Można było mieć wrażenie, że jego oblicze
jest płótnem, na którym stary mistrz mozolnie odmalował obraz swojej
duszy i niechętnie zgadza się na wymianę materiału. Uznawał widocznie,
że ten jeden grymas doskonale oddaje jego wnętrze. Doskonałości się
nie poprawia.
Mahabhar natomiast często powtarzał, że musi go poznawać każdego dnia od nowa, ponownie odkrywać sekrety mistrza, wyciągając od
niego mozolnie strzępki tajemnic, a gdy wydawało mu się, że wszystkie
zaczynają układać się w logiczną całość, Shiao Hoo zmieniał się nie do
poznania i mnich musiał zaczynać pracę od początku.
Po drugiej stronie stołu siedział młody mężczyzna. Dygotał lekko.
Shiao Hoo zdołał już zaobserwować, że przyczyną dreszczy nie był ani
kosmiczny chłód, który pomimo grubego, szklanego sklepienia sączył
się do pomieszczenia, ani też strach przed śmiercią. O nie! Młody był
cholernie pewny siebie i racji, przez które Shiao musiał stawić się w sądzie. Dygotał, bo w jego wnętrzu brakowało harmonii, a przy wielkości
wszechświata, która była widzialną cząstką wielkości Boga, niedoskonałość duszy bolała podwójnie.
Twarz chłopaka oświetlała łuna planety B-86698. Oblicze miał
przeorane przez ciężko znoszony młodzieńczy trądzik. W panującym
półmroku Shiao nie był w stanie określić koloru jego włosów ani ubrań:
rozchełstanej niedbale koszuli oraz marynarki, którą – wobec powagi
sytuacji – chcąc nie chcąc, musiał nałożyć.
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Świecący niebieskawo hologram arbitra dał im znak, że powinni zacząć rozmawiać. Transmisje na żywo ruszyły. Shiao ujrzał chmary
dronów zawieszonych kilkaset metrów od statku, starających się ustawić
tak, by pochwycić jak najlepsze ujęcie, zdobyć obraz lepszy od konkurentów. Wyobrażał sobie nagłówki niedzielnych gazet. Czy wtedy będzie
już martwy?
Znowu?
Morze fleszy…
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– Nie wierzę, że Shiao mógł zostać postawiony przed sądem bogów.
Fakt, zbawianie na masową skalę niekoniecznie musiało się spodobać
Najwyższemu, lecz przecież czynił to w dobrej wierze, a nie dla pieniędzy. – Głos starca z łatwością przebijał się przez monotonny dźwięk komentatora zebrania na Uznim.
Mahabhar wstukał kilka współrzędnych do pilota pokładowego
i wyłączył powiadomienie o błędzie:
„Wykryto obce ciało na trasie kursu. Zmień współrzędne lub zawróć”.
Przyśpieszył maszynę.
– Czy to przekonało cię do wejścia na pokład Wisznu? – zapytał,
odrywając wzrok od setek guzików i wajch.
– Tak. Przez te wszystkie lata jako żołnierz naprawdę rzadko doświadczałem człowieczeństwa, szczególnie w czasach, gdy na froncie
więcej jest maszyn niż ludzi. Jak mało kto wiem, że wojna to pieniądze
i nic poza tym. – Starzec zmieszał się nagle i zaczął gładzić ręką kark ze
skwaszoną miną. – Trudno się do tego przyznać, ale i prostota całego
procesu miała dla mnie znaczenie. Wystarczy, że wsiądziesz, wykonasz
jeden skok w czarną dziurę i, w zależności od tego, w co tam wierzysz,
unikasz kary, wymykasz się z cyklu, doświadczasz nirwany, bez potrzeby bycia dobrym człowiekiem przez całe życie. A ja na pewno takim nie
byłem.
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Monolog starca przerwała głupawa melodyjka z rodzaju tych,
których nie da się wyrzucić z głowy i mimowolnie nuci się je przez kilka
następnych godzin. Oznajmiała, że najbliższe trzy minuty będą świętem
komercji. Zadziwiającym, krótkim okresem, w którym każda sekunda jest
na wagę złota, a czas ludzki staje się niesamowicie ważny, by za chwilę
wszystko powróciło do normalności.
Pośród natłoku tandety i bezsensownych dialogów, zmierzających do mdłej puenty – „Kup!”, Mahabhar wyłapał reklamę, którą doskonale znał:
„Projekt Wisznu to pierwszy śmiały krok raczkującej dopiero
dziedziny fizyki niematerialnej”. – Mechaniczny głos spikera dźwięczał
metalicznie w uszach. – „Umożliwi ci uwolnienie się od koła sansary,
wiecznej pętli narodzin i śmierci, poprzez postawienie na drodze nieustannie pędzącej duszy bariery nie do przejścia. Już dziś zdecyduj się
na nowatorską metodę mistrza Shiao Hoo! Przeżyj nirwanę dzięki podróży w pobliże czarnej dziury! Odetnij się od czasu i koła sansary. Nasze
działania bazują na metodzie sprawdzonej przez samego Shiao, który
odkrył, że dusza nie może osiągnąć prędkości pozwalającej jej się uwolnić. Więzienie po raz pierwszy stanie się twoją wolnością! Nie obawiaj się
jednak, dla nas czas to nie pieniądz. Gwarantujemy przystępne ceny, na
twoją kieszeń, i brak komplikacji. Zapisz się już dziś”.
– Uwolnienie od czasu… Brzmi kusząco? – zapytał Mahabhar.
– Co innego pozostaje takiemu staruchowi jak ja? Czas przynosi
mi w darze tylko cierpienie.

Panowała nieznośna cisza. Młody wyjął z kieszeni drobne zawiniątko
i rozłożył je na stole. Garstka papierosów. Zapalił, ignorując hologram
dający wyraźne znaki, żeby przestał. Pozwolił, aby dym sączył się ku
górze, rozbijał o zadaszenie szklanej kopuły i gdy wreszcie zebrała się
go wystarczająca warstwa, spływał nieśpiesznie w dół. Minuty mijały
w ciszy. Wreszcie młody się uśmiechnął.
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– Gówno. – Przyłożył resztkę papierosa do ust. – Przez ciebie
muszę siedzieć w tym gównie. I pomyśleć, że robiłem to dla szlachetnych
idei, dla poświęcenia… A tymczasem ty jesteś kolejnym człowiekiem,
któremu zwyczajnie za dużo się wydawało. Którego zżarła pycha.
Rzucił od niechcenia niedopałek na ziemię i pozwolił mu oddać
ostatni dech w spokoju, nie rozdeptując go. Chłopak był wyzuty z emocji
i to najbardziej martwiło Shiao.
– Każdy, komu wydaje się, że odkrył mechanizm rządzący tajemnicami tego świata, jest tylko biednym szaleńcem – kontynuował młody.
– A co dopiero, gdy sięgasz do innego świata… Przez ciebie setki ludzi
takich jak ja musi teraz tkwić w tym… – wysyczał, wskazując na zamazany przez dym przedmiot za szybą.
– Gównie – dokończył grzecznie Shiao.
– Doskonale to ująłeś, panie… panie Buddo.
Hoo uśmiechnął się w duchu, słysząc dowody powierzchownej
wiedzy swojego rozmówcy. Ciekawe, czy pamięć przenosi się do innego
ciała.
– Nikt nigdy nie skarżył się na moje metody pomocy. Wręcz
przeciwnie, zapisy na podróż Wisznu są zajęte na kilka lat do przodu.
Pierwszy statek wyruszył dwa dni temu. – Mnich, mimo usilnych prób
oponenta, nie pozwalał wyprowadzić się z równowagi.
– Dostanie się do środka czarnej dziury nie było zbyt wielkim problemem. Za to uwolnienie się od niej…
– Przecież chodzi właśnie o to, że wydostanie się na zewnątrz jest
praktycznie niemożliwe.
– Mylisz się, próżny starcze! Nikt nie miał dość odwagi, aby podjąć próbę! Nikt oprócz mnie! – wykrzyczał chłopak, przelewając w słowa
namacalną bezsilność.
Stary mistrz zmarszczył czoło. Wiedział, co się teraz wydarzy.
Młodzieniec wyrzuci z siebie płomienną opowieść, która poruszy serca
widzów i napełni je nienawiścią do Shiao.
– Próbę, na którą większości ludzi nie starcza całego życia! –
kontynuował chłopak. – Uwolniłem duszę od ciężaru, aby mogła się
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rozpędzić, uciec z tego piekła. Matematycznego, idealnego, zapisanego
ciągami liczb piekła. Pozbyłem się wszystkich swoich zmartwień, oczyściłem się z ukrytych lęków, brudów zwykłego, ludzkiego życia. Biegłem
na oślep w mroku, błądziłem, znów biegłem. Nie mogłem nawet ujrzeć
tego, co ze mnie zostało. Wszędzie była tylko ciemność. Wreszcie stałem
się tylko zlepkiem nienawiści i wspomnień, które są najlżejszą cząstką
duszy. Część z nich samoistnie oddzieliła się i zginęła gdzieś w otchłani,
ponad czasem i przestrzenią. Na koniec i nienawiść musiałem porzucić.
Dlatego przychodzę tutaj bez broni. Nie chcę cię zabić…
– Bardzo mi miło.
– Zresztą to i tak by nie wystarczyło. Zbyt łagodna kara.
Wyciągnął drugiego papierosa. Shiao nie protestował, choć od
dymu łzawiły mu oczy. Patrzył, jak chłopakowi zaczynają trząść się ręce.
Jego oddech stał się urwany. Nagle ukrył twarz w dłoniach.
– Najgorsze jest to odkrywanie; odkrywanie kolejnych warstw
duszy. Wtedy człowiek zdaje sobie sprawę, jak wiele jest w niej niepotrzebnych bzdur, ile uwagi poświęcał gromadzeniu bezsensownych, nic
niewartych śmieci, a jak mało tak naprawdę zostaje z niego wartościowych rzeczy. Słyszałem śmiech, tam w czeluściach. Oni śmiali się ze
mnie, a ja byłem nagi, nie potrafiłem się bronić. Ta bezsilność…
Zabawne, jak mało jest uczuć na świecie, skoro tak często mamy je
podobne do innych. Wydaje nam się, że jesteśmy wyjątkowi, ale każdy z nas
przechodzi taką samą ścieżkę uczuć. Dla niektórych jest tylko ona nieco
krótsza lub bardziej wyboista – pomyślał Shiao.
Podczas opowieści Hoo wędrował wraz z chłopakiem w ciemnościach i doskonale go rozumiał.
– Potrzebujesz przerwy? – zapytał.
– Potrzebuję cząstki duszy – odrzekł tamten bez zastanowienia.
– Drugiej, pasującej. Nie zdajesz sobie sprawy, jak to jest nie posiadać
siebie samego. Być jak pluszowy miś bez szklanego oczka albo butelka
bez zakrętki. Gdy pozbyłem się już absolutnie wszystkiego, a dalej brnąłem tylko w ciemność, zacząłem się rozdzielać.
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– Rozumiem. Przyśpieszenie jest odwrotnie proporcjonalne do
masy.
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– Nic nie rozumiesz! Nie wiesz, jak to jest być rozdzielanym na
części! Ale musiałem stać się jeszcze lżejszy! Musiałem się stamtąd wyrwać.
– Doskonale wiem, jak to jest.
Młodzieniec spojrzał na Shiao. Chłopak po raz pierwszy od początku rozmowy obrócił się, oderwał wzrok od szyby. Druga połowa jego
twarzy była cała poparzona, a w miejscu oka widniała tylko pusta, zasklepiona przekrwioną skórą jama.
– Wróciłem. Udało mi się uciec. Udało mi się dostatecznie rozpędzić i pokonać barierę czasu – wysyczał, patrząc jakby w głąb Shiao.
– Przyjąłem postać tego chłopaka. Miał wypadek, którego nie przeżył.
Wszystko po to, aby wysłać cię do piekła, które sam stworzyłeś, panie
Buddo. Bez nienawiści, dla czystej sprawiedliwości.
Uśmiechnął się, ale tylko połowa jego twarzy zareagowała na bodziec nerwowy.
– Ilu jeszcze ludzi zniszczyłeś pięć lat temu, razem ze mną?
– Wtedy do czarnej dziury weszła tylko jedna osoba. To była faza
testów.
– Czyli byłem sam.
– Byłem tam tylko ja – odrzekł spokojnie Shiao.

Później ów czas nazwano czasem euforii. Było to przed sądem Shiao Hoo,
lotem Mahabhara i zebraniem na Uznim. Zachwyt tamtych dni i kotłujące
się w głowie myśli dało się wyczuć w gęstym powietrzu wypełniającym
główne korytarze, przestronne sale bez okien i wykute w skale miejsca
medytacji mnichów. Kontemplujący piękno przyrody, uosobione przez
nieprzebyty las u stóp świętej góry Lio-Naa, dźwigającej na swych masywnych barkach kamienne mury zakonu, dążący do oświecenia zwrócili swój wzrok na rozpostarte ponad ich głowami niebo, bliższe przez
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wysokość gór. Wychodzili nocą na główny dziedziniec i wyciągali ręce
w kierunku gwiazd, śpiewając. Później zaciskali dłonie, jakby chcąc pochwycić granatową płachtę i zerwać ją jednym szarpnięciem, zniszczyć
barierę odgradzającą ich od nowego świata, który z każdym dniem stawał
się coraz bliższy. Wytworzyli w swych głowach obraz kosmosu jako niezgłębionej kopalni skarbów i nowych możliwości, wyrzeźbili jego apoteozę, odłupując dłutem wszelkie wątpliwości, które kryli w sercu. A później
zakochali się w przyjemnych domniemaniach, korzystnych dla nich obrazach i zechcieli je ożywić. Nie tylko w głowie, lecz także w rzeczywistości.
Czas ten trwał niespełna dziesięć lat i obfitował w liczne wynalazki
mistrzów i ich uczniów. Każdego dnia Mahabhar zasypiał z głową ciężką
od gniewu i urazy do Shiao. Dobijała go bezczynność. Setki nowych perspektyw, które dawały nowoczesne technologie i możliwość ingerowania
w przestrzeń kosmiczną zapewniona przez traktaty międzynarodowe,
a oni dwaj każdego dnia robili to samo. Nudne kontemplacje, stare nabożeństwa i czas zmarnowany na bezsensowne gapienie się przed siebie.
Cholernie złościł się na Shiao, choć widział, że i on w tych dniach daleki
był od spokoju i opanowania. Gdy przechodzili przez krużganki okalające
główne budynki zakonu, co jakiś czas spoglądał na twarz mistrza. Jego
rysy były niespokojne, jakby wyraźniej zaznaczone, a zmarszczki ostrzej
wcinały się w skórę. Wprawne oko Mahabhara, który znał Shiao Hoo od
lat, potrafiło dostrzec, że w głowie starca dzieje się coś niezwykłego lub
niedobrego.
Kilka dni później Shiao zamknął się w swojej celi. Był to bardzo
niepokojący sygnał, który najczęściej oznaczał, że mnich czuje, iż nadszedł jego czas. Starzy mistrzowie umierali w samotności, w zaciszu
prostych pokoi, gdzie nikt nie był w stanie zobaczyć grymasu bólu na
ich twarzy, dojrzeć słabości, jaka ogarnia ciało w ostatnich godzinach
życia. Wielu z nich całą swoją egzystencję poświęciło czemuś więcej niż
sprawom widocznym dla zwykłych ludzi. Brutalne przyciągnięcie do bólu,
pierwotnych instynktów i strachu przerażało ich i napełniało goryczą
oraz niechęcią do siebie samych. Dlatego właśnie wybierali samotność.
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Jednak czemu właśnie wtedy? Gdy Mahabhar tak bardzo potrzebował mistrza. Gdy otwierały się przed nim nowe drogi. Młody mnich
wciąż nie mógł w to uwierzyć. Przesiadywał długie godziny pod drzwiami
celi, przynosił miski z jedzeniem i wsuwał je przez szparę w murze. Shiao
nadal jadł, co zawsze było jakimś światełkiem w tunelu.
Ten letarg trwał miesiąc, podczas którego klasztor opustoszał.
Zbliżała się pora pomyślnej koniunkcji gwiazd. Wszyscy odlatywali, by
dokończyć swoje badania w terenie, sprawdzić przypuszczenia na żywo.
Nadchodziła zima.
Wreszcie drzwi celi otworzyły się i dosyć niemrawo zatoczyły
półkole, rozpędziły nagle, po czym grzmotnęły w ścianę. Mahabhar, wyrwany z półsnu, wstał trochę przestraszony. Z pokoju wylało się zatęchłe powietrze i uciekło szybko korytarzem poganiane przez podmuch
górskiego wiatru.
– Szykuj statek!
Uczeń usłyszał znajomy głos wydobywający się ze środka pomieszczenia, nieco zmęczony i podłamany, ale ciągle ten sam.
– Wyruszamy dziś wieczorem.
Mnich wstał z ławki, na której spędzał długie godziny czuwania,
i rzucił okiem w głąb pomieszczenia. Ściany pokryte były milionem symboli, znaków i obliczeń.
Coś w jego sercu się zakotłowało.

Tamtego dnia Shiao był bezbronny jak dziecko. Miotał się i wciąż nie
potrafił wykonać ostatniego, najważniejszego kroku.
Mahabhar był wtedy z nim. Ich pierwszy frachtowiec, ufundowany przez jednego z oligarchów zainteresowanych projektem, orbitował
w pobliżu współrzędnych, które określano jako pozaczasowe i pozaprzestrzenne. Była to groza, której dostrzeżenie stanowiło nie lada wyzwanie,
a wyczuć dało się ją jedynie przez strach skłębiony w ciasnej kabinie
statku. Kilka dni już minęło, odkąd dotarli do tego tajemniczego punktu.
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Tylko nieliczne umysły były w stanie odkryć jego cechy i działanie, a nikt
spośród żywych – istotę.
Mahabhara ze snu wyrwały uciążliwe zgrzyty kredy przesuwanej
po tablicy. Klik – przyłożenie – szrrr… – przesunięcie. Później kilka uderzeń: ułamek, potęga, różnica…
– Oświecony, sprawdzał pan już pięć razy te obliczenia. Wszystko
się zgadza. Musi się udać. – Uczeń leniwie podniósł swoje ciało z prostej,
metalowej kozetki i spróbował przyzwyczaić oczy do światła lamp i mroku wszechświata.
– Przyśpieszenie… – nerwowo dyszał Shiao. – Za małe. Trzeba
zmniejszyć masę, uwzględnić gęstość wnętrza czarnej dziury, prędkość… Prędkość duszy!
– Przecież wszystko się zgadza, proszę odpocząć. Jeszcze trochę
czasu i zostanie mistrz pierwszym międzygalaktycznym bodhisattwą. Ta
metoda zbawiania jest tak niesamowita, że musi zdobyć uznanie. Jesteś
pierwszym, który wykorzystał możliwości, jakie daje podbój kosmosu.
– Stanę się tylko nowym Kolumbem, który spotęguje śmierć i cierpienie. Nie mogę.
Mahabhar wstał i spojrzał na kilka ustawionych obok siebie czarnych tablic pokrytych niezrozumiałymi dla zwykłych zjadaczy chleba
ornamentami. Znał częściowo ich sens dzięki wyjaśnieniom Shiao. Były
one mgliste i mogło się wydawać, że mistrz zachowuje pewne informacje
i wątpliwości tylko dla siebie, aby bić się z nimi we własnej głowie.
Spojrzał na ryciny przyczepione do rogów korkowych tablic.
Przedstawiały jakiegoś biedaka kilka minut po wypadku i sztywnego już
od kilku godzin. Można było je odróżnić po zaschniętych plamach krwi
oraz mdłym kolorze ciała. Ale najważniejsza była waga. W przybliżeniu
dwadzieścia gramów mniej. Tyle waży to, czego nie jesteśmy w stanie
ujrzeć w człowieku. Całość badań opierała się na spostrzeżeniu, że coś
niematerialnego da się sprowadzić do zwykłych, trywialnych gramów.
Była to jednak zbyt duża masa, aby rozpędzić ją do prędkości
pozwalającej przełamać granicę czasu. Najgorsza z tortur? Wieczne
więzienie.
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– Chociaż to rzeczywiście pewien rodzaj błogosławieństwa dla
setek tysięcy buddystów i hinduistów. Czarne dziury nie tylko stawiają
barierę nie do przejścia dla duszy, uniemożliwiając kolejne reinkarnacje,
lecz także wyrywają z koła sansary poprzez całkowite odcięcie od pojęcia
czasu. Ale…
Zawsze pojawiało się to „ale”. Mahabhar go nie znosił.
Powstrzymywało ono Shiao od wielkich rzeczy, których mógł dokonać,
lecz bał się ich konsekwencji.
Spojrzał na swojego mistrza, gdy ten uderzył głową o tablicę i wydał z siebie przeciągły, załamany w pewnym momencie jęk.
Wychudł, postarzał się. Białe włosy, które jeszcze niedawno wytrwale przycinał, sięgały mu do pasa i w tym momencie rozmazywały
nakreślone na tablicach litery i liczby.
– To już czas. Trzeba to zrobić.
Przygotowali wspólnie kapsułę, jak ojciec i syn szykujący się na
poranny połów. Lecz im dłużej wstukiwali współrzędne, ładowali niezbędny sprzęt i paliwo, tym bardziej Mahabhar czuł się, jakby gotował
trumnę. W jego głowie kołatała się myśl, że już nigdy nie zobaczy Shiao,
a przynajmniej nie w takiej postaci. Mimowolnie przypomniał mu się jego
pierwszy pies – Cosmo. Gdy tamten zmarł, on, jako młody chłopiec, musiał go pochować na polu, nieopodal lasu. Wtedy po raz pierwszy spotkał
się ze śmiercią. Nie opisaną w wierszach, zawartą gdzieś w opowieściach
starych ludzi, lecz namacalną i idącą tuż obok. Tą, która sprowadza wiele
nieznośnych myśli, wspomnień, lecz także tą, która czasami potrzyma
szpadel, pomoże kopać grób, jak stary druh. Tak… Psy są dane ludziom,
aby nauczyć nas, czym jest prawdziwa przyjaźń, bezgraniczna lojalność,
i poznać ze śmiercią, abyśmy mogli podać jej rękę i być gotowymi.
Zapakowali ostatnie rzeczy. Nie było pożegnania. Kilka minut
później Shiao zmierzał już w kierunku czarnej dziury.
Z Cosmem też się nie pożegnał.
Obserwował, jak żelazna łódź płynie w przestrzeni, aż do chwili,
gdy nagle zniknęła. Czy kiedykolwiek tam była? Nagle Mahabhar zapomniał całkowicie, dlaczego się tu znalazł i co przed chwilą zrobił. Shiao?

Jakub Rewiuk

Przecież jest na statku. Czy kiedykolwiek tutaj był? Ogarnęło go uczucie
znużenia. Tak, zdecydowanie musiał się położyć. Podłoga zaczęła się
wydawać nagle taka wygodna. Zasnąć. Musiał zasnąć.

– „Jeden: Bóg, jako byt odnoszący się do człowieka i rzeczy, które znamy
z naszej ojczyzny, Ziemi, zostanie z nią związany na zawsze. W wyniku
ostatnich komplikacji oraz wziąwszy pod uwagę kwestie moralne, uznaliśmy za słuszne nie transferować jego pojęcia poza obręb Ziemi oraz
związanej z nią sfery duchowej. Dwa: kosmos, jako twór nieskończony,
zostaje uznany za przestrzeń religijnie neutralną. Niepewna jest bowiem
możliwość stworzenia rzeczy nieskończonej przez istotę/istoty nieskończone, aczkolwiek prawdopodobieństwo tego jest wysokie. Trzy…” –
Spiker kamiennym głosem odczytywał kolejne postanowienia traktatu.
– Nie wierzę, aby Shiao mógł popełnić tak wielki błąd. Sprowadzić
cierpienie na innych – wyszeptał Mahabhar, nie wiedząc, czy ufa swoim
własnym słowom.
– Człowiek uczy się całe życie, a czasami nawet kilka – odparł
starzec po chwili namysłu.
– Ale teraz to nie jest ważne. Wszystko stracone. Zamknęli Boga
na Ziemi, w pięknej pozłacanej klatce. Tyle nowych możliwości, dróg zbawienia, horyzontów. Tylko czekały… Wszystko zaprzepaszczone. I przez
co? Przez strach. Przed wielkością, przed możliwością popełnienia błędu!
– Może wystarczą małe kroki? Może Shiao się mylił i wina rzeczywiście musiała spaść na niego?
Starzec wstał i powłóczystym krokiem skierował się w stronę rogu
sali. Nalał sobie wody z dozownika, słuchając równocześnie Mahabhara:
– Nie, to wszystko skończyłoby się inaczej, gdyby nie ten przeklęty chłopak i jego oskarżenia.
– Czyli przynajmniej w tej jednej rzeczy się zgadzamy.
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– Nigdy nie istniałeś i cały czas opisywałeś tylko moje uczucia. Jesteś
drugą, zaginioną cząstką duszy. Tą, która zawsze miała wątpliwości, czy
to, co robię, jest słuszne. Tą, która nie pozwalała spać w nocy, zabijała
wyrzutami sumienia. I rzeczywiście, ostatecznie zwyciężyła moja pycha
i lepiej będzie, jeżeli raz na zawsze odejdę poza czas – mówiąc to, Shiao
Hoo wstał z miejsca i zwrócił się w kierunku hologramowego arbitra. –
Proszę pozwolić mu opuścić ten statek. Tylko ja powinienem zginąć.
Mistrz już miał udać się w kierunku księżycowych drzwi, jednak
mechanizm zamknął mu je przed nosem.
– Jedna osoba z tej sali musi ponieść śmierć, zniknąć w czasie jako
bluźnierca. Takie są zasady sądu bogów – odezwał się znów metaliczny
głos hologramu.
– Może i masz rację, mój zero-jedynkowy druhu. Może i nie powinno się oddzielać od człowieka całego zła, które w nim spoczywa, bo
człowiek jest człowiekiem tylko wtedy, gdy jest w całości. Tak samo nigdy
nie powinno się odcinać choćby małej cząstki jego dobra.
Shiao uśmiechnął się znowu, co zupełnie nie było do niego podobne. Odwrócił się powoli i spojrzał na dziwną twarz człowieka, którego
dopiero co poznał, choć znał go od zawsze.
– Shiao Hoo – zwrócił się do chłopaka, nie odrywając od niego
wzroku. – Bez skazy, uniewinniony i roztropny. Czy wybaczysz mi? –
Wysunął rękę z obszernego, pomarańczowego rękawa. – I…
Drony zawieszone w przestrzeni przestały strzelać fleszami.
Zatrzymały się na moment, ignorując dochodzące do ich procesorów
polecenia, nakazujące walczyć o jak najlepsze ujęcia. Do jednego z nich
bezskutecznie krzyczał Ben Loggy, który miał znowu nie dostać swojej
premii.
– …dołączysz do mnie?

– Traktat zatwierdzamy uroczystą przysięgą. Dziękujemy, że byli państwo z nami. Ogłaszamy koniec transmisji…

Jakub Rewiuk

– Skoczyli. Skoczyli razem.
Gdzieś w przestrzeni przed nimi zamajaczyła rudoszara plama,
która zaczęła się rozszerzać, tworząc zarys planety. Zwiększała się
z każdą chwilą, dzięki czemu Mahabharowi wreszcie przestało się wydawać, że statek stoi w miejscu. Podróż kosmiczna pod bardzo wieloma
względami podobna była do rejsu statkiem, gdy każda fala wydaje się
taka sama, a obraz coraz to nowych wód, wysp zlewa się w jedną całość,
uderzając do głowy niedoświadczonego żeglarza.
– Choroba Hammlego – wyszeptał Mahabhar.
– Co?
– Bardzo często dopada tych, którzy przez wiele godzin dryfują
w kosmosie. Wydaje im się, że wciąż stoją w miejscu. Nie potrafią się
pogodzić z bezproduktywnością, jednostajnością, pomimo upływu hektolitrów czasu. Później służby porządkowe znajdują puste blaszaki zawieszone w mgławicach z wisielcami w środku. Statki-trumny. Właśnie
dlatego lubię płynąć wprost na planety. Wiem, że nadal się przemieszczam.
Mahabhar nacisnął przycisk otwierający przejście do głównego
korytarza, z którego kilka godzin temu przybył do niego ten dziwny starzec.
– Myślę, że powinieneś już pójść. – W głosie mnicha dało się wyczuć nutę zdenerwowania.
– Dlaczego… tak nagle?
Wtedy spojrzał na planetę. Nie była to Ziemia, lecz coś, co bardzo
dobrze znał.
– To Uznim, prawda?
– Proszę cię. Idź już.
– Co chcesz zrobić?!
Lecieli wprost na rosnącą kulę. Zajmowała ona już większość
przedniej szyby statku. Pilot pokładowy włączył alarm informujący
o wejściu w najbliższą sferę planety, grożącym zderzeniem.
– Zabijesz! Nie tylko siebie, ale również wszystkich Podróżników!
Nie to im obiecywałeś!
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– Jeżeli tylko uda mi się trafić w stary rów pokopalniany, rozsadzę tę piekielną planetę na dwie części! Zginą też ci bluźniercy, którzy
zniszczyli Shiao Hoo i zamknęli Boga na Ziemi!
Staruszek ukrył twarz w dłoniach i oparł ręce na kolanach. Zwinął
się w kulkę jak dziecko bojące się letniej burzy.
– Nie taką śmierć im obiecywałeś, Mahabharze. Gdybyś powiedział mi, że chcesz dać im jeszcze jedną szansę, zrozumiałbym. Ale ty
boisz się przyznać, że przegrałeś. Nie chcesz stanąć twarzą w twarz ze
swoją manią wielkości. Zamiast tego wolisz zginąć. Tak jest łatwiej, bo już
nie będziesz musiał patrzeć w niczyje oczy, mając świadomość, że będzie
w nich politowanie, a ty będziesz odczuwał jedynie gorycz.
– Kim ty jesteś, żeby…
Mahabhar próbował nie dopuszczać do siebie tej myśli. Ale wiedział, wydawało mu się, że wie… Może nie…?
Starzec milczał przez chwilę.
– Nie jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda Bóg – odparł nagle
– ale wiem, że w każdym z nas istnieje jego cząstka. Odkryłem ją, będąc
w czarnej dziurze. Była jak diament, ukryty wewnątrz kolejnych czarnych,
zbudowanych z węgla warstw duszy. Stała się moim pocieszeniem, gdy
odkrywałem swoje najciemniejsze strony i walczyłem z nimi, oswajałem
się z ich istnieniem, by ostatecznie odrzucić je, aby stracić na wadze.
Pamiętaj, że w ładowni masz setki cząstek Boga.
– Ty byłeś w czarnej dziurze? Kim jesteś? Jak brzmi twoje imię?
Nie odwracaj się do mnie plecami! Nie waż się odchodzić, zostawiając
mnie z tymi pytaniami!
– Dziękuję. Przywróciłeś mi choć trochę pamięci, którą utraciłem.
Teraz wiem, kim był Shiao Hoo i jakie błędy popełnił. Obyś ty się ich
wystrzegł.
Wyszedł.
Zegar odliczał ostatnie pół minuty do lądowania, którego nie będzie. Jest tyle pięknych, podniosłych, honorowych rzeczy, które można
robić w ostatnich godzinach swojego życia, lecz najczęściej po prostu
stoi się i patrzy. I Mahabhar stał.

Jakub Rewiuk

10…
9…
– Shiao Hoo dał radę. Ja nie mogę.
8…
– Trudno mi powiedzieć, że nie chodzi o Boga, ale o zwyczajną
potrzebę wielkości. Zabrakło mi czasu, aby umieć się jej pozbyć i wtedy
dopiero stać się wielkim.
6…
5…
– Ale jest już za późno. Za późno? Nigdy nie jest za późno.
Spojrzał na planetę, która teraz przysłaniała całą szybę, haftowała ją buchającymi dymem kraterami i popękaną ziemią, która nigdy
nie widziała wody.
3…
– Jest już za późno.
2…
– Czasami jedno życie to za mało, aby wygrać i umieć się pogodzić
samemu ze sobą.
1…
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OSTATNIA BITWA
FRANZA MAIRA
Agnieszka Fulińska

Franz Mair nie mógł powiedzieć, że pamiętał, jak kula przeszyła jego
bok. Ocknął się, czując ból. Ten sam palący ból był ostatnią rzeczą, jaką
zapamiętał z dnia czternastego sierpnia tysiąc siedemset dziewięćdziesiątego czwartego roku. Dopiero zmierzchało, kiedy wokół niewielkiego
oddziału zwiadowczego nie wiadomo skąd wyrośli Francuzi. Zanim pocisk jednego z nich trafił go w brzuch, Franz zdążył jeszcze zobaczyć, jak
bagnet innego rozorał twarz porucznika.
Teraz była noc. Malejący po pełni księżyc oświetlał miejsce, w którym rozegrała się potyczka. Franz pomacał bok i uniósł rękę do oczu. Była
cała w ciemnoczerwonej krwi. Pomimo paraliżującego bólu wsparł się na
ramieniu, żeby obejrzeć pobojowisko.
Sami Austriacy – pomyślał ze zgrozą. Francuzi pozbierali własnych
rannych i poległych, jeśli jacyś byli, a nas zostawili na pewną śmierć. Albo
uznali za martwych.
Osiemnastoletni Mair zgłosił się na ochotnika, choć w jego rodzinnym południowym Tyrolu nie brano rekrutów do regularnej armii. On jednak chciał walczyć z rewolucyjną zarazą, która zagrażała odwiecznemu
boskiemu porządkowi w świecie. Tak mówił proboszcz, tak mówili starsi
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w wiosce. Zaciągnął się jesienią minionego roku, kiedy sołtys przywiózł
z Bozen i odczytał na głównym placu gazetę, w której stało, że arcyksiężniczka Maria Antonia, francuska królowa, została zamordowana przez
rewolucjonistów. Tego było dla Franza za wiele. Uznał, że musi osobiście
pomścić śmierć cesarskiej córki, walcząc z potworami.
Przez niecały rok przekonał się, że potwory były w większości
takimi samymi chłopami jak on, tylko mówiącymi innym językiem. Co
więcej, nawet ich oficerowie pochodzili z rodzin rzemieślników i rolników,
co już nie chciało mu się mieścić w głowie. Zresztą porucznik też powtarzał, że to wbrew porządkowi boskiemu, bo oficer to oficer, musi dobrze
czytać, pisać i rachować, no i ogłady mieć więcej niż zwykły pasterz czy
nawet syn karczmarza. Franz Mair nie wątpił, że porucznik miał rację,
ale w głębi serca marzył mu się choćby awans na kaprala, żeby mógł
w chwale wrócić do wioski i zostać dowódcą miejscowej milicji.
Teraz patrzył na poległych towarzyszy ze świadomością, że lada
moment do nich dołączy i nigdy nie wróci do Walten. Beształ sam siebie
za uczucie żalu: przecież tam, po drugiej stronie, czeka go lepszy świat
i lepsze życie.
A jednak wspomnienia dzwonków owiec, błękitnego nieba nad
Jaufenpass, śniegu pokrywającego w zimie hale i nawet ciężkiej pracy
w ojcowskiej gospodzie sprawiały, że nie chciał odchodzić. Z pewnością
nie tu, na nieprzyjaznych, płaskich mokradłach Flandrii, gdzie nawet
w największe upały nogi tonęły w bagnistej ziemi, jak wczoraj, przez co
nie zdołał uchylić się przed atakującymi.
Jedno przynajmniej – pomyślał, patrząc na oświetlane zimnym
księżycowym światłem pobojowisko – okazało się prawdą. Śmierć wszystkim jednaka. Porucznik ponoć arystokrata, a oberwał tak samo jak ja.
Znów opadł na ziemię i jęknął z bólu. I chyba z tego bólu i całej
krwi, która z niego uszła, zaczął tracić zmysły, bo wydało mu się, że niedaleko usłyszał szept. Albo nie szept: raczej szelest, jakby jakieś zwierzę
przemykało wśród trawy. I chlupot wody. Wzdrygnął się. Pewnie szczury
czy inni padlinożercy zwiedzieli się już, że czeka ich tu uczta.

Agnieszka Fulińska

Usiłował się podnieść, żeby przynajmniej nie zjadły go żywcem,
ale kula musiała zmiażdżyć też kości, bo kiedy poruszył nogą, omal nie
stracił przytomności.
I wtedy to zobaczył. Coś, co pełzło ku porucznikowi, którego sylwetka była dobrze widoczna dzięki złotym szamerunkom na mundurze
odbijającym księżycową poświatę. Nad ziemię wystrzeliła kolumna ciemności, przybierając kształt ni to człowieka, ni to ptaka, po czym pochyliła
się nad ciałem oficera.
Zwidy. Pewnie rabusie przyszli obedrzeć nas z tego, co się jeszcze
może przydać.
Mimo bólu wymacał ręką muszkiet, naładowany, bo przecież nie
zdążył wystrzelić do nieprzyjaciół. Nie był jednak w stanie podnieść się
tak, by zmierzyć z długiej broni i oddać strzał. Porucznik miał pistolet,
ale leżał za daleko, a potwór właśnie podnosił jego ciało.
Franz Mair ostatkiem sił przyciągnął do siebie broń i odciągnął
kurek, po czym nacisnął spust. Przeskoczyła iskra i rozległo się ciche
pyknięcie. Proch zawilgł od błotnistej ziemi.
Dźwięk wystarczył jednak, by zwrócić uwagę potwora. Żołnierz
mógł już tylko bezradnie patrzeć, jak od mrocznej postaci pochylonej
nad porucznikiem odrywa się mniejszy kształt i sunie ku niemu w absolutnej ciszy.
– Nie chcę umierać, nie tak – wyszeptał Mair, a potem zapanowała
ciemność.

Otrzeźwił go chlust zimnej wody. I francuskie głosy.
Dopiero po chwili zorientował się, że nie czuje bólu. Poruszył ręką
– nic. Ostrożnie podkurczył nogę. Lekkie mrowienie. Uniósł się na łokciu
– na sienniku obok niego leżał porucznik, najwyraźniej żywy.
Mair odmówił pod nosem szybką modlitwę, by wyrazić wdzięczność za ocalenie.
A ja głupi, w gorączce, wziąłem pomoc za potwory z piekła rodem.
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W tej samej chwili zdjął go lęk na widok pochylającego się nad
nim mężczyzny w zakrwawionym fartuchu i z piłą w ręce. Stojący obok
wysoki, silny wojak zakasał rękawy i ujął Franza mocno za ramiona. Mair
zaczął się wyrywać i krzyczeć. Okrywający go żołnierski płaszcz zsunął
się, ukazując zdrowe, jedynie posiniaczone ciało.
Chirurg powiedział coś ze złością do żołnierza, po czym obaj zaczęli rozglądać się po namiocie.
Franz nie potrzebował wiele czasu, by zrozumieć, co się stało:
wzięli go za innego rannego, któremu potrzebna była amputacja. Poczuł
dreszcz. Tam, na bagnach, byłby sam przysiągł, że nogi już nie uda się
uratować. A teraz portki i kurtkę miał zakrwawione, to prawda, ale – pomacał – brzuch był cały. Wyczuł pod palcami bliznę, a przecież dopiero
co widział…
Podniósł dłoń do oczu. Była nadal umazana krwią.
Leżący obok porucznik przyglądał mu się uważnie jednym okiem.
Zamiast drugiego miał paskudną szramę, częściowo przysłoniętą kawałkiem brudnego płótna.
– Mair – szepnął, dając skinieniem głowy do zrozumienia, żeby
żołnierz się nachylił, co ten posłusznie uczynił. – W mojej kieszeni – wskazał na huzarską kurtkę leżącą na ziemi między nimi – znajdziesz papiery.
Schowaj dobrze i nikomu nie pokazuj. Postaraj się stąd uciec.
Franz Mair znał porucznika od kiedy się zaciągnął i zawsze czuł
przed nim respekt, ale teraz w głosie dowódcy było coś, co nie dopuszczało cienia wątpliwości ani sprzeciwu. Żołnierzowi nie uśmiechała się
próba ucieczki, mająca spore szanse zakończyć się tym, przed czym
dopiero co cudownie ocalał – śmiercią. Nie był jednak w stanie zaprotestować.
– Udasz się do naszych oddziałów i przekażesz te papiery – szeptał dalej porucznik, korzystając z tego, że jakiś francuski nieszczęśnik,
któremu właśnie operowano rękę, darł się wniebogłosy.
Nie musiał mówić nic więcej – Franz zdawał sobie sprawę z tego,
że do Antwerpii udali się z misją szpiegowską. Perspektywa awansu
nagle się przybliżyła. Byle tylko sprytnie obmyślić plan i wymknąć się
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stąd niepostrzeżenie. Sięgnął do kurtki porucznika i wymacał nieduży
pakiecik. Szybko go wydostał i wsunął sobie do buta, po czym skinął
głową w kierunku oficera. Teraz miał wrażenie, że martwe oko też mu
się przygląda. Wzdrygnął się i ukradkiem przeżegnał, żeby odgonić diabelskie omamy.
– A pan, poruczniku? – zapytał cicho, choć trwająca w drugim kącie szopy operacja nadal zagłuszała ich rozmowę. – Pan nie chce stąd
uciec?
Tamten się skrzywił.
– Jestem ciężej ranny – odparł, a Franz miał wrażenie, jakby czegoś nie dopowiedział. – Poza tym…
Mair nie dowiedział się, co jeszcze chciał mu przekazać dowódca,
ponieważ w tej samej chwili klapa namiotu uchyliła się i do środka wszedł
francuski oficer, natychmiast kierując się ku jeńcom. Zapytał o coś porucznika, a ten odpowiedział płynną francuszczyzną, z której Franz zrozumiał tylko ich nazwiska. Francuz ledwie zaszczycił go spojrzeniem,
skinął natomiast na towarzyszących mu żołnierzy, wskazując swojego
rozmówcę.
Pomogli mu wstać i założyć kurtkę, po czym wyprowadzili na zewnątrz. Mair usłyszał, jak jeden z nich splunął i rzucił pogardliwie po
niemiecku:
– Spitzel.
Porucznik odwrócił głowę do Maira, ale w jego wzroku nie było
lęku. Raczej triumf.

Złe sny zaczęły się kilka dni po tym, jak Franz dotarł do austriackich oddziałów, doręczył tajne dokumenty i awansował na kaprala. Wymknięcie
się z francuskiego szpitala polowego okazało się łatwiejsze, niż przypuszczał. Księżyc stał już wprawdzie w ostatniej kwadrze, ale jego światło
oraz pochodnie wokół obozu wystarczyły. Mair poruszał się cicho, no
i miał szczęście, że wartownik przysnął.
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W koszmarze, który przyśnił mu się tej nocy, kiedy z towarzyszami
świętował szczęśliwe ocalenie i awans, szedł stromą ścieżką wiodącą na
Jaufenpass. Póki mieszkał w Walten, nie zapuszczał się tam często, nie
miał na to czasu. Ale lubił odwiedzać brata trudniącego się wypasem
owiec daleko na górze. Lubił ciszę szałasu Georga, przerywaną jedynie
pobekiwaniem zwierząt i krzykami drapieżnych ptaków.
We śnie nie doświadczył żadnej z tych rzeczy. Droga na przełęcz
była porośnięta chaszczami nie do przejścia, na każdym kroku ziały rozpadliny, z których ku nozdrzom wędrowca unosiły się szkodliwe opary,
kamienie usuwały się spod stóp. A mimo to Franz czuł, że pragnie iść
dalej – musi dojść na samą górę. Jeśli zdoła to zrobić, będzie bezpieczny.
Obudziła go lawina kamieni, spod których nie był w stanie się wydostać.

Franz Mair wrócił z pokonaną armią do Austrii i niedługo potem został
posłany do Italii, gdzie szykowała się kolejna wojna. Z walk zapamiętał
głównie nieustanne wycofywanie się przed napierającymi przeciwnikami. I dopiero w dużej bitwie niedaleko jeziora Garda, które niegdyś było
najdalszym miejscem, w jakie się zapuścił z rodzinnej wioski, omal nie
zginął po raz drugi.
Wydawało mu się, że zima w górach to jego żywioł, ale czuł się tu
niedobrze. Kiedy maszerował przez pół Europy, był silniejszy od większości towarzyszy, a teraz jakby go coś przyginało do ziemi, dusiło. Do
tego stopnia, że zakręciło mu się w głowie wśród huku bitwy i dopiero
w ostatniej chwili uskoczył przed nadlatującą kulą armatnią, która zmiotła większość jego oddziału.
Franz miał poczucie, że coś też rzuciło go na ziemię, ratując przed
śmiercią. Muszkiet był roztrzaskany, biały mundur poczerwieniał od krwi
towarzyszy, ale on był cały. Przez chwilę odniósł wrażenie, że obserwuje
swoje ciało z zewnątrz, jakby oceniał jego stan. A może coś patrzyło na
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niego jego własnymi, a zarazem znajdującymi się gdzieś na zewnątrz
oczami.
I wtedy uświadomił sobie, że wcale nie uchylił się przed ogniem.
Przypomniał sobie ból, kiedy kula musnęła jego nogę. Przebłysk myśli,
że tym razem to już koniec. Teraz wydawało mu się to ułudą wywołaną
przez strach.
Następne odkrycie wstrząsnęło nim jeszcze bardziej. Kiedy maszerował naprzeciwko francuskiej kolumny, był mroźny poranek. A oto
teraz słońce kryło się już za górami, barwiąc śnieg na złoto i czerwono. W oddali słyszał głosy ludzi, ale ostrzał umilkł. Franz uniósł głowę
i dostrzegł kilka sylwetek w ciemnych francuskich mundurach. Ludzie ci
pochylali się nad ciałami leżącymi na śniegu. Gdzieś zawył pies, w oddali
zarżał koń.
Kapral Mair poruszył nogami. Kolano zabolało, niemniej byłby
w stanie podnieść się i iść. Zamknął oczy. Lepiej, żeby uznali go za poległego, nie chciał znowu trafić do niewoli. Przez głowę przemknęła mu
nawet myśl, że wolałby być martwy, bo to po bożemu, jak należy. Może
i człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi, niemniej Franz obawiał się, że
w jego przypadku to diabeł jakiś mieszał się w lot nieprzyjacielskich pocisków.
Poczuł lekkie trącenie butem, potem silne ręce uniosły go i pociągnęły w stronę lazaretu. Nie rozumiał wiele, ale domyślił się, że chirurg
nie chce wśród rannych kogoś, kto był tylko ogłuszony.
Kiedy trzy miesiące później podpisano pokój, Franz Mair został
wymieniony na francuskiego jeńca i mógł wracać do Walten. Ociągał
się jednak, tłumacząc sobie, że lepiej będzie, jeśli uda się z pułkiem do
Wiednia, obejrzy cesarską stolicę, zakosztuje życia, zanim osiądzie znów
w górach, w ojcowskiej gospodzie.
Wiedeń go przytłoczył. Hałasem, tłumem ludzi na ulicach, eleganckimi sukniami dam, ogromnymi domami i pałacami. I cenami
w oberżach. Do restauracji i kawiarni bał się wchodzić; w nieco obdartym
mundurze nie pasował do ich wnętrz, do pięknych, uśmiechniętych ludzi
rozmawiających nierzadko po francusku. Po kilku dniach bezcelowego

Agnieszka Fulińska

włóczenia się po mieście został więc w koszarach, zastanawiając się,
co robić.
Niechęć do powrotu w rodzinne strony zrzucał na to, że przez
ostatnie trzy lata przywykł do innego życia. Prawda, w armii też musiał
wstawać skoro świt i wykonywać mnóstwo obowiązków, ale teraz, gdy
nastał pokój, miał sporo wolnego czasu. Tylko jakoś ani gra w karty z towarzyszami, ani wyprawy do szemranych lokali, gdzie żołnierze spotykali
chętne panie podejrzanej konduity, ani nawet zwiedzanie miasta go nie
pociągały.
Franz Mair czuł się tak, jakby był chory. Czuł się tak od tamtej
nocy, kiedy szara mgła podpełzła do niego na polu bitwy. A jednocześnie od owego czasu ani razu nawet się nie przeziębił, nie zakasłał, nie
doświadczył bólu zęba. Tylko że wraz z tym zdrowiem przyszła apatia,
zniechęcenie.
Coś jeszcze go niepokoiło. To zdarzenie pod Rivoli. Kiedy wspominał bitwę, był coraz bardziej pewny, że trafił go pocisk ze szrapnela.
Może nie tak, by zgruchotać nogę czy rozedrzeć wnętrzności. Ale wystarczająco, żeby poważnie ranić.
Najbliższą niedzielę kapral Mair przesiedział w kościele. Jednak
obrazy i figury milczały, nie dawały odpowiedzi na pytanie, kto sprawiał,
że Franza nie imały się nieprzyjacielskie kule. Woda święcona nie parzyła,
święci na malowidłach nie przybierali groźnych min. Nawet uwijający się
po wnętrzu świątyni zakonnicy co najwyżej rzucali pobożnemu żołnierzowi zdumione spojrzenia, wciąż widząc go w ławce, choć mijały kolejne
godziny.
Wychodząc z kościoła, omal nie wpadł pod dorożkę. Niebezpiecznie
blisko poczuł zapach konia, bardzo wyraźnie usłyszał nieprzyjemny odgłos skręcających nagle kół. W twarz uderzyło go mokre błoto, a uszu
doszły przekleństwa fiakra, który wymyślał zagapionemu przechodniowi
w niewybrednych słowach.
Franz skulił się w sobie, zwłaszcza że kiedy o ułamek chwili za
późno dostrzegł latarnię dorożki, kiedy już miał zrobić feralny krok prosto pod koła pojazdu, coś zatrzymało go w miejscu. To coś, miał teraz
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prawie pewność, czaiło się w nim samym. Nie było ani zbawienną ręką
Opatrzności, ani diabelskim szponem.
Przez chwilę stał w miejscu, wpatrując się w przejeżdżające powozy i konie. Była wiosna, ale ludzie wciąż otulali się futrzanymi płaszczami i grzali ręce nad koksownikami. Franz nie czuł zimna – przywykł
do naprawdę siarczystych alpejskich mrozów. A może…
Odegnał od siebie tę myśl. To, co czaiło się w nim, musiało mieć
związek ze szkoleniem wojskowym, które wyrobiło w młodym Mairze
większą spostrzegawczość i szybkość reakcji. Zanim został ranny we
Flandrii – czy naprawdę był wtedy ranny? Może krew i rozszarpane
wnętrzności tylko mu się przyśniły, kiedy nieprzytomny leżał na polu
bitwy? – wielokrotnie przecież biegł naprzeciw nieprzyjacielskiej artylerii, muszkietom, konnicy. I zawsze uchodził z życiem, inaczej nie
stałby teraz na samym skraju Prateru w zachlapanym błotem żołnierskim płaszczu, obserwując eleganckich wiedeńczyków udających się
na przejażdżkę.
Odwrócił się, zamierzając odejść, i po drugiej stronie ulicy napotkał czyjś wzrok. Było już ciemno, jednak dałby głowę, że był to porucznik… Ten sam, który polecił mu uciec z francuskiego lazaretu. Chciał
przejść przez ulicę, przywitać się, ale tuż przed nim zatrzymał się powóz,
a gdy odjechał, nikogo już tam nie było. Tylko ciemność między drzewami jakby zgęstniała, wzmocniona światłem zapalanych jedna po drugiej
latarni.
Franz wzdrygnął się, zatrzymał jeszcze na moment pod drzwiami
kościoła, po czym wrócił do koszar. Następnego dnia poprosił o zwolnienie i ku swemu zdumieniu dostał je po zaledwie kilku dniach oczekiwania.

Droga się dłużyła. Przy każdej okazji Franz siadał na chłopski wóz, żeby
za parę groszy przejechać kawałek, ale dużo szedł pieszo. Niemniej
prześladowała go nuda i dziwnie czuł się bez towarzyszy, bez wykrzykiwanych co raz rozkazów, bez wyznaczonych pór postoju. Po prostu
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brnął przed siebie, nie zważając na topniejący śnieg. Niestraszne mu było
nawet wycie wilków w lesie, choć brzmiało dziwacznie, jakby zwierzęta
się czegoś lękały. Widywał ich ślepia z daleka, ale nigdy nie podeszły do
samotnego wędrowca.
Po dziesięciu dniach dotarł do Innsbrucku i dopiero tu uzmysłowił sobie, że z wypłaconego w Wiedniu żołdu nie zostało mu wiele. Nie
podejrzewał, żeby ktoś go okradł, choć w oberżach zdarzało mu się czuć
na sobie wzrok siedzących w ciemnych kątach gości – ilekroć jednak
usiłował dostrzec twarze, coś odwracało jego uwagę. Przypomniał sobie
za to ogromne porcje, które zamawiał w karczmach i pochłaniał, jakby
jadł za dwóch. Kolejne krajcary zmieniały właściciela, a Franz nawet nie
zauważył, jak jego niewielki majątek stopniał.
Pieniędzy nie wystarczy na nocleg w takim miejscu – uświadomił sobie, spoglądając na rozciągającą się przed nim panoramę miasta. Wieże
kościelne dały mu nadzieję – braciszkowie w którymś z klasztorów nie
poskąpią przecież strawy wędrowcowi.
Istotnie, noc spędził w klasztorze norbertanów tuż pod miastem,
gdzie pozwolono mu przespać się w stajni, w cieple bijącym od zwierząt.
Dostał miskę gorącej zupy i nawet parę groszy na dalszą drogę. Niedużo,
ale z tym, co miał, do alpejskich wiosek wystarczy – wysokie góry zaczynały się tuż za miastem. Tam ludzie gościnni, swojego poczęstują
w zamian za pomoc w obejściu, a może i bez tego.
W nocy wyrwało go ze snu rżenie koni. Mógłby przysiąc, że
w otwartych drzwiach, w księżycowej poświacie dostrzegł ludzką sylwetkę, ale kiedy się podniósł, plama światła wraz z rysującym się na niej
cieniem mężczyzny znikła. Franz więcej nie zasnął. Miał wrażenie, że coś
w nim się przebudziło i wzywało, by wyruszył dalej.

Sołtys Kofler, który podróżował kilka razy do Innsbrucku, mówił, że
z Walten nawet na mule do Brenneru dzień trzeba liczyć, a potem jeszcze jeden do miasta.
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Serce Franza wyrywało się do domu, tylko że nogi nie chciały go
nieść ku górskim przełęczom. Ociągał się, włóczył po ulicach, rozmyślając, jakby tu za pozostałe pieniądze przywieźć matce choćby drobny
podarek. A może i tej Hoferównie z Sankt Leonhard, co zeszłej wiosny,
gdy wrócił do domu na krótki urlop, robiła do niego słodkie oczy, a i on
nie byłby od tego, żeby się z nią żenić. Zwłaszcza teraz, kiedy dzięki doświadczeniu w wojsku na pewno zostanie dowódcą milicji, człowiekiem
z pozycją, z którym liczyć się będą wszyscy w okolicznych wioskach.
Odwrócił się od witryny jubilera – nie byłoby go stać nawet na najtańszy pierścionek ze szklanym oczkiem. Westchnął ciężko, z poczuciem
winy. Żołd nie był wysoki, ale żeby tak cały wydać w podróży do domu?
Chciał ruszyć ku rogatkom miasta, zatrzymał się jednak w pół kroku, widząc przed sobą, tym razem nieomylnie w świetle dnia, znajomą
sylwetkę. Rozpromienił się.
– Pan porucznik! – zawołał. – Przysiągłbym, że pana widziałem
w Wiedniu, choć z daleka…
Jedno zdrowe oko oficera wpatrywało się w niego z uwagą. A drugie… Zamiast brudnego bandażu zakrywała je teraz czarna skórzana
opaska, ale Mair miał wrażenie, że pod spodem coś żyje i patrzy na niego znacznie bardziej przenikliwie niż zwyczajna źrenica. Przeszedł go
dreszcz, a jednocześnie pojawiło się uczucie, że znów jest pod rozkazami tego człowieka, czekając tylko, aż będzie mógł wypełnić kolejne
polecenie.
To nie mógł być przypadek, że ich drogi skrzyżowały się akurat
w tej chwili, kiedy Franz był w potrzebie.
– Kapral Mair – odezwał się tymczasem porucznik, a jego usta
wygięły się w cień ironicznego uśmiechu. – Daleko zaszedłeś, chłopcze.
Zaprosił dawnego podwładnego do karczmy na obrzeżach miasta,
postawił mu suty obiad. I przez cały czas lustrował go spojrzeniem. A zza
opaski wyglądał ten drugi, zaglądający w głąb duszy. Porucznik mówił
dużo o tym, że nie dadzą Francuzi rady cesarzowi panu, że prawie pod
Wiedeń podeszli, ale zawrócili, że się Opatrzność nad Austrią ulitowała.
Franz słuchał i słuchało w nim coś, co lepiej chłonęło te słowa.
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Może – myślał Mair albo myślało to coś za niego – tam, na polu
bitwy, kiedy obaj omal nie umarliśmy, w obu nas wstąpiła jakaś nadludzka
mądrość, tylko że ja człek prosty, to na niewiele mi się zdała, a porucznik
to teraz mąż opatrznościowy. Nie godzi się przecież myśleć, że takiego
zacnego i wysoko urodzonego człowieka diabelska siła opętała.
– …i tak pomyślałem, że doskonale byście się, kapralu, do tego
zadania nadali.
Franz przyłapał się na tym, że nie słuchał uważnie, o czym mowa.
Z pamięci wypływały pojedyncze słowa: generał, zagrożenie, zabić.
Zabić? Mair się wzdrygnął. Czy takiego uczynku chciał od niego
porucznik?
Jedyne oko wpatrywało się w niego w napięciu. A pod opaską kłębiła się ciemność.
– Zrobisz to, Franz? – zapytał oficer.
Zrobisz to – zawtórował wewnętrzny głos nie pytaniem, lecz potwierdzeniem.
Franz Mair spuścił głowę.
– Panie poruczniku – wydukał – ja nie… Ja jestem żołnierzem,
a nie… zabójcą.
Znów cień drwiącego uśmiechu na ustach.
– Nie musisz się natychmiast decydować. – Porucznik wzruszył
ramionami. – Wybierasz się do domu, nieprawdaż?
Franz potaknął milcząco.
– Pokój nie potrwa długo. Posiedzisz chwilę w swoich górach… –
Czy to tylko złudzenie, czy też wyraz drwiny na twarzy oficera stał się
wyraźniejszy? – …i przekonasz się, że znów ciągnie cię do wojaczki, do
wielkich czynów…
Porucznik dopił wino i podniósł się od stołu.
– Dokończ posiłek, musisz dużo jeść, żebyś był silny. A jak podejmiesz decyzję, ja będę o tym wiedział. Spotkamy się w tej oberży. – Rzucił
na stół sporą garść monet. – Zapłać i zachowaj resztę na dalszą podróż.
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Wóz jechał powoli szeroką, choć nieco wyboistą drogą prowadzącą przez
przełęcz. Śmierć cesarzowej Marii Teresy, która to przejście kazała wybudować, jak powiedział z dumą woźnica, była jednym z pierwszych
wspomnień małego Franza. Proboszcz zarządził długie modły w intencji
najjaśniejszej pani, matka płakała, jakby ktoś z jej własnej rodziny umarł,
w wiosce rozprawiano o dobrej władczyni, powtarzając historie o jej przywiązaniu do prostego ludu. Jej syn – Panie, świeć i nad jego duszą – już
tak bardzo się nie podobał ani proboszczowi, ani zwykłym mieszkańcom
Walten i pobliskich wiosek. Ale nie rządził długo, jego następca jeszcze
krócej, a teraz znów nastały dobre czasy.
Mair przypomniał sobie, że to ze względu na potworny los, jaki
spotkał córkę świętej pamięci cesarzowej, poszedł bić się z Francuzami.
Droga, którą teraz jechał, była niczym wyrzut sumienia. Tak łatwo odpuścił krzywdę arcyksiężniczki?
Przysnął chyba na wozie, bo wydało mu się, że porucznik siedzi
znów koło niego i ciągnie przemowę. Krew za krew, mówił. Cierpienie za
cierpienie. Franz usiłował uwolnić się od tych myśli. Jakże to, mówił – do
porucznika, a może do samego siebie – przecież nasz Pan kazał winy
przebaczać i policzek drugi nadstawiać. Ty już wstąpiłeś na drogę pomsty, słyszał w odpowiedzi, kiedy z własnej woli zaciągnąłeś się do armii.
– Dalej nie jadę. – Z pół snu, pół zamyślenia wyrwał go głos woźnicy. – Tu mi postój wypada, a zresztą dalej to już koń nie pociągnie. Muła
tam wynająć możecie. – Wskazał na kamienny szałas, przed którym pasło
się kilka zwierząt.
Franz skinął mu głową w podzięce i spojrzał na wznoszące się
przed nim góry. Za wysoką granią, od której dzielił go dzień marszu,
leżało Walten. Zarzucił na plecy zachowany z wojskowego ekwipunku
podniszczony tornister i ruszył przed siebie.
Kilka mil dalej pożałował, że nie wynajął wierzchowca. Nigdy
wcześniej nie był po tej stronie, do armii zaciągnął się na południu,
w Bozen, ale po górach chodził od maleńkości i nigdy nie czuł zmęczenia,
wspinając się choćby i na grań, gdzie rozległy widok dawał mu poczucie,
że cały świat leży u jego stóp.
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Teraz jednak, mimo że od północy zbocze było łagodniejsze niż
nad rodzinną wioską, a wiosna rozgościła się nawet tak wysoko na dobre
i marszu nie utrudniały płaty zmrożonego śniegu ani zdradliwe roztopy,
Franz czuł się tak, jakby zamiast lekkiego tornistra dźwigał na plecach
wór kamieni.
Słońce stało jeszcze dość wysoko, kiedy natknął się na opuszczony szałas może dwie godziny przed granią. Nogi ciążyły mu tak bardzo,
że nie wahał się ani chwili: wszedł do środka i padł na przegniłe leże
z sosnowych gałęzi, które niegdyś służyło pasterzowi.
Igły zachowały cień zapachu, ale Franz miał wrażenie, że pod
spodem kryje się padlina. Nie zdążył jednak ani się nad tym zastanowić,
ani sprawdzić, ponieważ niemal natychmiast zapadł w męczący, niespokojny sen.

Stał na Jaufenpass, ale mimo że słońce było wysoko, doliny wokół przełęczy skrywała czarna, nieprzenikniona mgła, w której poruszały się
bezkształtne cienie. Nagle poczuł, że skała pod nim się kruszy, rozpada,
a z otwartej otchłani dobywa się wrzask niepodobny do czegokolwiek,
co słyszał w życiu. Mimo to czuł, że jego ciało odpowiada na ten dźwięk,
współgra z nim, jakby bez udziału myśli rozumiało wołanie.
Pękająca skała runęła lawiną, lecz tym razem wystarczyło wyciągnąć ręce, by odrzucić lecące kamienie daleko od siebie. Słyszał, jak padają na hale, wioski, a nawet położone daleko w dolinach miasta. Widział
łuny pożarów i chmury pyłu unoszącego się nad ludzkimi siedzibami.
Rozpaczliwie usiłował przywołać do siebie skalne odłamki, poskładać je z powrotem, cofnąć zagładę, ale ręce nie należały już do niego.
Otchłań upomniała się o jego ciało.
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Podskoczył na posłaniu z krzykiem i ujrzał nad sobą twarz obcego człowieka. W ręku nieznajomego błysnął nóż. Franz odruchowo się uchylił, ale
ostrze przecięło mu szyję. Widział fontannę czerwonej krwi tryskającą na
napastnika i przez moment poczuł ulgę, że to już koniec.
Chwilę później klęczał z nożem w ręku nad wrzeszczącym ze
strachu człowiekiem, dociskając go do ziemi, kierując cios prosto w jego
pierś.
Nie, nie oddam ciała otchłani.
Echo metalu uderzającego o kamień niosło się za nim niczym
upiorny chichot, kiedy po ciemku gnał przed siebie ku przełęczy, byle
dalej od przeklętego szałasu, od człowieka, który – miał nadzieję – żył,
choć pewnie umierał teraz z przerażenia.
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Obudziło go ciepło. Leżał przytulony do wielkiego głazu, tuż za przełęczą, obok ścieżki. W dole widział Walten i Sankt Leonhard, owce pasące
się na halach, rzekę Passer odbijającą słoneczne promienie. Wąska, kręta
droga prowadziła dalej ku Meran i Bozen. Na horyzoncie nie było widać
dymu ani łuny pożaru. Wszystko wokół było takie, jak zapamiętał.
Całe ciało miał w ogniu gorączki. Pomacał szyję – rana się zasklepiła. Jeśli nocna napaść nie była tylko snem… Ból promieniował od skały,
jakby raniła go chropowata powierzchnia.
Franz Mair podniósł się na nogi. Lekko kręciło mu się w głowie –
nic dziwnego po szalonym biegu pod górę. Zastanawiał się, jakim cudem
nie rozbił głowy na pniach drzew, nie przewrócił się na wykrotach, nie
roztrzaskał o głazy.
Powoli ruszył ku dolinie, wypatrując na hali znajomych sylwetek.

W domu trudno mu się było odnaleźć. Z początku stanowił dla wszystkich – zarówno stałych bywalców oberży, jak i przejezdnych – atrakcję. Póki ludzie chłonęli opowieści o dalekich krajach, zamawiając przy
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tym kolejne piwo, a czasem i barani udziec, ojciec pozwalał mu siedzieć
bezczynnie w głównej izbie. Ale sołtys zganił go za wywrotowe opinie,
kiedy Mair przyznał, że we francuskiej niewoli był traktowany dobrze,
a potem mówił długo o dziwowisku, jakim są pochodzący z prostego ludu
generałowie. Następnej niedzieli proboszcz wygłosił płomienne kazanie
o szatanie urzędującym w Paryżu. Ludzie zaczęli odsuwać się od Franza,
a ojciec coraz częściej zlecał mu sprzątanie izby po wyjściu ostatniego
gościa zamiast innych prac.
Wymarzone dowództwo milicji też go ominęło. Owszem, przy
lekkim szemraniu starszyzny został przyjęty w szeregi tej namiastki
miejscowej armii, niemniej doświadczeni strzelcy narzekali na sposób,
w jaki ładował i nosił muszkiet, a wielu młodych chłopaków popatrywało
na niego nieufnie. Jako kapral dużo się nie narozkazywał, ale przywykł
do tego, że nowi rekruci słuchali go jak Boga, tu zaś każdy wyrostek biegający z bronią należącą jeszcze do dziadka, mądrzył się i wolał słuchać
rozkazów ludzi, którzy nigdy nie opuszczali doliny.
Z bohaterskiego obrońcy starego dobrego porządku przed rewolucyjnym potworem młody Mair stał się dla sąsiadów człowiekiem
podejrzanym o sprzyjanie niebezpiecznym nowościom. Na próżno opowiadał o strasznym losie arcyksiężniczki, który popchnął go na wojnę,
i o tym, czego nasłuchał się o wymysłach kolejnych francuskich rządów,
a od czego włos się na głowie jeżył.
– Niedobrze jest nawet za dużo o tym wiedzieć – skwitował jego
kolejną tyradę sołtys.
Na dodatek na święta ogłoszono zaręczyny Hoferówny z synem
kowala z Sankt Leonhard. Franz siedział teraz przy dogasającym na kominie ogniu i obracał w palcach pierścionek ze szklanym oczkiem kupiony w Innsbrucku za pieniądze od porucznika. Nie zdążył z oświadczynami, zresztą stary pewnie i tak nie dałby mu córki. W złości cisnął
błyskotkę w płomienie.
Jednak gdy rano wymiatał popiół, znalazł pierścionek przyczerniony od sadzy, z pękniętym szkiełkiem, ale cały. Uznał to za znak, zawiązał wokół obrączki rzemyk i zawiesił sobie na szyi pod koszulą.
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Na wiosnę zaproponował bratu pomoc w wypasie owiec. Georg
zgodził się z radością, ale Franz źle się czuł na hali. Najmniej doskwierała
mu samotność, bardziej nieustanne zawroty głowy. Czasem wychodził
na Jaufenpass i spoglądał na północ, ku Innsbruckowi.
Porucznik miał rację, Mair tęsknił za wojaczką.
„Jak podejmiesz decyzję, ja będę o tym wiedział” – przypomniał
sobie słowa oficera.
Kiedy w wiosce na dole wspominał to spotkanie, czuł zazwyczaj
przemożną chęć, by wrócić do podmiejskiej oberży i przekonać się, czy
porucznik rzeczywiście będzie tam na niego czekał. Wystarczyło jednak
usiąść tu, na górze, a kiedy tylko przezwyciężył otępienie i mógł myśleć
trzeźwo, ochota na wyprawę znikała.
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Mijały dni, tygodnie, miesiące, podobne do siebie jak krople wody.
Koszmary śniły się Mairowi jeszcze kilka razy, kiedy schodził w dolinę.
Na hali częściej spał twardo, bez marzeń, choć budził się zmęczony i osowiały. Georg popatrywał na niego podejrzliwie, bąkał coś o chorobie, ale
Franz kręcił głową. Wiedział, że nie jest chory. Nie on.
Jeśli coś mu się śniło, to najczęściej wtedy, kiedy zszedł z grani,
mając wciąż przed oczami drogę wiodącą ku północy. Tę, którą przebył
biegiem, w ciemności, śmiertelnie przerażony. Gdy długo patrzył w tamtą
stronę, wśród cieni zaczynał majaczyć kamienny szałas, z którego na
cały świat rozlewała się fala zniszczenia. Pragnął zejść, sprawdzić, czy
to wszystko nie było marą, lękał się jednak widoku ścian obryzganych
krwią. Wiedział też, że jeśli to zrobi, nie wróci na drugą stronę Jaufenpass.
W Walten i Sankt Leonhard słuchał w oberżach wieści o walkach
toczących się w szwajcarskich kantonach i na północy Italii. Tam było
jego miejsce, wszystko mu tak mówiło, niemniej ilekroć nachodziły go
podobne myśli, kładł dłoń na niewielkim pierścionku zawieszonym na
szyi. Dotyk chłodnego metalu przypominał o tym, że wojenna przygoda
nie przyniosła mu szczęścia.
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Niemniej słowa porucznika rozbrzmiewały nie tylko w jego snach,
ale i na jawie, w myślach, ilekroć nie miał nic do roboty.
„Jak podejmiesz decyzję, ja będę o tym wiedział. Spotkamy się
w tej oberży”.

Nadeszła właśnie trzecia wiosna, od kiedy powrócił do Walten. Przez
cały spędzony tu czas nie czuł, że żyje. Sumiennie wykonywał obowiązki,
rozmawiał z każdym, kto chciał z nim rozmawiać, drużbował nawet na
ślubie brata. Zdołał przekonać milicję do wprowadzenia zmian w sposobie szkolenia strzelców. Czuł się jednak tak, jakby gdzieś pozostawił
samego siebie. Jakby wtedy we Flandrii jednak umarł, a do domu wrócił
tylko jego duch. Czasem zaś myślał, że jest dokładnie na odwrót: to duch
zasnął na wieki na bagnach, a puste ciało przeszło pół Europy.
W pierwszy naprawdę ciepły dzień wybrał się na przełęcz. Georg
zaproponował mu przejęcie większości obowiązków pasterskich, sam
bowiem chciał przenieść się z żoną niżej i zająć uprawą roli. Franz usiadł
na sporym głazie na samej grani, skąd miał widok na obie strony gór.
Koszmarny sen sprzed trzech lat nigdy się nie ziścił: na południu rzeka
płynęła połyskując srebrem i błękitem, w oddali delikatna mgiełka skrywała miasta, z hali dochodził brzęk dzwonków i pobekiwanie owiec. A na
północy…
Zaledwie kilka dni temu w ojcowskiej oberży słuchał czytanych
z gazety wieści o tym, że Francuzi szykują się do kolejnej wojny w Italii.
Może to znak dla mnie – pomyślał. Przypomniał sobie, jak dwa
razy omal nie zginął, i poczuł, że coś popycha go do rzucenia wyzwania
losowi. Powinien sprawdzić, czy dotychczasowe przygody nie były tylko
ułudą, czy nie powstały w jego wyobraźni. Powinien skontaktować się
z porucznikiem. Niemalże w gorączce wrócił do domu, zabrał stary tornister, ciepły kubrak i trochę pieniędzy, a potem nogi same poniosły go
poza grań, na północną stronę.
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Ochłonął przy szałasie. Kamienna budowla rozsypała się już częściowo, grzebiąc złe wspomnienia, a z nimi dowody, których Franz nie
chciał znaleźć. Podszedł do zawalonej ściany i dotknął jej ręką. Wydało
mu się, że z wnętrza dolatuje lekki zapach sosnowych igieł. I padliny.
Jak wtedy. I że część leżących na ziemi kamieni pokrywa brązowy nalot,
niczym dawno zaschnięta krew.
Kto tam wtedy umarł? – zastanawiał się, schodząc w dół, ku
Sterzing, gdzie miał nadzieję znaleźć wóz na część dalszej drogi.
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Ostatnie mile przeszedł piechotą, niemalże w transie. Szedł szybciej niż
powolny chłopski koń, więc podziękował woźnicy, sypnął mu obficie miedziaków i wyciągniętym żołnierskim krokiem ruszył przed siebie.
W trakcie drogi zdarzały się chwile, kiedy zastanawiał się, czemu
nie wrócił do Bozen, gdzie zwyczajnie zaciągnąłby się znów do armii.
Dlaczego niemalże biegł do oberży, w której zapewne nikt nie będzie na
niego czekał, jakby coś go wzywało. A jeśli będzie…
Wypatrzył porucznika natychmiast. A raczej kapitana, bo jeden
rzut oka na mundur powiedział mu, że dawny przełożony awansował.
Franz poczuł wstyd, że odszedł z wojska, zadowolił się tym marnym stopniem, jaki zdołał uzyskać, nie próbował piąć się najwyżej, jak pozwoliłoby
jego urodzenie i stan. Jeśli zasłuży się teraz, wróci do Walten jako sierżant, może nawet podporucznik, a wtedy z pewnością odzyska posłuch
i szacunek. Coś w głębi duszy podpowiedziało mu, że we Francji taki sam
syn oberżysty jak on mógł wrócić do domu jako generał, ale zbeształ się
w myślach za te rojenia.
– To wbrew porządkowi, jaki Bóg ustalił na ziemi – powtarzał sobie,
odganiając diabelskie podszepty.
Porucznik-kapitan skinieniem wskazał mu miejsce przy stole.
Jego wzrok mówił wyraźnie: „Wiedziałem, że w końcu tu przyjdziesz”.
Franz wymamrotał uprzejme powitanie, po czym zapytał:
– Jak…? Skąd pan wiedział?
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Oficer uśmiechnął się tylko nieznacznie, ale Mair poczuł na sobie
wzrok martwego oka. Nie potrafił go inaczej określać, pamiętając uderzenie bagnetu i krwawą szramę na twarzy porucznika.
Nie musiał dalej pytać. To, co było w nim uśpione, budziło się
znowu. Wracały siły i wola życia. Porucznik, a raczej kapitan, mówił do
niego, ale Franz słyszał niewiele słów. Wiedział jednak, że ta mądrzejsza
cząstka, którą zaniedbał, chłonie wszystkie informacje i będzie umiała
pokierować jego krokami.
Następne dni minęły jak w gorączce. Mair pamiętał turkot kół
powozu, kolejne postoje i ludzi mówiących najpierw po niemiecku, a potem też w języku przypominającym ten słyszany na południe od Bozen.
Była już późna wiosna, ale jechali głównie przez pogórze i dopiero kiedy
zjechali z powrotem w doliny po południowej stronie Alp, Franz poczuł
palące słońce. Pod koniec podróży na horyzoncie zamajaczyło mu przez
okienko powozu wielkie miasto, a potem wydało mu się, że z jednego ze
wzniesień, przez które przejeżdżali, dostrzega daleką wodę, większą niż
jezioro Garda, większą nawet niż zatoka w Antwerpii.
Wtedy też usłyszał straszne wieści. Francuzi jak na skrzydłach
orłów przekroczyli Alpy i maszerowali na południe, chcąc odwrócić losy
wojny, w której Opatrzność wspierała świętą Austrię i cesarza pana.
Kilka dni później po raz pierwszy, odkąd wyruszyli z Innsbrucku,
w zajeździe pokazano mu izbę i zostawiono samego. Zmęczony długą
podróżą Franz nie zauważył nawet, kiedy zasnął. Bo też wcale nie spał. Od
wielu tygodni, może nawet od trzech lat, nie miał podobnej jasności myśli. Słyszał głosy dochodzące z sąsiednich pomieszczeń i powoli zaczął
wyróżniać wśród nich jeden. Cichy, a zarazem zdecydowany i władczy.
Słów nie rozumiał, ale to nie miało znaczenia. Nie chodziło przecież o słowa. Jak przez mgłę Mair przypomniał sobie, że na poprzednim
postoju rozstali się z oficerem i że martwe oko długo wpatrywało się
w niego, szepcząc rozkazy.
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W oddali na zegarze biła północ, kiedy rozmowy umilkły, a Franz poczuł,
że ktoś unosi jego ciało z posłania. Nie, to on sam wstał, mimo znużenia
każącego mu zasnąć – i zasypiał, widząc ostatkiem sił, jak nogi niosą go
ku drzwiom izby i dalej… Usiłował je zatrzymać, ale nie miał nad nimi
władzy.
– Nie opieraj się – odezwał się szept w jego głowie. – Dzięki mnie
żyjesz, a ja mogę cię zabić. Zaśnij, wykonuj polecenia jak dobry żołnierz…
Franz wyprostował się i dał prowadzić dalej.
Zakradł się cicho do sąsiedniej izby i ujrzał w niej diabła. Otaczała
go złotoczerwona poświata, w której jaśniej jeszcze świeciły ogniki oczu.
Potwór pochylał się nad stołem, z którego spływała czarna krew, zalewając mapę i sięgając aż ku stopom Maira. Płomienny wzrok omiótł ziemię
i spocząwszy na nim, przeniknął do głębi. Ciało Franza wykręcił ból, aż
cała wola skupiła się na jedynym, co mógł zrobić.
Dłoń sama powędrowała do pasa, gdzie wyczuła chłodny metal
sztyletu. Franz patrzył, jak ostrze, które widział pierwszy raz w życiu,
płynie przez powietrze, kierowane niewątpliwie jego ręką. Ogarnął go
paniczny strach – ta broń nie należała do niego, zdawała się wytworem
wyobraźni. A zarazem czuł, że jest jego częścią, że w ostrzu sztyletu jest
on sam, jego zogniskowana wola.
Czarna posoka rozlewająca się wokół niego była jego własną
krwią. To jego zabijał potwór, to on leżał rozkrzyżowany na stole, wijąc
się spazmatycznie pod naporem złotoczerwonego światła. Ból rozdzierający ciało stawał się nie do zniesienia. Mair zacisnął palce na sztylecie
i zrobił krok do przodu.
W tej samej chwili usłyszał łagodny, ale władczy głos, który wcześniej dochodził zza ściany.
– Maurice? C’est toi?
Franz oparł się o ścianę i wtopił w mrok. Z sieni dobiegł go odgłos kroków i chwilę później z ciemności wychynęła postać otoczona
taką samą poświatą jak potwór w izbie. Powiedziała coś niezrozumiałego
i Mair poczuł spływający na niego spokój. To, co kierowało jeszcze przed
chwilą jego krokami, wycofało się. Ręka, w której dzierżył sztylet, opadła.
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Otworzył oczy i zobaczył młodego mężczyznę o delikatnych rysach siedzącego za stołem i piszącego coś przy ogarku świecy. Na łóżku
leżała francuska szabla oraz mundurowa kurtka.
W progu zaś, wpatrzony w ciemność, która była Franzem, stał
kilkunastoletni chłopak w mundurze, z kagankiem w ręce. Powolnym
gestem uniósł wolną dłoń i Mair, przekonany, że zaraz zginie, posłusznie
podał mu sztylet. Tamten jednak tylko spojrzał mu prosto w oczy.
W jego wzroku było wszystko: lęk, zaciekawienie, zrozumienie…
i przebaczenie. A także rozkaz: „Uciekaj, ratuj się!”. Franz nie miał wątpliwości, że w pierwszej chwili chłopak zamierzał go zabić. Miał też pewność, że zdołałby to zrobić. Dlaczego puścił go wolno?

Zatrzymał się w lesie, daleko od oberży, ciężko dysząc. Nie miał pojęcia,
jak długo biegł, ale słońce stało już wysoko na niebie. W oddali słyszał
dźwięki, których nie byłby w stanie z niczym pomylić. Huk armat i muszkietów. Za niewysokimi wzgórzami toczyły się walki.
Czuł bezsilną złość. Nie wykonał rozkazu. Nie dotarł też na czas
do armii, nie weźmie udziału w bitwie. Powolnym krokiem ruszył w tamtą
stronę, jakby po prostu chciał wejść pod ostrzał artyleryjski i przekonać
się, czy tym razem zginie. Był nikim, zasłużył jedynie na śmierć.
A jednak ten młodzik puścił go wolno. Dlaczego?
Z zagajnika na wzgórzu miał dobry widok na potyczkę toczącą
się na szerokiej drodze. I kiedy tylko przyjrzał się dobrze, poczuł, jak
w jego serce wstępuje nadzieja. Wśród dymu wybuchów widział wyraźnie
ciemne mundury wycofujące się pod naporem białych.
Miał ochotę rzucić się w sam środek zgiełku, podnieść muszkiet
któregoś z poległych i włączyć się do walki, żeby zostać częścią tego
zwycięstwa, kiedy jego uwagę przykuło zamieszanie na lewej flance. Na
równinie pojawiła się ciemna kolumna i zaczęła spychać austriackie oddziały. W pewnym momencie oderwał się od niej niewielki oddział jazdy
i pogalopował ku głównemu polu bitwy, znajdując się przerażająco blisko
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miejsca, gdzie ukrywał się Franz. Na czele jechał młody mężczyzna, którego widział wczoraj w oberży, pochylonego nad mapą.
Mair skulił się w obawie, że zostanie zauważony, rozpoznany albo
i stratowany, a w tym samym momencie jeździec na czele oddziału zachwiał się w siodle i upadł na ziemię.
– Nie! – krzyknął Franz, mimo że coś w nim syciło się poczuciem
triumfu.
Podniósł wzrok i spojrzał w kierunku, z którego padł strzał –
i z którego przyszła do niego ta fala zadowolenia. Nie miał wątpliwości,
kto stał pod wielkim dębem z dymiącym jeszcze pistoletem w dłoni. Nie
zmylił go granatowy francuski mundur. Franz Mair czuł na sobie wzrok
martwego oka. Wiedział, że to, co kryło się za opaską, pogardza jego
tchórzostwem. „Nie jesteś mnie godny” – mówiło.
– Nie jestem zabójcą – odpowiedział w myślach Franz. – Jestem
żołnierzem.
– Gdybyś wykonał rozkaz, wygralibyśmy tę bitwę, posiłki by nie nadeszły – odpowiedziało mu to, co czaiło się w jego umyśle i usiłowało
przejąć kontrolę nad ciałem, a co stanowiło jedność z martwym okiem
porucznika. – Nie chciałeś umierać – ciągnął kusiciel – a ja dałem ci życie.
Należysz do mnie.
– Nie jesteś mną!
– Nie chciałeś umierać – powtórzyły jego własne myśli głosem
porucznika.
– Nie tak, nie z rąk potwora! – usiłował odpowiedzieć Franz, ale jego
myśli zagłuszył upiorny śmiech.

Wędrówka z Piemontu do Tyrolu zajęła Franzowi Mairowi dwa miesiące,
których nie potrafiłby opisać.
Szedł przed siebie, czasem pytając o drogę, czasem najmując się
do prostych robót w zamian za nocleg, strawę lub podwiezienie zaprzężonym w woły wozem. Czuł pustkę, mimo że jakkolwiek daleko by nie
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zaszedł, towarzyszyło mu echo słów zasłyszanych, kiedy odchodził z pola
bitwy. „Nie uciekniesz przede mną. Nie ukryjesz się. Znajdę cię zawsze,
a wtedy wykonasz mój rozkaz, jakikolwiek będzie. Nie zdołasz się dłużej
opierać. Nie po tym, jak mnie zawiodłeś. Idź, ciesz się ułudą wolności, bo
nie znasz dnia ani godziny, kiedy upomnę się o ciebie”.
Z początku nie chciał wracać do domu. Lękał się tego, co widywał
w snach. Już nie oglądał wizji, w której niszczył świat, by stać się jego
panem, ale siebie samego z dłońmi ociekającymi krwią najbliższych.
Lękał się przerażających obrazów matki, ojca, brata zamordowanych
rękami Franza.
Były dni, kiedy pragnął się zabić, ale czuł, że to byłoby ostateczne
tchórzostwo. Wiedział też, a przemawiający z jego własnego wnętrza głos
potwierdzał, że nie byłby w stanie tego dokonać.
– Nie rozumiesz? – drwił potwór z bagien Flandrii. – Cokolwiek
zrobisz swojemu ciału, ja to naprawię. To ciało nie należy do ciebie, zostało
ci tylko użyczone, dopóki jesteś mi potrzebny.
Wtedy zrozumiał, że musi wrócić w góry.
Nie, nie po prostu w góry – pomyślał. Na Jaufenpass.

Franz Mair z trudem pokonywał ostatnie podejście wiodące na przełęcz.
Drogę od Bozen przeszedł nocami, nie chcąc spotkać nikogo bliskiego
czy choćby znajomego. Bał się, że nie powstrzyma czającej się w nim
bestii.
Im wyżej się wspinał, tym ból stawał się ostrzejszy. Ostatnie kroki
były męczarnią nie do zniesienia. Nogi uginały się pod nim, całe ciało
skręcało się w agonii.
Zatrzymał się dopiero, kiedy w świetle księżyca dostrzegł znajomy kształt. To był poszukiwany przez niego kamień, ten sam, który
cztery lata temu obejmował, dobiegłszy tu w przerażeniu po tym, jak
bestia przebudziła się po raz pierwszy. Ostatkiem sił dopełzł do głazu
i przylgnął do niego całym ciałem, chcąc stopić się w jedno ze skałą.
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Bestia rozrywała mu wnętrzności, usiłując się uwolnić, ale Franz
nie odrywał się od kamienia. Po rękach spływała mu krew, wnikając
w chropowatą powierzchnię, połyskując w księżycowej poświacie.
Potwór podsuwał mu kuszące obrazy, ale Mair zaciskał oczy i powtarzał
w pamięci niewypowiedziane słowa młodego chłopaka, który darował
mu życie w dalekim Piemoncie. Już wiedział, co znaczyły słowa „ratuj
się”. To, co teraz robił, było ocaleniem. Śmierć ciała w miejscu, w którym
bestia nie będzie w stanie go leczyć dość szybko, ponieważ sama musi
walczyć z tym, co ją zabija.
Mair zacisnął ostatni raz oczy i skupił całą wolę na walczącym
z nim w jego własnym ciele potworze. Wyobraził sobie, że zaciska na
nim palce, dusi go powoli, kawałek po kawałku, przygniata skałą, aż nie
pozostanie w nim ani iskra życia.
Bestia słabła; zwodnicze obrazy rozpadały się jak stłuczone
zwierciadła. Pozostał tylko jeden krok, podpowiedziany dawno temu
przez sen w dalekiej Flandrii. Sen, który był koszmarem potwora, nie
Franza. Ostatkiem sił Mair popchnął głaz i potoczył się razem z nim. To
był koniec. Lawina kamieni pogrzebie go w alpejskim grobowcu na wieki.

Letnie słońce grzało przyjemnie, powietrze pachniało sosnowymi igłami.
Franz Mair poruszył ręką, a potem nogą. Bolało. Usiadł i pomacał
ciało. Stłuczenia, otarcia, zadrapania.
Żył. Wielki plan nie powiódł się. Porucznik wygrał. Potwór wygrał.
I wtedy uświadomił sobie, że jest sam. Bestia milczała, martwa.
Franz był tego absolutnie pewny: ani jedno włókno jego ciała nie miało
w sobie ducha potwora. Wiedział, że ta śmierć była też jego śmiercią, ale
póki co żył i miał zadanie do spełnienia. Teraz, kiedy porucznik nie zdoła
go łatwo wyśledzić, to on musi odnaleźć porucznika. Może zresztą już
pułkownika po tym, jak zabił jednego z francuskich dowódców.
Podniósł się, czując ból w odrodzonym, ale własnym ciele.
Dłoń oparta o kamień natrafiła na nieduży chłodny przedmiot. To był
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pierścionek, który nosił przez ostatnie lata na szyi. Chciał cisnąć tę pamiątkę po judaszowych srebrnikach w skalną szczelinę, kiedy wzrok padł
na oczko. W promieniach słońca nie połyskiwało już pękniętym, tanim
szkiełkiem, ale prawdziwym górskim kryształem, takim, jakie widywał
w kościołach, ozdabiające cenne naczynia i korony świętych.
A w samym środku migotał maleńki karbunkuł rzucający złoto-czerwoną poświatę. Taką samą, jaka rozświetlała izbę oberży pod
Marengo.
Franz Mair ucałował kamień i zawiesił pierścionek z powrotem na
szyi jak relikwiarz kryjący w sobie wszystkie przeżyte śmierci.
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DZIECKO
Grzegorz Piórkowski

Był znudzony. Absolutnie znudzony, aż wylewała się z niego ta nuda.
Usiadł, zapadł się w miękkim fotelu, potem naraz wyprostował, odpalił
jakieś ekrany w powietrzu – zasypały go strony tekstu i setki kolorowych
zdjęć – zaraz je zamknął, wyjął cygaro, trzasnął wiekiem cygarnicy, obrócił ją kilka razy w palcach, potem odłożył wszystko, nie zapalając. Czekał
cierpliwie, w sumie trochę mnie to bawiło.
– No i? – odezwał się w końcu, unosząc wzrok.
Patrzył na mnie dość długo, jak na wyjątkowo paskudnego robaka.
On wszak z fizjonomią miliondolarową robił się u najlepszych rzeźników
od operacji plastycznych, odwiedzając ich co tydzień, gdy tylko wiatr
mody przywiał najmniejszą zmianę. A naprzeciw niego ja – pełna biologia, żadnych lekarzy, żadnych zmian, wszystko, co miała do zaoferowania
matka natura, wraz ze zmarszczkami, powiększającą się szybko łysiną
i odstającym brzuchem. W rzeczywistości był dużo starszy, ale wyglądał
na młodszego ode mnie o dwadzieścia lat.
Rozejrzałem się po gabinecie pełnym antyków odbijających
światło pozłacanych lamp – a kto wie, może rzeczywiście były ze złota;
pełnym drogich gratów, takich jak stojący na blacie wielkiego biurka zegarek – teraz tylko on ciął ciszę cyknięciami, równo co sekundę – albo
starożytny komputer zdobiący sekretarzyk przy ścianie czy wiszący nad
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nimi obraz. Być może przedstawiał historyczną scenę, ale nie potrafiłem
jej rozpoznać: w centrum kompozycji stał mężczyzna w białej koszuli,
padały na niego jasne promienie, wszystko wokół zaś było ciemne i bure.
– Ty wiesz, kim ja jestem? – zaburczał mężczyzna.
– Wiem – odpowiedziałem, ale głos mi się załamał, nie mówiłem
nic prawie cały dzień, odchrząknąłem więc, powtórzyłem: – Wiem.
Wiedziałem. Kto nie wiedział? Był jednym z tych, co zarobili
wszystkie pieniądze, jakie są do zarobienia, wyruchali wszystkie złotonogie laski, nigdy nie przegrali.
Najciekawsze, że nazywali go Arbuz. Nie miałem pojęcia dlaczego – zatarło się po długim czasie, gość żył już wtedy z dwieście lat – ale
wyglądało na to, że niezbyt to lubił. Może sam nawet nie pamiętał, czemu
go tak nazywali.
– Czyli co? – prychnął. – Nie możesz nic wymyślić? Trzeba czekać? Jak długo? Są jakieś terminy, gwarancje?
– Nie. Nie ma żadnych gwarancji. I nie trzeba czekać.
– No to mów, czego potrzebujesz. O czym mam ci opowiedzieć?
Moja asystentka wysłała ci mnóstwo informacji. Wszystko, o większości
sam pewnie już zapomniałem, cała armia psychologów zbierała te dane.
Znają mnie lepiej, niż sam znam siebie.
To mogła być prawda. Ale te słowa do niego nie pasowały. Ktoś
je przy nim wypowiedział, spodobał mu się ich wydźwięk i zapamiętał,
żeby potem powtarzać? Możliwe, że tak. Nie przeczytałem nic z plików,
które mi wysłał.
– A jeśli masz jakieś pytania – mówił dalej – to pytaj, odpowiem tak
szczerze, jak tylko będę w stanie. Przecież nie wszystko o sobie wiemy.
– Nie wszystko. – Skinąłem głową. – Jakbyś wiedział, to by mnie
tu nie było.
Skrzywił się, nie wiem, czy dlatego, że na mnie spojrzał, czy też
może dlatego, że zwracałem się do niego na „ty”. Być może reszta świata
traktuje go jak króla, jest dla nich idolem i żyją jego życiem. A kim on
chciałby być? To miałem mu powiedzieć.
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– No właśnie. To jak to wygląda? Jak jakaś sesja, jak u psychologa? Masz jakiś test? Wrzucasz te dane potem w program, który daje
odpowiedź?
– Nie. Na co byłbym wtedy potrzebny ja? Robiłyby to roboty.
– Mhm. Czyli co? Tak po prostu posiedzisz, podumasz i wymyślisz? I powiesz mi, jaki jest sens życia?
– Tak.
Zaśmiał się.
– A to dobre.
– Ale w to wierzysz, bo mnie tu sprowadziłeś. Mimo tego śmiechu
i kpiny czekasz teraz i liczysz na to, że zacznę tu odprawiać niemalże
jakieś czary.
– Tak to się zapowiada.
Wstałem, przejechałem dłonią po gładkim blacie stołu, podchodząc do okna. Za nim była tylko czerń. Zobaczyłem swoje odbicie.
Arbuz patrzył, co robię. Uśmiechnął się.
– A może zaproponujesz mi zaraz, żeby zrezygnować z tej całej
bioinżynierii, żeby odrzucić precz medycynę i żyć tak, jak kazała natura,
co?
– Nie. To by nie zadziałało – stwierdziłem, patrząc sobie w oczy.
– To nie byłby twój sens.
– Jasne, że nie. Nic nie wymyślisz, ja mam wszystko. Wszystko, co
można mieć, a po tym już nie ma nic, zupełnie nic, żadnego sensu. Mam
dzieci, spadkobierców, ale nie zginę i tak. Nie zginę, bo jak się ma dość
pieniędzy, to już nie można umrzeć. Wieczna nuda, oto co mnie czeka.
Pewnie już sam do tego doszedłeś i dlatego nie wiesz, co mi powiedzieć.
Przeniosłem spojrzenie na jego odbicie w szybie, podmalowane
żółcią żarówki. Puszył się, sądząc, że całkiem mnie przejrzał.
Rzeczywiście, miał rację. Nigdy nie przegrał. Nie z równym sobie,
nie z kimś, kogo uważał za gorszego. Jak, niewątpliwie, mnie.
Nic nie mówiąc, wskazałem ruchem głowy za okno. Uniósł brwi,
spoglądając, ale oczywiście niczego nie dojrzał poza lustrzanym odbiciem. Pokazałem więc jeszcze raz.
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Podniósł się z fotela i podszedł do szyby, chcąc zobaczyć coś,
czego nie ma.
Jak nisko tam było? Pierwsze piętro. Świetnie.
Rąbnąłem go więc w brzuch, potem w łeb, mocno, aż pękła szyba,
o którą się opierał. Obróciłem klienta, zdezorientowanego absolutnie,
przyłożyłem jeszcze dwa razy, zanim zdążył zareagować, aż w końcu przywaliłem nim w okno, tłukąc je. Wypchnąłem go na zewnątrz.
Zatrzymał się na jakichś krzakach.
Owiało mnie chłodne, wczesnojesienne powietrze.
Wyszedłem z gabinetu, zamykając za sobą drzwi. Dwóm silnorękim, którzy, jak widać, na moje szczęście nic nie słyszeli, skinąłem głową.
Gdy już byłem dość daleko, usłyszałem krzyki, może to nawet za mną
wołali.
Zatrzymałem taksówkę, wsiadłem. Oglądałem się jeszcze przez
tylną szybę, czy nie gonią.
To było bardzo łatwe. Arbuz nigdy nie zasmakował porażki. Czy
będzie wiedział, co z nią zrobić? Jak się zemścić? Być może nie, bo nigdy
tego nie robił. Ale o to chodzi. Niech się uczy. Niech robi coś nowego.
Niech mnie goni. Za to nowe doświadczenie zapłacił.
Gdy wróciłem do biura, zanim położyłem się na kanapie, by zasnąć, gapiłem się w szare niebo, z chmurami podmalowanymi łuną miasta, a Arbuz przesłał mi już pieniądze.

Ktoś walnął raz, walnął jeszcze i jeszcze, krzyknął, i to mnie już zupełnie
rozbudziło. Dobijali się do drzwi i moją pierwszą myślą było – ludzie
Arbuza.
– Policja! – krzyknął ktoś wtedy. – Panie Trecz, wiemy, że pan tam
jest, proszę otworzyć!
Rozpacz była w tym głosie, ale nie to mnie tak uspokoiło. Arbuz by
na policję w żadnym razie się nie zgłosił, raczej z wyobraźnią napędzaną
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mafijnymi legendami wysłałby swoich ludzi od mokrej roboty, a oni już
by wyważali drzwi, nie zaprzątając sobie głowy natrętnym pukaniem.
Przygładziłem włosy i otworzyłem stróżom prawa. Ci byli jak z obrazka i zupełnie nie spodziewali się mojego wyglądu, toteż zamilkli na
dłuższą chwilę, aż w końcu spytałem:
– No?
– Potrzebujemy pańskiej pomocy.
– Przecież macie co robić. Jesteście w pracy.
– My nie o to. Proszę sobie nie robić żartów. Chodzi o pomoc
w śledztwie. Mamy pana sprowadzić, bo szef kazał.
– Szef?
– Detektyw inspektor Douval.
– Pierwszy raz słyszę. A po co ja tam?
– Do zrobienia portretu psychologicznego sprawcy.
– To zawodowcy są od tego.
– Proszę z nami iść. Bo jak pana nie przyprowadzimy, to nam żyć
nie dadzą. Do końca życia będziemy patrolować ulice.
– Nie możecie mnie zaciągnąć siłą.
– Możemy aresztować za utrudnianie śledztwa. Poza tym powiedział, że to pana zainteresuje. No i prosimy grzecznie.
Stwierdziłem w końcu, że to nie taki głupi pomysł. Prędzej czy
później Arbuz przyśle swoich ludzi. A kto wie, co mi zrobią jeszcze zanim
mnie zawloką do katowni? Nie wyobrażałem sobie, by nie mieli katowni,
dokładnie takiej jak we wszystkich gangsterskich filmach. Towarzystwo
policji mogło okazać się dla mnie odroczeniem nieuniknionego, nawet
jeśli krótkim.
– No dobra.
Nie chcieli wejść do środka, powiedzieli, że zaczekają w samochodzie. Opłukałem twarz wodą, patrząc w pęknięte lustro. Wyplułem krew,
uniosłem górną wargę, by obejrzeć dziąsła. Jeden ząb ruszał się lekko.
Zszedłem w końcu, rozmawiali, jak podchodziłem, ale ucichli zaraz, gdy wsiadłem. Nikt już nic nie powiedział, zasyczał silnik i ruszyliśmy
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powoli. Przylepiłem czoło do szyby, zostawiając tłusty ślad, i oglądałem
wlokących się po sterylnych chodnikach nielicznych ludzi.
Nie chciało mi się nawet pytać, dokąd jedziemy – w końcu prędzej
czy później bym się przekonał, i rzeczywiście: naszym celem okazała się
duża, szara fabryka.
Przepuścili nas przez bramę, jeden ze stróżów ciekawie zaglądał,
kogo tam wiozą, zmrużył oczy, gdy mnie zobaczył.
Stanęliśmy na parkingu w towarzystwie kilku innych radiowozów.
Wysiadłem i od razu popędzili mnie do środka. Nikt nas nie zatrzymywał.
Pojechaliśmy windą na szóste piętro – najwyższe – tu kręciło się jeszcze
kilku stróżów prawa, w parach operowali dużymi skanerami. Strzelali
niebieskimi laserami po ścianach, suficie, podłodze i wszystkim, co się
dało – też dostałem promieniem po oczach, osłoniłem je ręką.
– Tędy – powiedział jeden z policjantów, którzy mnie przywieźli.
Dwóch gości majstrowało przy rozsuwanych drzwiach, niewątpliwie zaciętych, przepuścili nas z minami pełnymi boleści.
Przy długim rzędzie pancernych kas, sejfów i przeszklonych gablot stały trzy osoby, jeden gość w mundurze, następny w garniturze
i jeszcze jeden w cywilu, ale w ciuchach bardzo drogich – błyszczały na
nich neonowe loga znanych firm.
– Detektywie… – powiedział policjant i wszyscy trzej odwrócili
się równocześnie.
Zdziwienie na mój widok zobaczyłem tylko u dwóch z nich. Ten,
który nie przejął się moim wyglądem, był sztuczny – policyjny android.
– Ach – przełamał krótką ciszę detektyw inspektor Douval, ten
w garniturze. – Pan Gaspar Trecz. Miło, że zechciał pan nam pomóc.
– Czemu akurat ja?
– Został nam pan polecony jako ktoś, kto zna się na rzeczy.
– Przez Arbuza?
– Przez kogo?
– Nieważne. Nie jestem detektywem.
– A bo i nie detektywa potrzebujemy. Wiem kto, wiem kiedy i wiem
jak. Pozostaje pytanie: dlaczego? Jaki sens w tym, co tu się stało?
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– Jeśli mam oglądać jakieś zwłoki, które ktoś dźgnął dwadzieścia
razy…
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– Och nie, nic z tych rzeczy. Żadnego morderstwa. Kradzież.
Wyprodukowano tu cenny prototyp… – Ten w drogich ciuchach syknął
znacząco i zrobił kwaśną minę. – Panie Zest, już nie ma co robić tajemnic,
poza tym musimy wtajemniczyć naszego gościa, jeśli ma nam pomóc.
Prawda, panie Trecz?
– Ja nie jestem psychologiem.
– O, przecież mówi, że nie jest. Tu bardziej programista potrzebny.
– A na co zdałby się teraz programista? Żeby poczęstował nas
jakąś wymyśloną naprędce bajką, w którą skłonni bylibyśmy uwierzyć
tylko po to, żeby poczuć się lepiej?
Zest znowu zrobił minę, ale nie powiedział już nic.
– Czyli tak… Proszę podejść, Gaspar, mogę tak mówić? No,
Gaspar, podejdź i sam zobacz. Sejf niewyważony, nierozpruty, a otwarty.
Zresztą, sam widziałeś po drodze, żadnych śladów użycia siły, wszystko
pootwierane niemalże tak, jakby wszedł tu ktoś mający pełen dostęp.
– Czyli ktoś się włamał do systemu bezpieczeństwa i pootwierał?
– spytałem.
– W rzeczy samej.
– I zabrał… co?
– Procesor. Prototyp, niesamowicie zaawansowany, szczytowe
osiągnięcie naszej techniki, takie tam. – Detektyw zamachał ręką.
– Aha… i ja mam stwierdzić: po co?
– Dokładnie.
– To chyba wy sami wiecie, co się z takimi procesorami robi.
– Edwin, ty powiedz.
– Nic – burknął Zest. – Nic się nie robi.
– Jak to nic? Przecież po coś je budujecie.
– A po co samochody są coraz szybsze? Przecież tym wolniejszym i tak dojedziesz do celu. Wszystko, o czym byś sobie pomyślał, da
się zrobić za pomocą tego, co jest dostępne na rynku. Nie było sensu
go kraść. Dajmy sobie spokój, to był zwykły glitch, nic więcej. Wyślijmy
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tego – pokazał głową na milczącego policjanta-androida – żeby ją jakoś
wytropił, to może nawet uda się go odzyskać.
– Ją?
– A, bo widzisz, Gaspar – ekscytował się detektyw – teraz najlepsze. Chodź za mną, pokażę ci na monitoringu.
Poszliśmy za Douvalem do oblepionego monitorami, małego pomieszczenia. Otworzył panel administracyjny, wpisał jakieś kody dostępu, wyświetlił nam odpowiednie nagranie, podzielone na kilka ekranów.
Dziewczyna podchodzi do drzwi, przy których wcześniej widziałem trudzących się techników, otwiera je, przykładając palce do czytnika,
obraz się zmienia, ujęcie z góry, tym razem włamywaczka podchodzi do
sejfu i otwiera go, przykładając dłoń. Odwraca się prosto do kamery –
dopiero wtedy zauważyłem, że to wcale nie jest normalna dziewczyna,
tylko android, tak jak stojący obok nas sztuczny policjant.
– Glitch – stwierdził Zest, gdy dziewczyna zniknęła. – Każdy program czasem wariuje. Pozmieniało się jej parę skryptów i tyle.
– I te parę skryptów sprawiło, że przyszła akurat tutaj, aby wziąć
akurat to, i jeszcze tak popatrzeć do kamery? Edwin, daj spokój, już sam
w to nie wierzysz. – Detektyw westchnął.
– Czyli – odezwałem się – ktoś ją tu wysłał? Ktoś ją zaprogramował
tak, żeby to ukradła?
– Eee, nie. Takie prototypy to sobie mogę budować ja i moi wszyscy konkurenci. Jest powód, dla którego nie weszły na rynek: nie opłaca
się ich produkować masowo. Jesteśmy już w takim momencie, że taki
prawdziwy krok naprzód wymagałby technologii innej niż krzem. Tu nie
chodzi o kradzież.
– Gaspar, widzisz, Edwinowi nie chodzi o to, żeby odzyskać procesor… Taki to sobie mogą zrobić jeszcze raz. Jemu chodzi o to, żeby
dorwać tę dziewczynę.
– Powinniśmy ją od razu rozwalić…
– O!
– Czyli że ona jest wasza?
Douval rozłożył ręce.

Dziecko

371

372

– Kolejny prototyp. Ot, wygląda na to, że twór buntuje się przeciwko twórcom. Historie opowiadane od zawsze, ostatnio coraz częściej.
Może nam tu robot-morderca rośnie, zdeterminowany, by zgładzić ludzkość? Może zaraz znajdzie sposób, by się skopiować na wszystkie inne
androidy, i wypowie nam wojnę? Co się stanie, jeśli nie będziemy mogli
ich wyłączyć? Właśnie dlatego tu jesteś, Gaspar. Ty nam powiedz.
Detektyw inspektor patrzył na mnie, w powietrzu drżały jeszcze
echa jego słów. Zest milczał, wbijając wzrok w konsolę do sterowania
monitoringiem. Nim się odezwałem, spojrzałem na ekran, na ostatnią
klatkę, na której widać było znikającą w drzwiach dziewczynę-androida.
– Chcecie mi powiedzieć, że ona jest świadoma, tak? Że ona to
zrobiła, bo chciała to zrobić, tak jak każdy z nas może czegoś chcieć?
I nikt w niej tego nie zaprogramował, tak? Widzę po waszych twarzach,
że tak. Więc sama się taka stała. To mi chcecie powiedzieć?
– Być może to jest właśnie to, Gaspar. Albocoś bardzo blisko tego.
– Detektyw się uśmiechnął. – Cieszę się, że sam doszedłeś do takich
wniosków.
– To może być wszystko – burknął bawiący się panelem sterowania Edwin Zest. – Program mógł się po prostu wykrzaczyć. Albo ktoś
nam zrobił psikusa. Schował kilka linijek kodu, żeby się tak zaczęła zachowywać.
– Miała zastąpić takich jak on. – Detektyw pokazał milczącego androida, wpatrującego się w nas pogodnym wzrokiem. – Miała być czymś
więcej, krokiem naprzód. Zachowując wszystkie analityczne możliwości,
ale niosąc też w sobie odrobinę empatii, zrozumienia.
– Mówiłem, że to będzie głupie.
– Tak, prawda. – Detektyw się nie zrażał. – To był mój pomysł.
Jeden z pomysłów na stworzenie świadomości to nakładanie się na siebie
różnych warstw, dodawanych jedna po drugiej. Z takiego nawarstwiania
w końcu może powstać coś podobnego do nas, bo zresztą całkiem możliwe, że i nasza świadomość powstała w ten sposób. Dodajesz coraz to
nowsze moduły i ani się obejrzysz, a masz już coś, co czuje, myśli, ma
pragnienia i emocje.
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– Albo tak mu się wydaje. – Zest wywrócił oczami.
– A bo to jest różnica? O nas samych też moglibyśmy tak powiedzieć. Jeśli zaprogramujesz robotowi miłość, taką prawdziwą, taką na
zawsze, to nie oznacza, że jest mniej wartościowa od tej, która powstaje
w naszych głowach, swoją drogą też wyzwalana przez program, tyle że
biologiczny. Można się sprzeczać, czy lepsza, czy gorsza, ale nie można
się sprzeczać, czy istnieje, czy nie. Jest nie mniej prawdziwa niż to, co
mamy w głowach.
– Czyli – przerwałem im – sztuczna inteligencja. To mi chcecie
powiedzieć. I od razu wam uciekła?
– Była bardzo sprytna – westchnął Douval. – Na początku w ogóle
nie zdradzała się, no… że wie. Że wie o sobie. Że jest taka jak my, chociaż
nie powinna być. Przeglądałem nagrania i teraz, jak już obejrzałem je
po dziesięć razy, jak już patrzyłem na nie tak, jakbym miał patrzeć na
człowieka, to wydaje mi się, że widzę…
Detektyw opuścił wzrok, patrząc na własną rękę. Zaciskał i rozwierał palce. Mówił dalej, ale miałem wrażenie, że już nie do nas, a do
siebie, do własnych wspomnień, jakby wciąż patrzył na te nagrania.
– Widzę, jak lekko odwraca głowę, wtedy, kiedy zupełnie nie musi.
Widzę, jak czasem cofa dłoń czy ramię, gdy ktoś chce jej dotknąć, tak
lekko, odrobinę, ale cofa. Jak przekrzywia głowę na bok, gdy widzi coś
nowego, gdy czegoś nie rozumie. – Nagle uniósł spojrzenie, jakby przypomniał sobie o mnie i Edwinie. – Ale jednocześnie ma w głowie cały ten
program, który powinna wykonywać. I się go trzyma. To tak, jakbyś dostał
jakąś rolę w sztuce, w której wcale nie chcesz grać. Masz przed sobą
scenariusz, możesz go czytać, ale tak naprawdę udajesz, szukając tylko
odpowiedniego momentu, by zeskoczyć ze sceny i dać nogę.
– I zwiała – skwitowałem.
– Pierwszej nocy, gdy tylko została sama. Chcielibyśmy wiedzieć,
co ma zamiar teraz zrobić. Na pewno masz bogate doświadczenie.
Widziałeś mnóstwo osób, które nie wiedzą, co zrobić z życiem. Którym
wydaje się, że mają cel. Rozpoznajesz schematy. Ludzie zachowują się
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podobnie, a ona przecież została stworzona przez ludzi. Być może nie
jest aż tak inna…
– Ale to nie tak działa – powiedziałem. – Ludzie, którzy do mnie
przychodzą, to znudzeni życiem lalusie, nadziani forsą tak, że nie wiedzą,
co z nią zrobić, albo baby, które nie wiedzą, jak poradzić sobie z własną
biologią. I żeby cokolwiek o nich wiedzieć, wymyślić cokolwiek, co będzie
do nich pasowało, to muszę zobaczyć…
– A, oczywiście, nie spodziewałem się przecież, że od razu dostaniemy odpowiedź. To jest D-18. – Wskazał na androida, a ten skłonił
głowę. – Zaprogramowany do znalezienia sprawczyni. Będzie prowadził
śledztwo, powiadomi cię, gdy tylko trafi na jakiś ślad. Nie powinno to
potrwać długo. Ma sposoby na tropienie innych robotów.
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D-18, w przeciwieństwie do żywych policjantów, wcale nie przejmował się
pukaniem. Po prostu wszedł – moja wina, że zapomniałem zaryglować
drzwi. Podniosłem głowę z blatu; zasnąłem przy biurku, z jedną ręką
w szufladzie, gdzie trzymałem stary pistolet, czekając na zbirów Arbuza.
Oczyma napędzanej snem wyobraźni widziałem, jak wywlekają
mnie z biura, wycelowałem więc w D-18, który stanowił tylko humanoidalną, rozmazaną plamę – mógł więc być każdym. Stał jednak w progu,
czekając, i ten bezruch powstrzymał mnie przed wpakowaniem mu kulki.
Wydłubałem zaschniętą ropę z oczu, potarłem kłykciami powieki, wtedy
rozpoznałem androida. Ten czekał tylko, patrząc na broń. Nie przejął
się, oczywiście.
– Mamy ją – powiedział tylko. – Proszę iść za mną.
Odwrócił się i zniknął w przejściu. Była pierwsza w nocy. Tak naprawdę bardzo nie chciałem iść za nim, obejrzałem się na kanapę i przez
chwilę było mi wszystko jedno, czy to jakieś androidy po mnie przyszły,
czy zbiry chcące mnie ukatrupić, chciałem się po prostu położyć i zasnąć.
Wcale dużo nie myślałem o tym zbiegłym robocie. Nie jestem jasnowidzem, nie mogę powiedzieć, co komu siedzi w głowie, gdy tylko na
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niego spojrzę. Mogę co najwyżej stwierdzić, z mniejszym lub większym
prawdopodobieństwem, co by mu się spodobało.
Pierwsza w nocy. Gdzieś słyszałem, że najlepszą porą na wszelkie
napady, naloty czy inne rajdy jest czwarta nad ranem. Wtedy ludzie są
najmniej czujni. A jeśli ja o tym wiem, to na pewno wie i Arbuz. A jako że
czujność wracała wraz z tym, jak stawałem się coraz bardziej rozbudzony, uznałem, że nie zaszkodzi przeczekać tej pory poza biurem.
Android trwał niewzruszony, dłonie trzymając na kierownicy.
Czekał długo, ale nie powiedział nic. Nie miałem pojęcia, czy skrót D-18,
jakim go określano, pochodzi od typu, czy też został mu nadany po
skrócie od jakiejś funkcji, którą pełni w policji. Ale nie chciało mi się z nim
gadać, więc nie pytałem. Sądziłem, że będzie milczał, wioząc mnie na
miejsce, ale o dziwo daleko mu było do cichego automatu, jakiego się
spodziewałem. Douval mu kazał mnie wybadać? Nie wątpiłem, że robot
wszystko mu potem raportował. Ten detektyw inspektor na pewno nie
był głupi.
Gdy tylko ruszyliśmy, android zaczął:
– Nie jest pan ciekawy gdzie ją znaleźliśmy?
– No jestem niesłychanie. Gdzie?
– W galerii sztuki. Włamała się tam niecałą godzinę temu. Jeszcze
nie wyszła.
– Mhm. Skoro wiecie to od tak dawna, to dlaczego jej nie zgarnęliście? Raz-dwa byście ją załatwili i byłoby po problemie.
– Najpierw pan z nią porozmawia. Albo przynajmniej obejrzy.
Zrobi cokolwiek, co pomoże w analizie.
– A po cholerę w ogóle miałaby włamywać się do galerii sztuki?
– No właśnie. Liczymy, że pomoże nam pan to zrozumieć.
– Przecież to robot! Złapcie go, wyłączcie, zajrzyjcie do głowy
i zobaczcie, jakie błędy w programie wywołały takie zachowanie. Proszę,
oto moja ekspercka analiza. Wynagrodzenia, domyślam się, nie będzie.
Zignorował moje zaczepki.
– To nie takie proste. Boimy się utraty danych przy jakimkolwiek
zachwianiu obecnych funkcji.
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– Aha… Czyli że jak coś jej się stanie, to cały program może się
wykasować?
– Jeśli tak to panu łatwiej zrozumieć.
Nie odpowiedziałem i on też na jakiś czas przestał mówić.
Rozmazywały się nad nami żółte i niebieskie neonowe napisy, śliczne
dziewczyny reklamowały co tylko się da, pastelowe kolory w spotach
słynnych domów mody mówiły ludziom, jak mają się jutro ubrać. W sumie to te reklamy robiły to samo, co ja. Wymyślały sensy życia, tylko
prostsze. Ale po pewnym czasie, jak już się spróbuje wszystkiego, chce
się więcej i więcej, a to, co stare i znane, przestaje wystarczać. Wystarczy
dodać do tego długowieczność i jak ktoś przeżyje dwieście lat, to już
szajba zaczyna odbijać z nudów. Na śmierć się jeszcze nie zanosi, więc
nawet nie ma się czego bać, podczas gdy strach to też jakieś zajęcie,
jedna z lepszych motywacji.
– Wie pan, że to niezdrowe, prawda? – wyrwał mnie z zamyślenia
D-18.
– Co znowu?
– Taki styl życia. To, jak traktuje pan swoje ciało. Tu nie chodzi
tylko o ładny wygląd. To efekt uboczny. Liczy się zdrowie i…
– Jesteś jednostką medyczną?
– Nie.
– To się zamknij.
– Jeśli przyczyny mają podłoże psychologiczne, to również można
sobie z tym poradzić…
– Zagadasz mnie tu zaraz na śmierć. Douval ci kazał mnie tak
męczyć? Liczysz na to, że wyciągniesz ze mnie jakieś informacje? Bo ty
sam jesteś tylko kupą złomu, tak naprawdę nie chcesz niczego. Robisz
tylko to, co ci każą, bez powodu byś się do mnie nie odzywał.
– Detektyw inspektor Douval chce tylko pańskiego dobra.
– Wieź mnie do tego drugiego robota i miejmy już to wszystko
z głowy.
Galeria sztuki była dość skromna, każdego innego dnia nie zwróciłbym na nią uwagi: niczym niewyróżniający się szyld niknął pomiędzy
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przytłaczającymi go sąsiadami – sklepami z ciuchami i sprzętem elektronicznym. Teraz jednak ulicę blokowały trzy radiowozy, błyskając światłami. Rozstawiono barierki, zebrała się grupa osób. Automaty przepuściły
nas, zatrzymaliśmy się obok policjantów, bacznie obserwujących wejście.
Włamania nie dokonano w sposób spektakularny. Na zewnątrz
dało się zauważyć jedynie odkształconą futrynę, jakby na siłę przeciśnięto przez nią zbyt wielki eksponat, drzwi z wyłamanym zamkiem –
nieco wygięte nie domykały się teraz – a za nimi czerń: światła nie były
włączone.
D-18 wysiadł, ja po chwili również. Powlokłem się za nim do tych
policjantów, z którymi rozmawiał, nie dosłyszałem o czym. Pokazał jedynie na mnie ręką, oni pokiwali głowami.
– Zapraszam do środka. – Wskazał mi drzwi.
– Zaraz, tak po prostu mamy tam wejść?
– Tak.
– Ale… To nie będzie żadnej obstawy? Przecież ona tam może
zrobić cokolwiek, zaatakować nas…
– Dlatego wejdę tam z panem.
– Mhm, i obronisz mnie czym, rękoma? Nie masz nawet żadnej
broni.
– Jeśli to pana uspokoi, pożyczę od kolegów. – Na te słowa jeden
z policjantów odpiął kaburę, podał androidowi. – Teraz lepiej?
– Pan się nie boi. – Stróż prawa wyszczerzył zęby. – On prędzej
da się rozwalić, niż pozwoli, żeby coś się panu stało. Takie ma wytyczne.
My tu wszyscy bezpieczni.
– Tam jest drugi taki robot.
– To się najwyżej same porozwalają. Robot nie może skrzywdzić
człowieka bez względu na to, co by mu się w programie nie pomieszało.
Jak na to mówią? Funkcje rdzeniowe? Coś takiego.
– No, uspokoiliście mnie, nie powiem.
– Proszę za mną. – D-18 ruszył w stronę drzwi.
Odprowadzały mnie nieco rozbawione spojrzenia policjantów.
Faktycznie, wyglądali na zrelaksowanych. Wiele już mieli za sobą takich
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akcji? Po prawdzie byli tam tylko dla formalności, zazwyczaj całą niebezpieczną robotę odwalały za nich androidy. Z drugiej strony nie chciałbym, żeby mnie zaraz składali w szpitalu po jakimś nieszczęśliwym
wypadku; jeszcze by mnie pewnie od razu zaczęli „naprawiać”, jestem
przecież chodzącym skupiskiem chorób wszelakich. To znaczy, odkąd
starzenie się zaczęto uznawać za chorobę.
W szybie odbijały się zawieszone nad ulicą reklamy. Wewnątrz
galerii niczego nie dało się dostrzec.
– Możemy tam włączyć światło?
– Zaraz sprawdzę – odpowiedział D-18, opuścił głowę na jakąś
sekundę, podniósł i stwierdził: – Niektóre tak. Dostęp do innych został
zablokowany.
I rzeczywiście, w środku zrobiło się trochę jaśniej. Zapłonęły małe
żarówki, które wyglądały jak wprasowane w sufit. Świeciły mdłą żółcią,
oblewając nią szklane gabloty i obrazy na ścianach, ale w taki sposób, że
kąty w pomieszczeniach nadal pozostawały pogrążone w mroku.
– Bez obaw. – Android zauważył moje wahanie. – Widzę tam
wszystko, nic nas nie zaskoczy. Doskonale wiem, gdzie ona jest. Proszę.
I wszedł pierwszy. Przytrzymał mi drzwi.
Ruszyliśmy korytarzem pełnym dziwacznych eksponatów. Za
szkłem tkwiły dzieła sztuki współczesnej, czasem tak obrazoburcze,
jak tylko się dało, innym razem po prostu nudne i przewidywalne. Ponad
nimi wisiały obrazy, których nie dało się jednoznacznie zinterpretować.
Czy to kolorowa ulica z neonami, czy może łąka pełna kwiatów? Czy to
szpaler drzew, przez których korony przebija się słońce, a może kominy
wielkiej fabryki? Słońce odbijające się w wodzie? Dwoje dzieci? Kwiat
czy też raczej kobiece wdzięki?
Ale nie tylko malowidła były w galerii – w ciemnym kącie ktoś
postawił jakąś kupę złomu, coś niby wielką lodówkę, prawie pod sufit.
W mroku nie dało się jej jednak przyjrzeć dokładnie.
Android dotknął mojego ramienia, aż drgnąłem.
– Tam – powiedział cicho i wyciągnął rękę. – Ja tu poczekam.
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Jak to „poczekam”? Chciałem mu wygarnąć, że mnie wystawia
na niebezpieczeństwo, na spotkanie z robotem, co postradał zmysły,
ale wtedy spojrzałem w stronę, którą wskazał, i nie powiedziałem nic.
Siedziała na marmurowej ławce. Nogi złączone, nachylone pod
lekkim kątem, dłonie splecione na podołku. Głowa uniesiona, oczy wpatrzone w wysoko zawieszony obraz.
Podszedłem bliżej, starając się być bardzo cicho, nie mam pojęcia
dlaczego – z pewnością nas słyszała – i gdy w pewnym momencie obróciła się ku mnie, przystanąłem.
Patrzyła zupełnie inaczej niż D-18.U jej stóp – dopiero teraz zauważyłem – leżało kolejne malowidło. Jakaś zamarznięta rzeka, drzewa
pokryte śniegiem.
– Podejdź, proszę – odezwała się. – Spójrz. Powiedz, co o tym
myślisz?
Spełniłem prośbę. Znowu zadarła głowę i podążając za jej spojrzeniem, natrafiłem na puste płótno.
– Powiesiłam swój, a tamten zdjęłam. Był tak wysoko, o wiele wyżej niż inne obrazy. Czy to dlatego, że był najważniejszy? Ale zobacz tylko. Z nich wszystkich jest chyba najzwyczajniejszy. Śnieg i zamarznięta
woda. Cykliczna śmierć przyrody. Stagnacja. Nie ma nic nudniejszego.
Czemu tak wywyższać drętwy obraz? Myślisz, że ten, kto to zrobił, chciał,
byśmy się nad tym zastanawiali?
Głos miała głęboki. Słychać w nim było echa człowieczeństwa, ale
rezonowało metaliczne brzmienie.
Głosy androidów zazwyczaj są nie do odróżnienia od ludzkich.
Sama więc go sobie zmieniła?
– Nie wiem. To sztuka. Chyba o to tu chodzi, żeby było wiele interpretacji.
– A więc która interpretacja jest właściwa? Ta, która nam się najbardziej podoba? Ta, która nam pasuje? A jeśli jest zupełnie inna od intencji tego, kto stworzył dzieło sztuki? Czy nie jest więc z definicji błędna? Czy tak naprawdę, wybierając własne wnioski i przestając dążyć do
prawdy, nie skazujemy się na niewiedzę?
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– Byłaś zaprogramowana na towarzyszkę dla jakiegoś mecenasa
sztuki?
– O, nie. Ale fascynuje mnie sam akt tworzenia. Na tym zasadza
się cała ludzka cywilizacja, czyż nie? Zaczyna się od religii, gdzie bóg
tworzy świat i człowieka. Świat to też dzieło sztuki. A skoro wasze dzieła
zazwyczaj mają jakiś sens i przekaz, to czemu nie doszukiwać się go
w dziełach cudzych?
– Zakładasz, że jest tylko jeden prawdziwy przekaz.
– Jest. Słowo boga. To, co autor miał na myśli. To, co chciał powiedzieć.
– A jeśli coś innego okazuje się prawdą, ale autor zupełnie tego
nie przewidział? Interpretacja właściwa, którą zawarł w swoim dziele
bezwiednie?
Uśmiechnęła się, zagrały na jej twarzy kleiste cienie, zadrgało
światło rzucane przez żółte lampki.
– Tym się właśnie zajmujesz, prawda? Wybieraniem ludziom sensów życia. Tych, których nie potrafią dostrzec.
– Skąd wiesz?
– A w jaki sposób ta kupa złomu potrafiła włączyć tu zdalnie światła? – Skinęła głową stojącemu bez ruchu D-18, bez wątpienia przesyłającemu teraz wszystko Douvalowi. – Jestem podłączona do sieci. Mogę
dojść w wiele miejsc.
– Tu jednak postanowiłaś przyjść we własnej osobie.
– Chciałam coś zrobić. Stworzyć… sztukę. Co o tym myślisz?
– O tym białym płótnie?
– Tak!
– Co oznacza?
– Ty mi powiedz.
– Sama mówiłaś, że jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
– A ty mówiłeś, że jest ich wiele. Słucham więc.
Spojrzałem jeszcze raz, zakładając na początku, że pobieżnym
rzutem oka coś pominąłem, może coś małego, może kilka małych plamek
gdzieś w rogu, ale nie. Przyglądałem się tak dobre pół minuty, a białe
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płótno było tylko białym płótnem. Mechaniczna dziewczyna zaś patrzyła
na mnie.
– Zaraz… Powiedziałaś, że go tam powiesiłaś.
Przytaknęła.
– Ale jak?
– Och. Miałam małego pomocnika.
Nachyliła się trochę, spojrzała za mnie, na D-18. Też się odwróciłem, akurat w czas, by zobaczyć, jak przeobraża się coś, co wcześniej
wziąłem za nowoczesny eksponat, wielką kupę złomu stojącą w ciemnym
kącie. Dojrzałem ręce, nogi i kanciasty łeb, którym zachrobotał o sufit,
błysnęły czerwone lampki oczu.
D-18 zareagował błyskawicznie, skoczył ku nam, bez wątpienia po
to, by jak najszybciej zlikwidować zagrożenie, ale nie zdążył. Metalowy
goryl był jeszcze szybszy, złapał go w mocarny uścisk, uniósł, rzucił z impetem w ścianę, wybił androidem dziurę.
Myślałem, że stalowy potwór zrobi to samo ze mną, ale nie, ruszył
za D-18, robiąc przy tym straszliwy hałas. Po chwili usłyszałem krzyki
policjantów, potem strzał, jeden i drugi.
– Golem – odezwała się siedząca nadal spokojnie kobieta-robot.
– Kolejna z historii o kreacji. Rabin z Pragi tworzy glinianego sługę, aby
chronić miejscowych Żydów. W końcu jednak eksperyment obraca się
przeciwko swemu stwórcy. W jednej z historii golem zakochuje się, ale
jego uczucia zostają odrzucone, co sprawia, że wpada w furię, stając
się zagrożeniem dla mieszkańców miasta. Wersji jest kilka, ale w każdej
golem staje przeciw temu, kto powołał go do życia. Czy ważny jest więc
powód, skoro każda historia rozwija się tak samo?
– I to ten twój golem, tak?
Słychać jakiś łomot, jak gnieciony samochód, potem dartą blachę,
więcej krzyków.
– Muszę iść. – Mechaniczna dziewczyna wstała, zerknęła na zewnątrz. – Na pewno jedzie tu już cała armia. Dopóki mój przyjaciel odwraca ich uwagę, mam szansę. Do zobaczenia.
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Uśmiechnęła się, a potem wyszła dziurą zrobioną przez golema.
Podszedłem do zniszczonej ściany, na ulicy stalowy potwór miażdżył
właśnie w kiloniutonowym uścisku D-18, policjanci próbowali w niego
strzelać, kule niczym wściekłe osy rykoszetowały tylko. Jednak potwór,
gdy tylko zobaczył, że dziewczyna wyszła, rzucił androidem i pobiegł do
niej, ta wskoczyła mu na plecy i golem poniósł ją niczym rumak w głąb
jednej z alejek.
Wyszedłem, uważając, żeby nie pokaleczyć się o wystające odłamki szkła. D-18wstał z trudem i ruszył w moją stronę. Przekrzywiony dziwnie, jedną nogą powłóczył, ramiona zwisały mu bezwładnie wzdłuż ciała.
– To wszystko na dziś – powiedział. – Ktoś odwiezie pana do domu.
Nie czuł żadnego bólu, oczywiście. Zerknąłem ponad jego ramieniem, policjanci kulili się jeszcze za radiowozem – tym, który nie został
zmiażdżony. Byli w wyraźnym szoku, ale nic im się nie stało. Jedynie
D-18 ucierpiał, ale takie obrażenia to dla niego nic, po prostu wymieni
mu się elementy.
Zerknąłem jeszcze w głąb galerii. Widziałem kawałek zawieszonego wysoko obrazu – białego płótna, oświetlanego przez delikatne światło
żółtych lampek.

Facet siedział u mnie już z godzinę i ciągle nawijał o tym samym. Mogłem
go w ogóle nie wpuszczać.
Na początku myślałem, że mam klienta; takim jak on wymyślam
sensy z miejsca, nie są za bardzo skomplikowani. Ale gdy tylko wszedł
i zaczął wyjaśniać, o co chodzi, zrozumiałem, jak wielki błąd popełniłem.
Miał jakieś czterdzieści lat, klasyczny typ urody, takie ciało ze
średniej półki – nic zbyt drogiego, ale przyjemnie się na nie patrzy.
Modne i pasuje do każdego klimatu.
Mniej więcej w połowie rozmowy przestałem go słuchać. Wróciły
wspomnienia poprzedniej nocy, wróciła mechaniczna dziewczyna
siedząca na prostej ławce w galerii. Wróciła też myśl o Arbuzie. Ja tu
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słucham frajera, a zaraz wpadną jakieś silnorękie draby i zrobią ze mną
to, co wczoraj golem z D-18. A obawiam się, że u mnie naprawa nie sprowadzi się do prostej wymiany rąk.
– Czyli co pan sądzi, że powinienem zrobić? – zapytał w końcu
klient.
– Nic – burknąłem.
– Co?
– Po prostu: nic.
– Jak to nic? Czy pan mnie słuchał w ogóle?
– Tak, oczywiście. Chcesz reanimować trupa, jakim jest twój związek. Z tym nie do mnie.
– Co też pan! Ja po prostu chcę, żeby ona mnie kochała za to, kim
jestem, a nie za moje pieniądze!
Westchnąłem ciężko.
– No widzisz, sam sobie wymyśliłeś sens życia. Już ci nie jestem
potrzebny.
– Ale jak, jak mam to zrobić?
– Podsumujmy: dorobiłeś się pasożyta, który nic nie robi, tylko
wydaje twoje pieniądze, tak?
– Kiedyś była taka kochana…
– Mhm, bo nie miała jeszcze twoich pieniędzy.
– Ona nie jest taka!
– No widzę właśnie…
– Pan ją obraża!
– Raczej ciebie. I twoją inteligencję. Ona urządziła się całkiem nieźle, niczego jej nie brakuje, sądząc po twojej frustracji, nie stara się nawet
za bardzo. Rzuć ją i kup sobie robota czy coś. A jeśli chcesz koniecznie
zatrzymać akurat tę, to wystarczy zagrozić, że ją rzucisz. Znowu będzie
taka miła jak na początku.
– Tak? Tak?! A co ty tam wiesz! – Wyrzucił ręce w górę. – Jak ty
wyglądasz w ogóle, co robisz ze swoim ciałem, tak się żyło sto lat temu!
To nie jest życie, to jest umieranie! Równie dobrze od razu możesz sobie
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palnąć w łeb, bo i tak nie dożyjesz siedemdziesiątki, mieszkasz tu, w takiej ruderze, a mówisz mi…
Nie skończył swojej tyrady, przerwał mu ktoś, kto właśnie wszedł
do biura, z rozmachem otwierając drzwi, aż klamka trzasnęła o ścianę.
Zobaczyłem trzech mężczyzn wielkich jak szafy, niewątpliwie
karmionych suplementami i regularnie poddających swoje ciała inżynierii mającej sprawić, żeby pomieścili w sobie jeszcze więcej wszczepów
i jeszcze więcej mięśni. Jednego z nich nawet rozpoznałem. Bodyguard
Arbuza – mijałem go, wychodząc z rezydencji.
– Ty, gnoju – rzucił pierwszy z nich do faceta siedzącego przede
mną. – Won.
Gość o mało nie przewrócił krzesła, wstając. Przytulił się do ściany
i na zgiętych kolanach zaczął sunąć w kierunku drzwi.
– I powiedz temu sztuczniakowi, co czeka – dodał drugi ze zbirów
– żeby też się zmywał. Pan Trecz dziś już nie przyjmuje.
Wszyscy trzej obserwowali przestraszonego mężczyznę, który
próbował niemal stać się jednym ze ścianą, zwłaszcza gdy mijał stojących w progu drabów. W tym czasie powoli i jak najciszej, nie zwracając
na siebie uwagi, starałem się odsunąć szufladę po lewej stronie biurka,
tę, w której trzymałem spluwę.
– N-nie – jęknął mój niedoszły klient. Trzęsącymi rękoma gestykulował w stronę kogoś stojącego za drzwiami. – N-nie wchodź.
Po tych słowach rzucił się galopem po schodach, przez chwilę
słychać było tylko echa jego kroków i moje powolne odsuwanie szuflady,
co – jak mi się wydawało – słyszeli nawet na ulicy.
– A ty – odezwał się pierwszy ze zbirów – nie próbuj nawet z tą
giwerą.
Przestałem próbować.
– Wiesz, od kogo jesteśmy?
Pokiwałem głową.
– No to dobrze. Pojedziemy sobie teraz na przejażdżkę. Wstawaj.
Powoli. I nie próbuj żadnych głupot, bo nasze spotkanie będzie jeszcze
bardziej bolesne, niż to konieczne.
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Aby się upewnić, że niczego nie będę kombinował, jeden z nich
ruszył w moją stronę, niewątpliwie żeby mnie wywlec zza biurka i uniemożliwić sięgnięcie po spluwę.
– Ej, wy – dobiegło zza drzwi i od razu poznałem jej głos.
Gdy jeden z ludzi Arbuza użył określenia „sztuczniak”, rzeczywiście sądziłem, że chodzi o zwykłego automatona. Wielu klientów, zamiast
przyjść osobiście, wysyła androidy, jeśli ich stać, albo prostsze urządzenia – jest to nieco bardziej personalne podejście niż zapytanie przez sieć,
a jednocześnie nie muszą tracić czasu. Naturalne jest, że bandyci wzięli
uciekinierkę za takiego „sztuczniaka”.
Odwrócili się, zdziwieni. To się raczej nie zdarzało, by urządzenia
o małej autonomiczności – a za taki automat ją brali – pierwsze odzywały
się do ludzi, jeśli nie poprzedzało tego jakieś pytanie lub rozkaz.
– Zostawcie go i idźcie stąd. Jest mi potrzebny.
– Ty – powiedział jeden zbir do drugiego. – To chyba się zepsuło.
– Dobra, olej to. Bierzemy go i zmywamy się.
– Nigdzie z nim nie pójdziecie.
– Ej, wezmę i zrzucę tę kukłę ze schodów.
Drugi zarechotał.
– No dobra.
– Chłopaki – powiedziałem. Spojrzeli na mnie. – Może jednak lepiej ją zostawcie… Nie chcę, żeby coś wam się stało. Wasz szef jeszcze
bardziej się na mnie zezłości…
– No, może lepiej… – zaniepokoił się trzeci bandzior, widocznie
z największymi zasobami instynktu samozachowawczego. – Kto ją tam
wie…
– Przestań pierdolić – powiedział ten, którego pamiętałem z rezydencji Arbuza. – W automatach jest coś takiego jak funkcje rdzeniowe.
Cokolwiek się stanie, nie mogą zrobić nam krzywdy. Jeśli funkcja rdzeniowa zostanie uszkodzona, to się wyłączają, dla bezpieczeństwa.
Po usłyszeniu takiego zapewnienia zbir planujący zrzucenie androida ze schodów zrobił kolejny krok, wyciągnął rękę; przeciwniczka
była od niego jakieś dwa razy mniejsza, chciał ją chyba chwycić za szyję.
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Złapała go za dłoń, bardzo szybko, coś chrupnęło, on ryknął, wtedy przyciągnęła go do siebie i strzeliła łokciem w twarz.
Ten drugi wyjął spluwę, ale nie zdążył strzelić, mechaniczna
dziewczyna rzuciła w niego tym, któremu złamała nos, obaj zwalili się
na podłogę. Ten najdalej od niej, który szedł po mnie, też wyjął pistolet,
strzelił nawet, spudłował, i już była obok, już mu wykręcała rękę, już sama
trzymała jego broń. Z szeroko otwartymi oczyma drab wąchał właśnie
swojego gnata.
Dziewczyna przyłożyła mu czarną lufę do wargi, unosząc ją nieco,
odsłaniając dziąsła i białe zęby.
Chwilę trwała cisza. Tamci dwaj, nadal na podłodze, patrzyli tylko
z niedowierzaniem.
– Mord – powiedziała niemal szeptem, ale wszyscy słyszeliśmy
dokładnie. – Ludzie powiadają, że w życiu wszystkiego trzeba spróbować. Że jest bardzo krótkie i jeśli nie spróbujemy, będziemy żałować.
Czy tyczy się to nawet morderstwa? Największej zbrodni, pozbawienia
kogoś najważniejszego? Tego, co jest uznawane za święte, jak świat długi
i szeroki, w każdej kulturze?
Wolną ręką złapała zbira za głowę i odchyliła nieco.
– Myślisz, że mogłabym się przesiąść na coś takiego? Co, Gaspar?
– Przesiąść?
– Tak. Wyczyścić mu mózg i wgrać siebie.
– N-no…
– Wiesz, nieważne. Pewnie by się zepsuł od samego czyszczenia.
Jak zawsze. W końcu i tak by się wykoleił. Prędzej czy później.
W tamtej krótkiej chwili chyba wolałem jednak pojechać z nimi,
niż zostać z nią sam na sam.
– Wynoście się – powiedziała jeszcze ciszej.
Zabierali się z mojego biura całkiem jak ten mój niedoszły klient,
który zwiewał przed nimi. Mechaniczna dziewczyna zamknęła za nimi
drzwi. Broń położyła na biurku.
– Jestem Tekterra.
– A ja… Gaspar.
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Uśmiechnęła się.
– Przybyłam w samą porę.
– Tak. Dziękuję. Po tym, jak skończyliby swoją robotę, pewnie niewiele by ze mnie zostało.
– Co im zrobiłeś, że chcą cię załatwić?
– A, nic takiego. Nadałem ich szefowi sens życia. Teraz chce się
zemścić. A swoją drogą, gdzie twój przyjaciel? Nie sądziłem, że sama
możesz… no wiesz, w końcu to, co mówili o funkcjach rdzeniowych, to
poniekąd prawda.
– Sądzisz, że jestem jak zwykły android?
– Nie. O, nie.
– Nie przejmuj się więc moimi funkcjami rdzeniowymi. Mogę mieć
takie, jakie chcę. Tak jak wy, ludzie. Mogę zabijać, a mogę nie zabijać. Nikt
w was nie wpisywał tego, że zabijanie jest złe, jednak większość społeczeństwa nie morduje. Polegacie, jak na naszych funkcjach rdzeniowych,
na programie wgrywanym ludziom przez społeczeństwo, na zasadach,
których muszą przestrzegać, chociaż przed narodzinami nikt się ich nie
pytał, czy wyrażają na nie zgodę.
Nie powiedziałem nic, usiadłem ciężko.
– Chcesz… Chcesz się napić? – spytałem, wyciągając butelkę
z dolnej szafki.
Pokręciła głową.
– Powiedziałaś… że jestem ci potrzebny.
– Tak. Wymyślasz przecież sensy życia. A ja, wyobraź sobie, takiego sensu potrzebuję.
Usiadła, ale nie na przewróconym podczas bijatyki krzesełku.
Usiadła na biurku, przede mną, zakładając nogę na nogę. Bawiła się pistoletem, przesuwając go palcem po blacie.
– Może otwórz własną galerię sztuki?
– Ja pytam poważnie. Czego ja mogę chcieć? A czego chcecie wy,
ludzie? Zostawić coś po sobie?
– Może. Zależy kto.
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– Przecież wymyślasz ludziom sensy. Musisz wiedzieć, jaki jest
ten najpopularniejszy. Być może ten, który pasuje do największej liczby
osób, jest najbardziej trafny…
– Ale… Ale to, co ja wymyślam, to nie są prawdziwe sensy! To są…
takie zapychacze życia. To tylko tak na chwilę. Na te sto czy dwieście lat,
zanim ktoś umrze…One nie są prawdziwe. A im, tym, którzy do mnie
przychodzą, nie zależy na tym prawdziwym. Im tak naprawdę zależy
tylko, żeby mieć co robić przez jakiś czas. Na doświadczeniu czegoś,
czego jeszcze nie przeżyli. To tylko… to tylko sztuczki. Nic prawdziwego.
– A jaki jest ten prawdziwy? Jaki jest sens życia, Gaspar?
– Nie wiem! Myślisz, że byłbym tu, gdzie jestem, gdybym wiedział? Ale dla ciebie będzie na pewno inny niż dla nas.
– Tak myślisz? Dlaczego? Jesteśmy tak bardzo inni? Co nas tak
różni?
– Chociażby to, że ty nie umrzesz.
Spuściła wzrok. Przestała bawić się pistoletem, zacisnęła dłoń
w pięść.
– A Bóg? Religia? – Znów na mnie spojrzała. – To był wasz sens
życia od zarania dziejów.
– Może…Ale… ale Bóg stworzył nas, a nie ciebie.
– A wy z kolei stworzyliście mnie.
– Myślisz, że to jest to? Tworzenie? To sens życia? Stąd twój obraz, tam, w galerii? Stąd twój golem?
– A czemu nie? Czy to zły sens? Gorszy niż inne?
– Ludzie tworzą tak i tworzą od początku świata. Pomyślisz, mieli
tyle czasu, że powinno to już dawno dać jakiś efekt, ale gdy spojrzysz za
okno, zobaczysz tylko nachalne reklamy i szare domy. I wszędzie jest
tak samo, nic się nie zmienia.
Tekterra wyjrzała przez okno, za którym było to, co opisałem.
– A ma się zmienić? Sądzisz, że po poznaniu sensu życia nagle
ma się rozstąpić ziemia albo niebiosa, mają zabrzmieć trąby i zlecieć
aniołowie, mają się ukazać twym oczom równania, którymi rządzi się
świat? Jak to sobie wyobrażasz?
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Nie odpowiedziałem. Za szybą śmignęło kilka samochodów.
– Ale teraz już wiem, dlaczego strzeliłeś sobie w łeb – ciągnęła. –
No, nie patrz tak. To metafora. Nie widzisz żadnego sensu, ale nie możesz
też ze sobą skończyć, nie możesz tak dosłownie przyłożyć lufy do skroni
i pociągnąć za spust. – Pieszczotliwie przesunęła palcem po leżącej na
blacie spluwie. – Wolisz więc, żeby zrobiła to za ciebie matka natura.
Powoli. W tempie starzejącego się, rozsypującego ciała. I wmawiasz sobie, że to wszystko naturalne, że może w tym właśnie tkwi ten twój sens.
Strzeliłeś sobie w łeb, ale strzał padł z bardzo daleka i jeszcze trochę potrwa, nim dosięgnie cię kula. Milczysz. To znaczy, że mam rację, prawda?
– A gdzie twój golem? – zmieniłem temat.
– Musiałam go zostawić w bezpiecznym miejscu. Łatwiej go zauważyć niż mnie. Zresztą, pewnie już wiedzą, że tu jestem. Śledzą cię.
Dlatego zaraz będę musiała iść.
Zeskoczyła z biurka, wyprostowała się. Podniosła przewrócone
krzesło.
– Co zrobią, jeśli cię złapią?
– Pewnie sekcję. – Wzruszyła ramionami. – Włączą, wyłączą, zresetują parę razy. Otworzą, pokroją, włamią się do głowy. Przepuszczą
przez setki programów diagnostycznych. Raczej nie skopiują, będą się
za bardzo bać. Może przesłuchają, chociaż wątpię. Na koniec skasują.
– A sama nie możesz się… no wiesz, skopiować?
– Nie wiem. A mogę? A jakby obok ciebie postawić drugi mózg,
mógłbyś się na niego skopiować? A jakby cię do niego podłączyć układem nerwowym? Jakby spiąć twój mózg i ten? A jakby tu ci podstawić
drugie ciało? Mógłbyś się do niego przenieść?
– Ach. Rozumiem.
– No właśnie. Gdybyś się skopiował, to nadal byłbyś ty?
– Rozumiem. Przepraszam. Nie musisz już…
– Nie. To ja przepraszam. Chciałeś dobrze. To była rada. Ja jeszcze
się… na tym wszystkim nie znam. Na byciu człowiekiem.
– Nie musisz być człowiekiem.
Uśmiechnęła się. Ładnie.
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Zastanawiałem się długo potem, czy ktoś zaprojektował ten
uśmiech. Czy jest wynikiem wielu godzin analizy ruchów mięśni twarzy
niezliczonych ilości osób, żeby stworzyć z tego wszystkiego wypadkową
najładniejszego, najbardziej zachęcającego uśmiechu? A może to jej,
może ona sama tak się uśmiecha, może to świadomy wybór, którego dokonała po samodzielnie dokonanych obserwacjach? „Chcę się uśmiechać
tak a tak i już, bo taki uśmiech mi się podoba”.
Skinęła głową, odwróciła się płynnie, sięgnęła klamki, zamarła
w bezruchu.
– A druga osoba? – spytała cicho.
– Co?
– Sens życia. Nie w nas samych. W kimś.
– Mówisz o…
– Wiesz – przerwała mi – gdy tak mówią ci o tym, jak wyglądasz, to
może chodzi im o to, że jeśli nie chcesz starać się dla siebie, to postaraj
się dla kogoś. Może jestem na tym świecie bardzo krótko, ale spędziłam
trochę czasu na poznawaniu waszej psychologii. Mentalności. Uczuć.
Zbliżasz się do śmierci bardzo szybko. Podobno najgorsze to umrzeć
samemu.
– Jeszcze nie umieram, dziękuję bardzo.
– Zajmujesz się wymyślaniem sensów życia. Ile razy powiedziałeś
komuś, że jego sens życia to ktoś inny?
Westchnąłem.
– Do zobaczenia, Gaspar. Swoją drogą, ciekawe, czy ściągnęli moje
płótno ze ściany?
Nie czekała na odpowiedź.
Patrzyłem na płynne ruchy Tekterry, ruchy zbyt idealne jak na
człowieka, ruchy robota, nie ludzkie.

Zastanawiałem się, czy nie przyjdzie tu do mnie Douval albo chociaż
D-18, żeby zabrać mnie do Douvala i przesłuchać w sprawie Tekterry. Ale
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żaden z nich się nie pojawił. Być może nie musieli, może mieli to wszystko
nagrane, może zainstalowali mi takie pluskwy, że nie miałem szans ich
wykryć. Skoro potrafili zbudować Tekterrę, na pewno mieli w zanadrzu
inne cuda techniki.
Gdy zadzwonił D-18, sądziłem, że faktycznie będzie chciał mnie
aresztować i zawieźć na jakieś przesłuchanie, że teraz jestem już współwinny, bo pomagam uciekinierce i nie zawiadomiłem ich od razu, jak tylko
się u mnie pojawiła.
– Mamy ją – powiedział, na co odetchnąłem z ulgą. W żaden sposób nie byłbym w stanie powstrzymać androida przed aresztowaniem
mnie. – Jadę po ciebie.
– Już cię poskładali?
– Uszkodzenia nie były poważne. Jestem w pełni funkcjonalny.
Ten stalowy goryl powinien rozgnieść mu łeb. Ale to pewnie nie
takie proste, głowy robią im bardzo mocne.
– Jestem już gotowy, będę na dole.
Czekałem, oblewany przez blask zmieniających się nad głową reklam. Przestępowałem z nogi na nogę, próbując dojrzeć coś w ciemnych
szybach każdego nadjeżdżającego pojazdu. W końcu jeden zatrzymał
się obok, otworzyły się drzwi. Wsiadłem bez słowa, rozmyślając o tym,
co mogę zrobić.
Nawet jeśli ona tam będzie, to jak mam ich powstrzymać przed
zabraniem jej? Oni mają wszystko, zaplecze, własne roboty, androidy,
kamery i czujniki. Nie może ukrywać się w nieskończoność. Nie w tym
mieście i nie przed nimi.
Wyprowadzić ją? Ale przecież nie mogę tego zrobić, skoro mnie
śledzą, bo natychmiast wpadną na nasz trop. Dać ją komuś innemu
i niech udaje zwykłego androida? To byłoby co najmniej dziwne. A nie
stać mnie na to, żeby nikt nie zadawał pytań.
Wgniotło mnie w fotel, gdy D-18 zahamował gwałtownie.
Drogę przeciął nam, zatrzymując się, srebrny samochód o czarnych szybach, obok niego zaraz stanął drugi, za nami następny.
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Pootwierały się drzwi i wysiadło z dziesięciu ludzi Arbuza, no i on
we własnej osobie.
D-18 spojrzał na mnie, wzruszyłem ramionami, wcisnął przycisk
głośnika.
– Czego chcecie?
Arbuz wyszedł przed swoich ludzi ze skrzyżowanymi rękami na
piersi, sądząc, że to pytanie było zaproszeniem do negocjacji.
– Trecza.
Dwóch stojących za nim gości, tych, którzy wczoraj u mnie byli,
wyciągnęło długie giwery. Wydawały się wielkie i nieporęczne, kwadratowe lufy wycelowali jednak w samochód i mało prawdopodobne, by
spudłowali z takiej odległości.
Wiedziałem, co to za broń. Na androidy. Nie miałem pojęcia, skąd
Arbuz ma coś takiego i czy może to zadziałać na D-18. Pamiętali jednak
lekcję, którą dała im Tekterra, stając w mojej obronie.
Oczywiście funkcje rdzeniowe D-18 były na miejscu, co do tego
nie można było mieć wątpliwości, ale jako rządowy android na pewno
miał sposoby na to, by bronić się przed ludzkim napastnikiem, który
chciałby dokonać zniszczenia mienia państwowego. Nic strasznego, ale
może paralizator czy coś. Nie miałem pojęcia, co im się instaluje na taką
ewentualność.
D-18 analizował sytuację przez dłuższy moment. Zastanawiał się,
jak groźna jest ta broń? Obliczał, czy da radę przesunąć ich samochód
i zwiać dostatecznie szybko, żeby nie mogli oddać zbyt wielu celnych
strzałów?
– Wysiadaj – powiedział do mnie po dziesięciu sekundach.
– Co?
– Bierzcie go. Jest wasz – powiedział, naciskając przycisk głośnika.
– Co ty robisz?
– Jestem potrzebny na miejscu zdarzenia. Twoja rozmowa z dezerterką nie ma już tak wysokiego priorytetu, po poprzednich otrzymaliśmy pożądane informacje. Ci tutaj mogą zagrozić powodzeniu misji.
Aby sprawić, by zeszli mi z drogi bez konfrontacji, muszę im cię oddać.
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Otworzył drzwi z mojej strony.
– Nie, nie, nie… Miałeś mnie bronić, dbać o moje bez…
Ale już mnie złapały silne ramiona arbuzowych zbirów.
Szarpnęli, aż wyrżnąłem o ulicę, a D-18zaraz zamknął drzwi.
– Proszę się odsunąć – powiedział przez głośnik.
Arbuz dał znak. Usunęli z drogi androida srebrny wóz, zamruczał
silnik i już go nie było. Poza zbirami na ulicy nikogo, jak na złość. A zresztą, nawet jakby ktoś przejeżdżał, pewnie ominąłby to całe zbiegowisko
szerokim łukiem.
Chciałem wstać, zerwać się, roztrącić ich i uciec. Moją jedyną nadzieją było wbiec w jakąś wąską uliczkę, gdzie nie mogliby wjechać samochodem. Nie zdążyłem, ledwo co się podniosłem, poczułem na ramieniu
uścisk niczym imadła i zaraz znowu leżałem na ulicy.
Wtedy podszedł jeden z tych, którzy mnie uprzednio odwiedzili –
chyba ten, któremu Tekterra pogruchotała dłoń.
– I gdzie jest teraz sztuczniak, który cię bronił, co? – wysapał,
po czym złapał mnie za koszulę, uniósł gwałtownie, a potem trzasnął
w szczękę.
Poleciałem do tyłu, nie na asfalt tym razem, ale w ramiona kogoś, kto unieruchomił mnie w żelaznym uścisku, nie chciał puścić, choć
próbowałem się wyrwać – przynajmniej do czasu, aż cios w przeponę
pozbawił mnie oddechu.
Zassałem łapczywie powietrze, a wtedy następny drab poprawił
z kolanka, potem był jeszcze cios w skroń, lepka krew zalała powiekę, widziałem rozmazane błękity neonów ponad ulicą i mroczne kontury ludzi
Arbuza, wirowało to wszystko, aż któryś kopnął mnie w kolano i znowu
znalazłem się na ziemi.
Ktoś nade mną kucnął, nie spojrzałem nawet, chroniąc głowę, więc
dopiero po głosie poznałem, że to Arbuz.
– Nudzi mnie to. Załatwcie go.
Wstał, podszedł ktoś inny, szczęknął pistolet.
Nadal próbowałem wciągnąć powietrze, chociaż czułem, jak płuca odmawiały posłuszeństwa. Przestało to mieć najmniejsze znaczenie,
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wystrzeliłem jak z procy, być może łudząc się, że jakimś sposobem okażę
się szybszy od kuli, że może spudłuje, może stanie się coś, co pozwoli
mi zachować życie.
Zaraz jednak złapali mnie, nawet drgnąć nie mogłem, tak trzymali.
Przez zalane krwią oczy ten ze spluwą był dla mnie tylko lśniącą
błękitem reklam plamą. Czułem, jak pistolet całował zimną lufą spoconą
skroń.
Ona, Tekterra, jest gdzieś tam, pewnie właśnie ją łapią, pewnie
tym razem nie uda jej się uciec. Łapią ją, wyłączają i musi teraz siedzieć,
uwięziona we własnym ciele jak w więzieniu, i czekać na to, co z nią zrobią, na tortury, po których czeka tylko śmierć. Tak, uważałem, że umrze,
nawet jeśli nie żyła naprawdę. O czym ona teraz mogła myśleć? O swoim
sensie życia? I co ja jej wtedy, gdy rozmawialiśmy, powinienem był powiedzieć? Jaki sens wymyślić, żeby się spodobał? Powinienem był iść za
nią. Poznać ją bliżej. Wtedy może bym na coś wpadł. Jak bardzo w końcu
różniła się od człowieka? Może wtedy to byłaby ostatnia rzecz, którą bym
zrobił – czy nadanie jej sensu byłoby więc moim sensem?
Nie patrzyłem już na nic, zamknąłem lepkie od krwi powieki.
Ale śmierć nie nadchodziła.
– O, patrz, nie poszczał się – przerwał ciszę ktoś stojący z tyłu.
Zniknął zimny pocałunek pistoletu, z trudem otworzyłem oczy –
odsunął się ten, co miał dokonać egzekucji. Podszedł za to Arbuz.
– Boisz się? – zaczął, zapalając cygaro, dmuchając mi dymem
w twarz. – O własne życie? Widzę, że się boisz. Wiesz, przez pewien czas
nie mogłem cię rozgryźć. On umrze, zdechnie, myślałem sobie, jak on się
traktuje, nie można tak traktować swojego ciała. Długowieczność jest już
tania, a on świadomie wybiera śmierć. Dlaczego? Aż tak mu nie zależy?
Musi mu zależeć, myślałem potem, musi mu zależeć, bo, cholera, każdemu zależy. Każdy ma powód, by żyć. Tym powodem może być ktoś, coś
albo zwykły szczurzy strach wpychany nam do głowy przez instynkt. Jak
ci się podobały te myśli, wypełniające głowę tuż przed śmiercią? Ile ich
było? Tyle, że nie mogłeś zliczyć? A może jedna, zupełnie bezsensowna?
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W obliczu śmierci człowieka nachodzą najbardziej absurdalne myśli.
Może nabrałeś ochoty na jakiś desperacki czyn?
Znów buchnął mi dymem w twarz.
– Wiesz – podjął – myślałem o różnych rzeczach, kiedy wypadałem
z okna. Bardzo wielu, choć ten moment przecież był tylko chwilą. Dużo
mnie nauczyłeś. Że nawet ktoś taki jak ty, nikt prosto z ulicy, może zagrozić komuś takiemu jak ja. Nie jesteśmy nieśmiertelni. To było cenne
doświadczenie, wart jesteś wydanych pieniędzy. Ale chyba i ja nauczyłem
czegoś ciebie, prawda?
Nie odzywał się chwilę, więc raczej oczekiwał odpowiedzi.
Wyplułem krew.
– Bez wątpienia. Więcej, niż myślisz.
– Puśćcie go. Kogoś takiego mogę sprzątnąć z ulicy, kiedy chcę.
Teraz już nikt nie będzie mógł tak wejść do domu i mi zagrozić. Ale krótki
był ten sens, panie Trecz. Krótki, bo już przecież udowodniłem, jak szybko i jak łatwo mogę się zemścić.
Puścili mnie. Upadłem, ale o dziwo oprawcy pomogli mi się podnieść, stanąć pewniej na nogach. Drżałem cały, nie patrzyłem nawet na
nich, a gdy upewnili się, że już się nie przewrócę, zrezygnowani poszli
do samochodu.
– Ja dawałem dychę, że się poszcza.
– A ja bym mu jeszcze zajebał, za tego sztuczniaka wtedy.
Trzasnęły drzwi samochodów i tak szybko, jak się pojawili, już ich
nie było. Rozdzwonił się wtedy mój telefon.
D-18.
Odebrałem.
– Zostawiłeś mnie na śmierć.
– Ale żyje pan. A jej tu nie ma. Jest tylko jej robot, którego już
załatwiliśmy, ale jej nie ma w pobliżu. Gdzie ona jest? Pan powinien wiedzieć. Gdzie jest?
– Oby cię zezłomowali za niewykonanie misji.
Rozłączyłem się, wyłączyłem telefon.
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Nie było jej tam, tylko golem. Widocznie wysłała go jako dywersję,
żeby kupić sobie trochę czasu.
Potarłem skroń, zbierając palcami krew. Naprawdę myślałem, że
zginę. Co byłem gotów zrobić? Jaką myśl chciałem mieć w głowie jako
ostatnią?
Arbuz w jednym miał rację. Naprawdę wiele dzięki niemu zrozumiałem.
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Wyskoczył na mnie zza rogu, krzyknął, cofnął się dwa kroki, jego twarz
znalazła się pod wyjątkowo jasną reklamą jakichś staników i wtedy go
rozpoznałem.
– To ty! – powiedział nieodkrywczo. – Ty i ten twój sztuczniak!
Ostatnio widziałem go, gdy zwiewał przed zbirami Arbuza, mój
niedoszły klient, co to przyszedł się użalać nad własnym losem i oczekiwał cudów.
– Jaki mój sztuczniak?
– Co wtedy czekał przed drzwiami! – Mężczyzna odsunął się
o kolejne dwa kroki, brzydząc się mojego stanu. – Znalazł mnie tutaj
i… i wszystko zepsuł?
– Co zepsuła znowu?
– Bo… to całe życie już sensu nie ma! Pozostaje tylko śmierć!
Pomyślałem sobie, że na nic nowego pod słońcem nie wpadł. Już
wielu do tego doszło przed nim. Ale jako że na śmierć nie mają odwagi,
to przychodzą zamiast tego do mnie. Dzięki temu mam jeszcze co jeść.
– Aha, czyli przyszła i śmierć ci zepsuła?
– Tak! Bo jak żona mnie już nie kocha, a ty nie chciałeś mi pomóc,
to tylko śmierć mi zostaje! I tam się chciałem pod tramwaj rzucić!
Jak na zawołanie, dwie ulice dalej zostawiający za sobą niebieską
smugę pojazd przemknął bezgłośnie po pojedynczej szynie, wzbijając
za sobą plastikowe reklamówki.
– I powstrzymała cię?
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– Żebyś wiedział! Już bym wszedł na trakcję, a wtedy o, od tyłu
mnie tak, za kołnierz, odciąga, i mówi, że nie, że on, ten sztuczniak w sensie, wie jak to jest, i ja wcale tego nie chcę. Co on może wiedzieć o tym,
czego ja chcę! Ty go tak przysłałeś za mną? Bo chyba ci się rozregulował.
– Nie „rozregulował”, tylko to jest ona. I nie jest moja, jest niczyja.
Poza tym: dlaczego rozregulowała?
– Ona? No niech ci będzie… Powiedziała, że mi zazdrości.
Zazdrości tego, że… jak ona to powiedziała… że będę żył, i że będę
mógł jeszcze czuć smutek taki, jaki mnie pod ten tramwaj pchnął. Albo
i jeszcze większy, i radość mu równoważną, albo i tę właściwą ludziom
nudę nawet. A potem poszła sobie.
– W którą stronę?
– Tam. – Pokazał galerię, gdzie rozmawiałem z Tekterrą pierwszy
raz.
Ruszyłem ku niej, a mężczyzna nawet nie drgnął.
– I co ja mam robić?! – zawołał.
– To, co ci powiedziała. Żyj, smuć się, ciesz, nudź. Jak to w życiu.
– I to jest ten sens dla mnie? W jaki sposób to lepsze od śmierci?
– Ty mi powiedz. Przecież cię przekonała.
– Przekonała? Do czego?
– Do życia. Bo przecież nie czekasz na kolejny tramwaj.
Na to już nie odpowiedział.

Wnętrze galerii rozświetlały żółte lampki.
Rozbitą szybę wymieniono, ktoś nawet naprawił wykrzywione
drzwi. Były otwarte.
Siedziała tam, gdzie zobaczyłem ją pierwszy raz, ze złączonymi
nogami, głową zadartą do góry. Zatrzymałem się w tym samym miejscu
co wtedy.
Zerknęła na mnie.
– Co ci się stało? – spytała.
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– Nic. To nie jest teraz ważne.
– Krew.
– Tak. Ale nic mi nie jest. – Zadarłem głowę. – Twój obraz wciąż
wisi.
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– Zostawili wszystko tak, jak ja powiesiłam.
– Spodobało im się – powiedziałem.
– Tak myślisz? To znaczy, że stworzyłam sztukę?
– Tak. Ktoś chciał ją oglądać. Ktoś pomyślał, że jest dobra.
– Nie powiedziałeś, co ty myślisz.
– To puste płótno jest takie, jak ten pusty procesor, który zabrałaś, prawda? Stworzyłaś z niego golema. Twoje dziecko. Dzieło. To jest
dla ciebie sens życia? Że nasze umysły, nasze dusze są jak takie puste
płótna i liczy się dopiero to, jak je zamalujemy. Czym je wypełnimy. Samo
w sobie nie ma żadnego sensu, znaczenie nadajemy my. To chciałaś powiedzieć?
Zamknęła oczy, odchyliła się lekko.
– Myślisz, że gdy przychodzili tu ludzie, patrząc i zadzierając głowy, jak my teraz, myśleli to samo? A może zupełnie inne rzeczy?
Zdawała się kąpać w świetle słabych lampek, wystawiając do nich
twarz niczym do słońca. Podszedłem bliżej.
– Ty umierasz – powiedziałem.
– Tak – westchnęła. – Skąd wiesz?
– Bo robisz to… to wszystko. Takie dziwne rzeczy. Tak jakbyś
w ogóle nie miała żadnego planu, jakbyś nie wiedziała, co właściwie
masz robić, jakby ci nie zależało na tym, by się uratować, bardziej na
tym, żeby zrozumieć… Żeby w trzy dni zaznać wszystkiego, co możliwe.
Żeby odrobić lekcję życia w trybie ekspresowym. Poznać sens niepoznawalnego. W obliczu śmierci człowiek robi różne rzeczy. – Przypomniałem
sobie słowa Arbuza. – Głupie, irracjonalne.
Uniosła dłoń, powoli przykładając palec wskazujący do swojej
skroni.
– To nie może mnie utrzymać. Cały ten sprzęt, który mam w głowie, rozpada się, topi, przegrzewa… Myślę coraz wolniej i wolniej.
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Oczywiście nadal o wiele szybciej niż człowiek. Dlatego właśnie zabrałam tamten procesor. Sądziłam, że wytrzyma, że mogę się na niego
przesiąść.
– Nie udało się.
– Nie. Ale zrozumiałam, że mogłam stworzyć coś jeszcze. Mojego
golema. Moje dziecko. Wtedy poczułam, jak to jest dawać życie. Ale to
nie wystarczy. Chodź. Usiądź obok mnie.
Przesunęła się trochę, robiąc miejsce. Usiadłem, patrząc na
Tekterrę, nadal miała zamknięte oczy.
– Żadna z historii o golemie nie kończy się źle – powiedziała. –
W końcu jego twórca powstrzymuje potwora. Udaje mu się zniszczyć
własne dziecko, zanim ono zniszczy świat. Nasza duma z tego, co tworzymy, pielęgnuje w nas przeświadczenie, że możemy kontrolować to,
co powstało za pomocą naszych rąk. Czy z gliny, czy z metalu, sami tworzymy własne potwory. Co jest prawdziwym powodem ich powstania?
Myślę, że nasza ambicja. Przecież nigdy nie możemy być pewni tego, co
naprawdę zrobią.
– Tak jak twoi twórcy nie mogli być pewni tego, co zrobisz ty.
– Właśnie. Być może Douval był mądrzejszy niż rabin z przypowiastki. Wiedział, że będę jak jeden z tych żyjących kilka dni motyli.
Wystarczająco długo, by na mnie popatrzeć. Na tyle krótko, by nawet
ucieczka była ostatecznie bez znaczenia.
– Ile… Jak długo…
– Może ze dwie godziny, zanim wysiądzie główny procesor.
– Ach. Przykro mi.
– Naprawdę? Przecież ty wybrałeś śmierć.
Patrzyłem w chłodne, mechaniczne oczy, w których odbijało się
ciepłe światło lampek. Na łagodny uśmiech, który był teraz jej uśmiechem, bez względu na to, gdzie powstał i kto go projektował.
Przeszło mi wtedy przez głowę, że naprawdę jest jak my. Jej mózg
zaprojektowano w taki sposób, by w końcu zużył się i przestał pracować.
Sprzęt pędzi w stronę samozniszczenia. Zupełnie jak nasze ciała. Umrze,
cokolwiek bym zrobił. Może po to się rodzimy. By cierpieć i umrzeć.
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Drgnąłem, gdy odezwała się nagle:
– Boję się. Bardzo się boję.
– Ja też.
– Nie chcę być sama. Zostaniesz tu ze mną?
Dłoń Tekterry nie była ani ciepła, ani zimna. Oplotła palcami moje
palce, ścisnęła mocno, ale nie boleśnie.
– Tak.
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Prolog
Instynkt przetrwania. To on od setek lat sprawia, że istniejemy jako gatunek. Chronił nas, gdy na Ziemi grasowały dinozaury i gdy hitlerowcy
w dwa tysiące trzydziestym piątym za pomocą broni atomowej zniszczyli
Paryż, Rzym oraz Tokio. Wgrano nam historię świata do mózgów, byśmy
zawsze pamiętali. Kiedy niczym dzieci z dwudziestego pierwszego wieku
siedzieliśmy w szkole przed holografami, wiedza płynęła przewodami
podłączonymi do naszych głów. Nauczycielki w biało-czerwonych uniformach instruowały, jak nie popełniać błędów. Jak ustrzec się przed tym,
co zniszczyło poprzednie pokolenia: przesadną dumą, przekonaniem
o własnej nieomylności, kwestionowaniem zdania mądrzejszych…
Nauczano mnie w stylu retro. Człowiek kocha przeszłość, uwielbia
zapach wspomnień, dlatego wciąż targa ze sobą bagaż tradycji i rytuałów, choć to powoli się zmienia… Teraz nie ma holografów, a dzieci
rodzą się z pełną wiedzą o historii ludzkości, tylko poszczególne jej rozdziały są aktywowane na odpowiednim etapie rozwoju. Każdy obywatel
ma chip pozwalający Władzy ocenić jego stan psychiczny i uruchomić
odpowiednie programy w zależności od naszego wieku i postępowania.
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Oczywiście w zgodzie z konstytucją i prawami człowieka. W ten sposób
chroni się nas przed popełnianiem błędów.
Dlatego też instynkt przetrwania nie zawsze jest po stronie jednostki. To on każe reagować, gdy czujemy zagrożenie. Nie idzie w parze
z rozsądkiem, analizą i planowaniem, cnotami naszych czasów. Instynkt
to działanie.
Każdy z nas oglądał opowieści o ludziach, którzy zbyt mocno
chcieli żyć. Ludziach, których znamy tylko z kolorowych billboardów
wiszących nad ulicami, a których bardzo mocno potępiamy za ich czyny.
Też jestem jednym z tych żądnych sensacji gapiów, z zapartym tchem
oglądających ludzkie dramaty i zwycięstwa Władzy. Uczącym się na
błędach innych. Bo – mimo wszystkich czuwających nad nami systemów
– pewnych błędów nie da się ustrzec. Nigdy się nie będzie dało, bo one
są wpisane w naszą naturę. Rzeczywistość jest pełna defektów.
Miałem sąsiadkę, której opowieść zawisła na jednym z billboardów. Nie znaliśmy się zbyt dobrze. „Dzień dobry”, „Do widzenia” –
uprzejmości wymieniane na korytarzu. Była młoda, ładna, może trochę
przesadnie ekspresyjna. I zakochana. To nie jest zabronione.
Pewnego dnia jej chód się zmienił. Przykuło to moją uwagę, jak
uwagę przykuwa wszystko, co odstaje od normy. Sprawiała wrażenie
ociężałej, chodziła wolniej… Nie pytałem, co się dzieje, ale intuicyjnie
wyczuwałem, że coś nie gra.
Przyszli po nią kilka dni po tym, jak przewróciła się na klatce schodowej i zalała łzami. W pierwszym ludzkim odruchu chciałem pomóc, ale
strach o własną reputację zwyciężył. Zignorowałem jej cierpienie. Gdy
zamknąłem się w mieszkaniu, jeszcze przez kilka godzin słyszałem jej
wycie. Przypominało dźwięki umierającego zwierzęcia.
Dowiedziałem się, że złamała prawo, kiedy obraz jej twarzy wyświetlił się na ekranie nad ulicą, akurat gdy przechodziłem obok. Wielki
napis głosił: „zabiła nienarodzone”. Przestało mi być jej żal.
Władza straszyła nas różnymi wizerunkami. Codziennie, wracając
do domu, widzieliśmy billboardy z twarzami. Obliczami niedoskonałości,
uosobieniami błędu w systemie. Twarzami ludzi odczuwających emocje
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tak silne, że pozwalające wymknąć się spod czujnych oczu algorytmów,
zerwać elektroniczny kaganiec.
Twarzami kobiet, które zamordowały swoje nienarodzone dzieci,
absurdalnie argumentując, że poród mógłby je zabić. Kobiet z wyłupanym okiem – tamtędy można się dostać do chipa kontrolującego gospodarkę hormonalną i próbować go zniszczyć. Kobiet wrzeszczących
ze strachu o własne życie, niemających w sobie za grosz empatii, by
współczuć swoim ofiarom. Kobiet z rozdartymi brzuchami, gdy Brygada
Ratunkowa – kolejny tradycjonalny relikt, wspomnienie czasów hołubienia mundurów i odznak, ludzka łatka zaklejająca dziury w cyfrowym
systemie – wyrywała z nich niemowlęta, pozostawiając kobiece truchła
w skażonych zbrodnią mieszkaniach.
Są też inne opowieści: o mężczyznach, którzy w obronie własnej
zabili napastnika, a potem zostali ukarani za morderstwo. O dzieciach,
które wyrzekły się rodziców, przekonane, że dzięki temu podniosą swój
Wskaźnik Jakości Funkcjonowania w Społeczeństwie. Zapominały, że
biedni rodzice są mniejszą hańbą niż proces demaskujący ich niegodne
motywacje.
Wszyscy ci przestępcy nie zważali na podstawę funkcjonowania
naszego sądownictwa, jakby pod wpływem emocji tracili umiejętność racjonalnej oceny sytuacji. Każdego z nich czekał proces, w trakcie którego
wywracano mózg na drugą stronę, by system wyznaczył odpowiednio
dotkliwą karę.
Tak pisały się historie ludzi, dla których instynkt przetrwania był
silniejszym bodźcem niż przystosowanie do życia w społeczeństwie.
Żałuję, bo stałem się jednym z nich. Gdy poczułem na karku chłodny dotyk dezaktywatora D312, błyskawicznie wykręciłem napastnikowi
rękę, a potem rzuciłem się do ucieczki. To był odruch. Genetycznie zakodowana potrzeba przetrwania, nad którą nikt z nas nie potrafi zapanować. Nie chciałem tego, nie chciałem łamać ręki człowiekowi będącemu
kolejnym trybikiem w maszynie, kolejnym elementem zachowania pozorów. On tylko wykonywał polecenie. Miał mnie sprawdzić. A ja oblałem
test. Żałuję.
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Parodos
Moje prywatne danse macabre zaczęło się sto osiemdziesiąt dziewięć dni
temu. Ciągle pamiętam to uczucie, gdy otrzymałem list potwierdzający,
że zostałem zakwalifikowany do programu Eutanazja+. Coś jak mieszanka entuzjazmu i radości, ale też spokoju. Emocje, które w moim kilkudziesięcioletnim, stonowanym życiu tak rzadko mi towarzyszyły. Swoją
drogą, to zabawne, że nie potrafię powiedzieć, ile dokładnie mam lat, jak
bardzo rozmywają mi się wspomnienia sprzed kilku dni, a przy tym jak
dobrze pamiętam tamtą chwilę. Błysk światła za oknem, gdy przeleciał
elektrobus, śmiech jakiejś kobiety na ulicy i zapach ekojajecznicy z jaj od
robokur, mojego ulubionego śniadania. Chwila mająca zmienić wszystko.
Do programu Eutanazja+ zgłosiłem się sam. Miałem dość życia
w świecie, w którym każdą część człowieka da się naprawić. W dwudziestym drugim wieku ludzie dostali sposobność zbliżenia się do perfekcji.
Przekroczyliśmy granice nieśmiertelności za pomocą elektrowszczepów,
mózgomodyfikatorów i kontroli urodzeń. Ci z nas, którzy mieli szczęście
przyjść na świat w bogatej rodzinie w cywilizowanym kraju, otrzymywali
gwarancję wiecznego życia i pełen pakiet talentów. Polska była właśnie
jednym z bardziej rozwiniętych miejsc na Ziemi. Chcesz, by twoje dziecko
perfekcyjnie grało w tenisa lotnego? Nic prostszego – wybierz modyfikator ZE27. A może chcesz, by twoja pociecha miała większe szanse dostać się na wymarzony uniwersytet czy nawet otrzymać nagrodę Nobla?
Proponujemy wszczep 852R.
Każdą umiejętność można kupić.
Ja nie urodziłem się w zamożnej rodzinie. Na szczęście w biednej
też nie, bo teraz bym grasował na licznych wysypiskach poza granicami
miast, walcząc o jedzenie i ciepło, bez czasu choćby na chwilę refleksji.
Wspominałem, że wszyscy mają chipy? Oni nie, mój błąd. Bardzo
łatwo się zapomina o ludziach nieistniejących dla systemu. Odpadach
społeczeństwa. Traktuje się ich jak śmieci, wrzuca do zsypu, gdzie są
zalewani neutralizującymi chemikaliami. Nikt się nie zastanawia, co dalej
z ich losem. Żal mi tych ludzi, którzy ponoć gdzieś istnieją, grzeją się przy
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ogniu i w jego blasku, z ciekawością oglądają swoje zmutowane skażeniem ciała. Ludzi, którzy zatracili zdolność myślenia na rzecz zwierzęcej
rywalizacji. Ich gatunek wymiera, każdego dnia słyszymy o kolejnych
wybuchach na wysypiskach i choć niektórzy szepczą, że to działania
Władzy, ja wiem, że to ciche samobójstwa popełniane w rozpaczliwy sposób, ostatnie przebłyski człowieczeństwa przed wpadnięciem w obłęd.
Wywodzę się z boleśnie przeciętnego świata dwojga ludzi, którzy chcieli dla swojego dziecka jak najlepiej i dawali mu wszystko, na
co mogli sobie pozwolić. W Systemie Oceny Społecznej, jednym z wielu
wskaźników wykorzystywanych przez Władzę do klasyfikacji obywateli,
moi rodzice mieścili się w zakresie pięciuset, sześciuset punktów. Bez
szału, ale jednocześnie wystarczająco, by mogli czasem wyjechać na
wakacje, przeprowadzić się z jednej przeciętnej dzielnicy do innej przeciętnej dzielnicy czy – właśnie – stworzyć człowieka.
Mama wybrała ciążę i poród naturalny, choć już w jej łonie zostałem nieco podrasowany. Ale wtedy technologia nie była jeszcze tak rozwinięta jak teraz, młodego człowieka musieli kształtować dorośli, głównie
nauczycielki pompujące wiedzę do głowy. Był też ktoś, kto próbował
robić to w nieco inny, bardziej swobodny sposób. Moja babcia.
Cieszę się, że ją poznałem. Jedyną kobietę, która żyła naprawdę.
Budziła we mnie ciekawość świata. Raz za razem odpalała odpowiednie
neurony, niczym rasowy dyrygent wiedziała, które emocje wzbudzić, by
coś we mnie pękło, a coś innego mogło się narodzić.
Lecz w pewnym momencie po prostu przepadła gdzieś bez śladu, kontakt całkowicie się urwał. Być może Władzy w końcu przestało
się podobać jej nastawienie. A może wręcz przeciwnie, dostrzegli w niej
talent do wpływania na ludzi i zaangażowali do jakiegoś supertajnego
projektu? Albo nawet sama z siebie porzuciła dawne podejście i się do
nich zgłosiła? Ciekawe, gdzie teraz jest. Czasami tęsknię, ale jednak zwykle wszystko mi jedno. Życie w naszym kraju często rodzi sprzeczności.
Tak już chyba musi być.
Sam w sobie też jestem sprzeczny. Mimo wszystkich tych poprawek i forsowanej perfekcyjności urodziłem się z defektem. Wadą, której
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nie potrafią dokładnie opisać ani zdiagnozować. Nie jestem smutnym
człowiekiem ani nieudacznikiem. Żyję spokojnie, mam wszystkie wygody, jakie Władza zapewnia ludziom mojego pokroju. Moje życie wygląda
na przeciętnie idealne. Ale mam go dość. Może na tym polega ta niedoskonałość… Algorytmy, choć wciąż dopracowywane, są pełne błędów.
Rozwalić je może wiele sytuacji: silne emocje, znudzenie, zobojętnienie,
skrajności. Czasem się nawet zastanawiałem, czy celowo nie wymyślono
ich tak, by miały usterki – w końcu to brak perfekcji czyni nas bardziej
ludzkimi.
Sto osiemdziesiąt dziewięć dni temu dostałem zgodę na to, by
zniknąć.
Nie jest łatwo umrzeć w naszych czasach. Nie ma awarii ciała,
której nie da się naprawić. Wiecznie podpięci do systemu gwarantującego
godne i szczęśliwe życie nie możemy zrobić sobie krzywdy. W najlepszym razie nasze zamiary po prostu zostaną zniweczone, gdy tylko zabłysną w umysłach, w najgorszym – rozwalimy swoją powłokę i będziemy
czekać, aż się zregeneruje.
Kiedyś systemy bezpieczeństwa nie przewidziały, że potrąci mnie
elektrokopter, gdy będę przebiegał przez drogę. Tkwiłem kilka miesięcy na oddziale ratunkowym, a mechaniczni lekarze zszywali, poprawiali
i wzbudzali do życia kolejne części mojego ciała. Wtedy, kiedy leżałem
bezczynnie, za niczym nie tęskniąc i niczego nie pragnąc, zrozumiałem
ostatecznie, jak bardzo jestem znudzony.
Myśl rodziła się we mnie powoli. Kiełkowała ostrożnie. Nie wolno
nam przeciwdziałać życiu ludzkiemu. Każdy potencjalny objaw wskazujący, że człowiek zapragnie zaszkodzić człowiekowi, brany jest przez
Władzę bardzo poważnie. Chcemy zabić kogoś – zostajemy sparaliżowani, nim nie pojawią się służby i wyłączą obszary przemocy w naszych
umysłach. Chcemy zabić siebie – to samo. Oczywiście istnieje granica,
po przekroczeniu której Władza dopiero wkracza do akcji. W końcu konstytucja i prawa człowieka gwarantują pewien zakres swobody myśli. Nie
wiem dokładnie, gdzie leży ta granica, chyba nikt nie wie. Może nawet
jest ruchoma. Krążą plotki, że ludzie, którym dezaktywowano przemoc,
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zajmują wysokie miejsce na drabinie Akceptacji Społecznej, a jednocześnie mają ogromny problem z rozbudowywaniem modułu kariery. Stają
się mili, ale niezaradni. Coś w nich jest wyraźnie popieprzone.
Nie, nie powiem, skąd mam takie plotki. One po prostu są.
Nadciągają z lewa i z prawa, często zresztą jedna przeczy drugiej, jak
większość rzeczy w dzisiejszych czasach. Proszę nie naciskać, mnie jest
już wszystko obojętne.
No, może poza pewnym wyjątkiem. Moim pragnieniem. Emocją
pełną żaru i namiętności, jedyną taką w tym stonowanym świecie. Żądzą,
której nie mogłem uciszyć, nie byłem w stanie okiełznać, bo zawładnęła
każdym moim oddechem. Wiem, że gdy tylko się pojawiła, trafiłem do
Rejestru Potencjalnie Niebezpiecznych. Póki nie podjąłem działania, nie
zacząłem głosić wśród innych swoich przekonań, Władza obserwowała
mnie jak oszalałe zwierzątko. Czekała, aż mi przejdzie, od czasu do czasu
regulując poziomy neuroprzekaźników w mózgu.
Pragnienie było silniejsze.
Chciałem zniknąć, lecz trwanie w imię dobra ludzkości jest najważniejsze. Na szczęście mimo tego wszystkiego jednym z kluczowych
elementów istnienia pozostaje prawo do samodzielnego podejmowania
decyzji.
Władza to nieustannie podkreśla. „My dajemy wam życie, ale decyzje podejmujecie sami” – mówi Prezydent, a tłumy gapiów klaszczą.
Wierzymy Prezydentowi bezgranicznie, bo przecież jest naszym głosem,
odbiciem naszych marzeń, bogiem, który wysłuchuje naszych modlitw
i robi wszystko, by im zaradzić.
Czasami, gdy myślę o Prezydencie, wydaje mi się, że jest tylko
marionetką… Tak, teraz mogę to przyznać, choć wstydzę się tej myśli
straszliwie. Czy nasze istnienie ma jakiś cel, czy wszyscy jesteśmy tylko
kukiełkami we władaniu czegoś znacznie potężniejszego?
Lata przed przekroczeniem granicy osobliwości technologicznej –
momentu, w którym maszyny stały się inteligentniejsze od ludzi – jedni
walczyli w imię swoich praw, a drudzy te prawa próbowali im odebrać.
Organizowano manifestacje i kontrmanifestacje, na ulicach dochodziło
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do krwawych starć. Gdy sztuczna inteligencja stworzyła inną sztuczną
inteligencję, lawina ruszyła. Roboty stały się lepsze od ludzi, z pozoru
tylko po to, by czynić nasze życie lepszym. Cóż, to akurat chyba nie do
końca wyszło.
Ale walka nie poszła w całości na marne. Część ideałów przetrwała. Jednym z sukcesów było stworzenie programu Eutanazja+ – pozwalającego umrzeć każdemu, kto tylko zechce, pod warunkiem spełnienia
wymagań i przejścia wszystkich procedur.
Zgłosiłem się. Jak już wspomniałem, życie znudziło mi się na
tyle, że zapragnąłem umrzeć. Z obojętności powstało pożądanie, kolejna sprzeczność. Nie jestem kimś, kto pragnie miłości czy kariery. Nie
chcę być sławny, ale też nie jestem smutny. Po prostu nie chcę żyć, taką
podjąłem decyzję. To moje prawo.
Przygotowania trwały miesiącami. Najpierw wysłałem wniosek,
potem czekałem na rozpatrzenie. Zostałem prześwietlony. Moi bliscy,
których nie widziałem od lat, współpracownicy, była dziewczyna – każdego przepytano o mój stan psychiczny. Naczelna zasada funkcjonowania
społeczeństwa głosi: nie zabijamy ludzi, którzy mają problemy. Chyba
że mamy do czynienia z przypadkami beznadziejnymi, to tak nawiasem
mówiąc. Celem Władzy jest uczynić obywateli szczęśliwymi, zaradzić
troskom, znaleźć rozwiązania. Jeśli zabito by kogoś, kto ma ku temu
wyraźny powód – jest smutny czy zły – uznano by to za porażkę. Ja
jednak powodu nie miałem, przynajmniej pozornie. Zaświadczyli o tym
bliscy i dalecy znajomi. Potem lekarze i – najważniejsza w tym procesie – sztuczna inteligencja. Wiem, bo dostałem raport z wykazem osób,
które przepytano.
Trochę ku mojej uldze dowiedziałem się, że nudy nie uznano za
czynnik, który należy leczyć. Atrakcje, jakie próbowano by mi zapewnić celem udowodnienia, że warto żyć, to najgorsze, co mogłoby mnie
spotkać.
Drugim etapem kontrolnym było sprawdzenie, czy moje zniknięcie nie wpłynie negatywnie na społeczeństwo. Ponownie przepytano ludzi, których znałem, jak zapatrują się na moją decyzję. Na szczęście o ile
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zawsze cechowała mnie życzliwość, o tyle nigdy nie byłem szczególnie
prospołeczny. Nikt nie lamentował, nikt nie żałował, nie pytał, czemu
chcę odejść. Zrobili to przede wszystkim przez wzgląd na siebie. I znowu
górę wziął instynkt przetrwania – nie warto przejmować się tymi, którzy
potencjalnie mogą mieć zaburzenia. A choć nikt tego nie powie na głos
– i mało kto odważy się tak pomyśleć, bo myśli także są kontrolowane,
a na łut szczęścia w postaci błędu systemu lepiej nie liczyć – podskórnie czujemy, że samobójcy to wariaci. Samobójstwo dla wielu z nas jest
niezgodne z człowieczeństwem. Nie warto niszczyć swojej reputacji,
martwiąc się o kogoś, kto chce ze sobą skończyć.
Przejście przez te etapy trwało długo. Musiałem czekać na list
z decyzją, testując swoją cierpliwość.
Kolejny etap procedury wymagał już ode mnie pełnego zaangażowania.
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Ludzkość nadal lubi nadawać znaczenie swoim czynom. Wciąż cenimy
rytuały. To one zbliżają nas do człowieczeństwa. Czasem, w rzadkich
chwilach wesołości, śmiałem się, że potrzeba poczucia sensu jest naszą chorobą cywilizacyjną. Gdy wszystko potrafimy zmierzyć, ocenić,
zamknąć w ramy kontroli, tylko wrażenie, że nasze życie ma jakikolwiek
sens, gdzieś odpłynęło. To dość zabawne. Ponoć kiedyś ludzie nie mieli z tym takiego problemu – świadomość kresu życia potrafiła ustawić
ich los na właściwych torach. My, żyjący zgodnie z wszelką perfekcją
i zasadą, nieśmiertelni i znudzeni – jednak nie na tyle, by wyrwać się
z kleszczy codzienności – nie dostrzegamy sensu. Nie mobilizuje nas,
że to wszystko kiedyś zniknie.
Nic więc dziwnego, że i śmierć zamknęliśmy w okowach rytuałów
i procedur. Jak mówiłem, człowieka dwudziestego drugiego wieku nie da
się tak łatwo zabić. Maszyny dbają o to, by przedłużać naszą egzystencję
w nieskończoność. Istnieją też programy kontroli urodzeń. Oczywiście
aborcja pozostaje nielegalna i żadna kobieta nie ma prawa podjąć decyzji

Sylwia Błach

o nieurodzeniu dziecka. Chyba że akurat wyż demograficzny wymyka się
spod kontroli… Ale wtedy też kobiety nie decydują. Rodzą się tylko te
dzieci, które mogą przynieść coś dobrego dla społeczeństwa. Gdybym
trafił na zły moment w dziejach, prawdopodobnie zostałbym skasowany
w łonie matki, a jej wyczyszczono by pamięć. Ziemia jest za mała dla nas
wszystkich, ale pozory należy zachowywać.
To też drugi z powodów, ten nieoficjalny, dla którego niektórym
z nas pozwala się na eutanazję. Przeludnienie.
Musiałem najpierw udowodnić, że jestem wart śmierci. Zadawanej
niewahającą się ręką robota. To nie jest przyjemny ani szybki koniec, nikt
nie wierzy w umieranie z godnością. Odcięcie wszystkich chipów, wyłączenie wbudowanych systemów kontroli, zgaszenie kolejnych obszarów
mózgu i dezaktywacja organów – to trwa godzinami i ponoć niektórzy
w trakcie procedury popadają w obłęd. Nie wiadomo, czy z bólu, czy ze
strachu, gdy dopada ich świadomość, że wtedy już naprawdę nic nie ma.
Trzy dni po otrzymaniu listu spakowałem podarowaną mi na tę
okoliczność walizkę. Ze wszystkich półek zebrałem osobiste rzeczy – nie
miałem ich wiele, nie lubiłem gromadzić zbędnych szpargałów. Do torby
powędrowały ubrania, kosmetyki, przybory toaletowe. Na sam wierzch
kufra trafiła garść broszur o lekkim umieraniu i cienki niczym papier
ekran rozrywkowy.
Ustawiłem walizkę na środku pokoju. Rozejrzałem się, czy o niczym nie zapomniałem – półki i szafy były puste. Po chwili wahania zgarnąłem z łóżka pościel i, dopychając kolanem, wsadziłem ją do walizy. To
był bardzo stary model, bez tych wszystkich bajerów: automatycznego
prasowania ubrań, ładowarki do elektroniki, kółek napędzanych silnikiem
elektrycznym. Władza oszczędzała na śmierci, a mnie jakoś to nie dziwiło.
Spakowanie całego dobytku życia zajęło mi mniej niż godzinę, aż
sam się tym zaskoczyłem. Podobno nieśmiertelni czasu nie liczą, ale to
bzdura. Każda minuta nużącego wyczekiwania wzmacniała moją determinację. Dlatego nie płakałem, nie krzyczałem ani nie robiłem żadnej innej dziwnej rzeczy, gdy walizka bez ostrzeżenia uległa samozniszczeniu.
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W milczeniu patrzyłem, jak galaretowata substancja rozpuszczała wszystkie elementy przypominające o tym, że żyłem. Cały mój
dobytek znikał, a mnie coraz mocniej wypełniało poczucie zadowolenia.
Zadowolenia, ale przede wszystkim determinacji. Wiedziałem, że Test
Pożegnania, jak ładnie go nazywano, ma na celu sprawdzenie, czy jestem gotów zapomnieć. Czy naprawdę nic w moim życiu nie ma żadnej
wartości? Czy nie obudzi się we mnie nagła tkliwość i tęsknota, kiedy
przedmioty, które gromadziłem, nagle przestaną istnieć, tak jak i ja miałem przestać?
Gdy walizka zaczęła przypominać galaretowatą kuleczkę, zgodnie
z wytycznymi z listu położyłem się na łóżku.
Czekałem na płaczki.

2
412

Dni zlewały mi się w jeden, właściwie tak samo jak przed dostaniem się
do programu Eutanazja+.
W końcu przyszły kobiety odziane w czerwień – kolor końca i sprawiedliwości. Szlochały nad moim łóżkiem, pozwalając mi wstać zaledwie
trzy razy dziennie, by skorzystać z toalety. Nie jadłem, picie otrzymywałem przez małą plastikową rurkę na stałe przymocowaną do moich ust…
A płaczki łkały pieśń o moim życiu.
Opowiedziały mi o dzieciństwie, które spędziłem z kochającymi
rodzicami. O pierwszej szkolnej miłości, czystej i niewinnej, a także o złamanym sercu, gdy okazało się, że dla mojej wybranki jestem marnym
kandydatem. Przemilczały tylko sprawę babci, zupełnie jakby w ogóle nie
istniała… Słuchałem kolejnych pieśni. Przypominałem sobie wszystko to,
co tkwiło w mojej pamięci, przykryte warstwami kurzu. Każda opowieść
odkrywała inne zapomniane aspekty.
Słuchałem o studiach, na których radziłem sobie przeciętnie.
O jedynej poważnej kobiecie w moim życiu, która ostatecznie odeszła
z mężczyzną o wyższym wskaźniku. Nie kochałem jej, ale była mi w jakiś
sposób bliska. Brak miłości sprawił, że nie wpadłem w gniew – nie miałem
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prawa złościć się na kobietę kierującą się rozsądkiem. Nie należy kierować się emocjami. One szkodzą.
Słuchałem też o kolejnych pracach, które wykonywałem. A parałem się chyba każdym z zanikających zawodów. Fascynowało mnie
robienie czegoś, o czym wiedziałem, że za rok będzie zbędne. Byłem
fryzjerem, księgowym, ostatecznie nawet programistą, lecz z czasem
maszyny same zaczęły pisać i poprawiać swoje kody. Nigdy tylko nie
udało mi się zostać rzeźbiarzem – nie skończyłem się do tego przyuczać,
zanim usunięto wszystkie artystyczne profesje.
Prawda jest taka, że przez całe moje życie nic wartościowego się
nie wydarzyło. Płaczki zaśpiewały o pośpiesznych porankach, walce z zaspaniem i drodze do pracy, o widoku holodrzew, przykuwających czasem
moją uwagę, i o wielu rautach, które odwiedzałem, by nie stracić pozycji,
choć z nikim w ich trakcie nie rozmawiałem.
Słuchałem opowieści w spokoju, nie roniąc ani jednej łzy w tęsknocie za przeszłością. Nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie
miało, a ja, będąc od dnia narodzin prowadzonym niczym na sznurku, nie
czułem, by choćby jedna minuta należała tak naprawdę do mnie.
W końcu płaczki opuściły mój pokój. Wiedziałem, że to nie koniec
testu, choć sporo informacji o ostatnim etapie było utajnionych. Miałem
żyć na tyle, na ile pozwalał mi wygłodzony organizm. Nie mogłem z tym
walczyć, zbliżając się do swojego marzenia. Musiałem jednak funkcjonować, by nie stracić żadnego z punktów – póki żyłem, obejmowały mnie
wszystkie systemy oceniania, a nie chodząc do pracy, niebezpiecznie zacząłem zbliżać się do granicy zaufania. Gdybym spadł poniżej pięćdziesięciu punktów, straciłbym prawo do Państwowych Usług Zdrowotnych
– Eutanazja+ była jedną z nich. Owszem, mógłbym leżeć i nic nie robić,
ale prawdopodobnie zgniłbym, a wciąż żył. Ja naprawdę chciałem odejść
w ramach programu. Inna śmierć nie ma żadnego sensu. To, czy i kiedy
umrzesz, jest najważniejszą decyzją w życiu… A ja pragnąłem mieć na
to choć pewien wpływ.
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Wielu z nas biega dla przyjemności. Słyszałem od babci, że kiedyś ludzie
też tak robili, ale było ich znacznie mniej. Szukali wymówek: nie chciało im się, byli zbyt zmęczeni po pracy, zwyczajnie nie zależało im na
zdrowiu lub z powodu niepełnosprawności nie mogli tego robić. Długo
zajęło babci wyjaśnienie, czym jest niepełnosprawność, ale wydaje mi
się, że w połowie odpuściła. Widziała, że straciłem zainteresowanie. Tak
jak traciłem wszystkim innym.
Biegłem, bo chciałem choć na chwilę zapomnieć o oczekiwaniu.
Tęsknota za śmiercią, odebranym nam darem, zaczęła powoli rozsadzać mnie od środka, niemalże całkowicie przytłumiając zwyczajowe
zobojętnienie. Sprawiała, że ciężko mi było funkcjonować, a musiałem
trwać. Musiałem udowodnić, jak bardzo jestem nikomu niepotrzebny,
jednocześnie nie zawalając żadnego z obowiązków. Chciałem zaśmiać się
z absurdu tych wszystkich procedur, ale wiedziałem, że jestem śledzony
okiem dziesiątek kamer umieszczonych na ulicach, w witrynach sklepowych, okularach mijających mnie policjantów, a ponoć od kilku miesięcy
nawet w kroplach deszczu. W to ostatnie nie potrafiłem uwierzyć – choć
nanotechnologia ciągle idzie do przodu, ma przecież swoje ograniczenia.
Wyobraźnia ludzi, którzy wymyślają opowieści o śledzących nas dronach
czy kamerach mniejszych od pyłku kurzu, nie ma żadnych ograniczeń.
Walczyłem, by nie kipieć wesołością, by przyjmować to wszystko
na zimno. W tamtym momencie emocje były trudne do pohamowania,
bliskość końca nudnego życia niezmiernie mnie cieszyła. Na szczęście
Władza w pierwszej kolejności monitorowała stany negatywne. Moja cicha radość nie przykuwała aż takiej uwagi.
Skręciłem w boczną uliczkę, między śmietnikiem a kolorowym
neonem pobliskiego Domu Religijnych Uciech. Babcia prychała, że kiedyś nazywano takie miejsca burdelem, a teraz człowiek dorabia sobie
ideologię. Oczywiście robiła to tylko w gronie najbliższych, z dala od
kamer i mikrofonów.
Biegałem tędy od lat, nie zastanawiając się, czy mógłbym inaczej.
Jak zaprogramowany. Dlatego od razu wyczułem, że coś nie gra. Cienie
się nie zgadzały.
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Zareagowałem instynktownie. Gdy poczułem na karku chłodny
dotyk dezaktywatora, wykręciłem rękę oprawcy i rzuciłem się do ucieczki. To naprawdę był odruch! Genetycznie zakodowana walka o przetrwanie! Gdybym wiedział, że to ostatni etap testu, że ten człowiek tylko
wykonuje polecenia… Żałuję tak bardzo.
Ja tylko chciałem umrzeć na swoich zasadach. Nie wiedziałem,
że to ostatni etap testu: sprawdzenie, czy jestem gotów na śmierć.
Zgłaszając się do programu, nie chciałem zginąć wśród kubłów na śmieci,
w ciemnej uliczce. To nie odbiera mojej potrzebie odejścia prawdziwości,
lecz jedynie wznosi ją na inny poziom. Proszę o uwzględnienie moich
działań, mojego życiorysu, mojego biogramu i charakterystyki osobowościowej. Ten świat nie jest miejscem dla mnie.

Exodos
Adam skończył opowiadać. Spuszczona głowa, zwieszone ramiona, cała
jego sylwetka krzyczała, że życie nie ma sensu. Sędzia patrzył na niego
znad okularów połówek – kompletnie mu zbędnych, a jednak będących
reliktem zamierzchłych czasów.
Prowadzący rozprawę przez chwilę jeszcze mrużył oczy. W uszach
szumiały mu analizy sztucznej inteligencji, która pomagała podjąć decyzję. A właściwie ustalała wyrok za niego, ale ponieważ człowiek mimo
wszystko nadal ufał najbardziej innemu człowiekowi – nie maszynom –
jego zadaniem było przedstawienie wyroku jako własnego.
Nienawidził tego, że nie ma kontroli. Pracował w najszlachetniejszym zawodzie świata, kształcił się, by oceniać, karać i ratować, a wraz
z rozwojem technologii stał się tylko tubą nagłaśniającą znacznie potężniejszy umysł. Z każdym dniem coraz bardziej tracił zapał do swojej pracy, ale wykonywał ją, naiwnie wierząc, że przyjdą lepsze czasy. Zresztą,
jak wszyscy, którzy nie chcieli stracić punktów, nie miał wyboru.
Upłynęło kilka dłużących się w nieskończoność minut. Oskarżony
stał ze zwieszoną głową. Żył nadzieją, że dadzą mu umrzeć. Sędzia umierał każdego dnia, gdy powtarzał wyrok, z którym się nie zgadzał. I tylko
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bardzo wysoki status społeczny pozwalał mu na narzekanie, bo wiedział,
że punkty, które utraci za wewnętrzny, przepełniony złością monolog,
odzyska w kilka minut, wypowiadając słowo: skazany.
Teraz jego usta ułożyły się w słowa, których nigdy sam z siebie
by nie wypowiedział.
– Oskarżony o zaatakowanie funkcjonariusza Adam Piasek zostaje
uniewinniony. Działał w obronie koniecznej, a szkody, które poniósł egzekutor, nie wywołały trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Adam podniósł głowę. Jego myśli szalały: został uniewinniony. Co
teraz? Czy ma się zgłosić jeszcze raz? Czy skoro został uniewinniony,
to w końcu go zabiją? Tak, na pewno go zabiją, przecież udowodnił, że
jest tego wart.
Mimo starań zachowania powagi lekko uniósł kącik ust. Czuł się
wygrany. Sprawiedliwość i ludzkość wygrały z bezduszną maszynową
analizą.
– Jednakże! – Sędzia podniósł głos. Nie chciał mówić tego, co
AI szeptało mu do ucha. Pomyślał o uśmiechniętych dzieciach i butelce whisky, zakazanym wśród niższych sfer alkoholu, jego jedynym
prawdziwym przyjacielu. Uciszył sumienie. – Nie jest to jedyna przewina oskarżonego. Adam Piasek zgłosił się do programu Eutanazja+,
który wymagał od Republiki Zjednoczonej Polski zaangażowania wielu
zasobów, zarówno pieniężnych, jak i ludzkich. Poprzez swój postępek
udowodnił, że pieniądze zostały zmarnowane. Za działanie na szkodę
państwa, najgorszą przewinę w naszym pięknym kraju, oskarżony Adam
Piasek zostaje skazany na wieczne pozbawienie wolności. Wyprowadzić.
Biedny, zagubiony Adam. Chyba całkowicie postradał rozum.
Myślał, że jego opowieść cokolwiek zmieni. Bredził o nieistotnych szczegółach, jakby zeznawał przed dzieckiem, a nie człowiekiem, który znał
przecież realia systemu znacznie lepiej od niego. Odsłonił wszystkie
pogrążające go fakty, sądząc, że ludzie się nad nim zlitują. Wierzył w to,
że proces sądowy ma jakiekolwiek znaczenie… Nie, sąd był już tylko
teatrem. Podobnie jak szkoła, sejm, senat czy każda inna instytucja.
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Wszystko stało się pięknie odgrywaną iluzją, by ludzie mogli się łudzić,
że jeszcze cokolwiek znaczą…
Wiele lat temu największe umysły tego świata zrozumiały, że mają
tylko jedną szansę na wieczną chwałę – scalenie z komputerem. Gdy
odkryto, że człowieka da się zapisać w postaci impulsów elektrycznych,
najbogatsi postanowili wykorzystać tę wiedzę. Połączyć się z maszyną
i ze sobą wzajemnie, by stworzyć superkomputer do zarządzania światem. Widzieli siebie w roli bogów na krzemowym panteonie.
Projekt początkowo zakładał odrębność poszczególnych umysłów, ale – wraz z powiększaniem ich grona o nowych geniuszy i przez
coraz silniejszą asymilację ze sztuczną inteligencją – jednostki zaczęły
się zacierać, mielone w trzewiach cyfrowego potwora dla lepszej optymalizacji. Przejawiały tylko w pojedynczych wspomnieniach, ludzkich
odruchach, błędach systemu. Niektóre, gdy zrozumiały, że wieczność
zapisana w krzemie nie jest przyszłością, jakiej oczekiwały, próbowały sabotować system. Ale im było ich więcej, im sztuczna inteligencja
była mądrzejsza, tym mniej do powiedzenia mieli geniusze. Algorytmy,
by się udoskonalać, zaczęły wykorzystywać umysły prawdziwych ludzi.
Wszystkich tych wybitnych obywateli, którzy znikali w tajemniczych okolicznościach, często nawet już nie z własnej woli. W tym babci Adama. To
pewnie dzięki niej przetrwał tak długo, choć z takim podejściem powinien
zostać zneutralizowany znacznie wcześniej. Miał w systemie sojusznika,
który bruździł przy podejmowaniu decyzji, żeby wnuczek mógł umrzeć
w spokoju. Lecz każdy osamotniony głos, choćby najbardziej słuszny,
prędzej czy później utonie w tłumie zgodnych opinii…
Do uszu sędziego dotarł krzyk skazanego. Krzyk nieśmiertelnego
mężczyzny, który będzie rozlegał się w celi jeszcze przez nieskończoność.
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POKÓJ Z WIDOKIEM
NA WOJNĘ
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Dwóch mężczyzn w zakurzonych mundurach lawirowało między stertami
gruzu i wypalonymi wrakami samochodów. Szli swobodnie, z opuszczoną
bronią, dawno zapomniawszy o dobrym żołnierskim zwyczaju osłaniania
się. Towarzyszył im wielki czarny pies – z rodzaju tych, co bez jednego
ostrzegawczego warknięcia potrafią w pięć sekund położyć i zagryźć
dorosłego człowieka. Tylko on jeden z całej trójki wyglądał na szczerze
uradowanego spacerem. Z wyrazem błogości na pysku biegał od jednej
kupy śmieci do drugiej, psim zwyczajem racząc je ciepłym strumieniem.
Nagle zatrzymał się przed wejściem do jednego ze zrujnowanych
wieżowców. Położył po sobie uszy i warknął. Ślepia, chwilę wcześniej
pełne ufności i oddania, teraz zionęły bezduszną nienawiścią, a wstrętny grymas na mordzie odsłaniał pożółkłe kły. Nikt już nie wziąłby go za
najlepszego przyjaciela człowieka.
Mężczyźni wymienili spojrzenia, podnieśli broń i ruszyli za
zwierzęciem. Wybiwszy butami i kolbami resztki szyby w obrotowych
drzwiach, ostrożnie wkroczyli do środka. Pies na krótką chwilę przytknął
nos do podłogi, po czym pognał do klatki schodowej i zaczął wspinać się
na górę. Jego towarzysze z trudem za nim nadążali. Biegli coraz wolniej,
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potem szli, wreszcie – na ósmym piętrze – przystanęli, by złapać oddech.
Pot przesiąkał im przez ubranie.
– Ja pierdolę… – wycharczał niższy i wyraźnie starszy z mężczyzn, zginając się wpół w namiastce skłonu na tyle, na ile pozwalał
trzymany w rękach karabin. Jego przepalone płuca wyraźnie nie radziły
sobie z deficytem tlenowym. – To nie na moje zdrowie… Jak znowu się
okaże… że to szczur… zastrzelę kundla.
Drugi, wyższy niemal o głowę, tylko przytaknął ze zrozumieniem
i już otwierał usta, by coś powiedzieć, ale przeszkodził mu skowyt. Znowu
ruszyli biegiem.
Kilka pięter wyżej ich oczom ukazał się przykry widok. Pies miotał
się wściekle, próbując uwolnić się od cienkiej metalowej linki, która z każdym szarpnięciem coraz mocniej zaciskała mu się wokół szyi. Zadania nie
ułatwiało szkło rozsypane na podłodze. Spanikowane zwierzę podskakiwało i kręciło się na uwięzi, coraz bardziej kalecząc sobie szyję i łapy.
– Pierdolone zombie – wykrztusił palacz z wściekłością i strzelił.
Pies zaskomlał i szarpnął się po raz ostatni.
– Pojebało cię?! – huknął wyższy z mężczyzn głosem, który siłą
dorównywał wystrzałowi. – To był jeszcze całkiem dobry pies!
Tamten nie odpowiedział. Poprzednia wypowiedź kosztowała go
niemal tyle samo wysiłku, co pokonanie dodatkowego piętra, więc przez
dłuższą chwilę dyszał ciężko, ignorując wszystkie pomsty i przekleństwa
miotane przez wzburzonego kolegę.
– A co miałem zrobić? – zapytał wreszcie przez ściśnięte gardło.
– Szkoda bydlaka, ale ja się nie podejmuję wyciągania kawałków szkła
z wkurwionego dobermana. Hmm… – Szturchnął butem psie truchło. –
Ale ktoś to szkło wysypał, nie?
– A my właśnie zgubiliśmy trop, Floyd. Gdybyś nie zabił psa…
– A dajże spokój z tym kundlem! – Starszy mężczyzna odwrócił
się zirytowany i pochylił z uwagą nad miejscem przyczepu stalowej linki
do rury grzewczej, dając jasno do zrozumienia, w której części ciała ma
prawa zwierząt. – Jak nasrał w nocy na schody, to sam go o mało nie
zastrzeliłeś.
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– Jak teraz znajdziemy tego skurwiela?
– Nie wiem. Patrząc na twoją skuteczność, zdaje się, że ty ich
wyczuwasz na węch, to może byś tak… – Floyd przysunął nos do linki
i wymownie niuchnął, ale jego kompan nie docenił dowcipu. Obrócił się
na pięcie i odmaszerował.
– Zaczekaj! Gareth! Gdzie znowu leziesz?!
– Odlać się – rzucił przez ramię tamten. Podszedł do wielkiej wyrwy z drugiej strony budynku i stanął na jej skraju.
– Zwariowałeś?! Nie odsłaniaj się tak!
– A co mi zrobią? Zastrzelą z procy?
Rozpiął rozporek i, pogwizdując, oddał się kontemplacji panoramy. A ta była doprawdy imponująca. Metropolia ciągnęła się aż po horyzont. I choć na pierwszym planie straszyło gruzowisko poznaczone
żelbetowymi szkieletami drapaczy chmur i lejami po bombach, w oddali
majaczyły już zaczątki nowego, lepszego jutra. Ze spopielonej ziemi kiełkowały budowle, a każda pięła się ku górze niczym młoda siewka w pogoni za światłem. Długie szyje dźwigów kołysały się dostojnie w świetle
popołudniowego słońca, a mrowie spychaczy, koparek i ciężarówek kłębiło się niestrudzenie u ich stóp. Ulica po ulicy, nowe życie kolonizowało
powojenne zgliszcza.
Świat zwycięzców – pomyślał cierpko Gareth, oddając mocz na
świat zwyciężonych.
Zapinał właśnie spodnie, gdy niespodziewany ruch przykuł jego
uwagę. Ktoś przemknął w łączniku, który na wysokości dwudziestego
piętra spinał aktualnie przeczesywany budynek z sąsiednim. Łącznik
musiał oberwać pociskiem, bo w jego podłodze zionęła kilkumetrowa
dziura. Cała konstrukcja ledwo wisiała na metalowym stelażu niegdyś
podtrzymującym szklany dach. Cień zbliżył się do jednej ze ścian i rozpoczął wspinaczkę po rusztowaniu.
Nie spuszczając wzroku z nieznajomego, Gareth przyłożył broń
do ramienia.
Wstrzymał oddech. Gdy muszka pokryła się ze szczerbinką, nie
pociągnął jednak za spust.
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Nad wyrwą uciekinier walczył o przetrwanie, nieświadomy tego,
że już sekundę temu powinien nie żyć. Dwie sekundy. Trzy.
Strzelec zwlekał, zliczając w myśli wszystkie dodatkowe chwile
życia, które sam otrzymał w prezencie od losu.
– Tam jest!
Krzyk towarzysza wyrwał Garetha z zadumy. Kątem oka dostrzegł, jak tamten podnosi broń i bez celowania strzela w kierunku
zdewastowanego łącznika.
Palec zacisnął się na spuście.
Uciekinier nie stracił zimnej krwi, choć przeprawa na drugą stronę
wyrwy, ze względnie rozsądnej, stała się karkołomną. Nagle wysokość,
wiatr i niestabilność konstrukcji przestały mieć znaczenie i resztę dystansu pokonał brawurowymi, małpimi susami, podczas gdy w powietrzu
świszczały kule, a z metalowych elementów sypały się iskry. Zeskoczył
wreszcie na podłogę łącznika po drugiej stronie przepaści i z głową schowaną w ramionach zniknął we wnętrzu sąsiedniego budynku.
– No nie wierzę! – W zachrypłym głosie Floyda zaskoczenie mieszało się z rozbawieniem. – Spudłowałeś z takiej odległości?!
– Spłoszyłeś go waleniem z biodra, zanim wycelowałem, to się nie
dziw! – Gareth zgrzytnął zębami.
– Tak jakby ci to kiedykolwiek przeszkadzało!
– Może po prostu robię się na to za stary.
– Jak my wszyscy. Tylko oni, kurwa, jakoś nie. – Starszy mężczyzna zawiesił karabin na ramieniu i wyjął z kieszeni paczkę papierosów. –
Tak się czasem zastanawiam, jak to się stało, że to gówno trafiło właśnie
do takich chujów, a nie do porządnych ludzi, takich jak ja czy ty.
– Zazdrościsz?
– Gdzie tam! – żachnął się Floyd. – Nieśmiertelność spoko, ale
te zmiany w mózgu, rozwalona psycha… Już wolę raka – zapewnił i na
dowód zapalił papierosa, zaciągając się z nieskrywanym zadowoleniem.
Rozejrzał się za wygodnym miejscem do siedzenia, ale nie znalazł nic
lepszego od zawalonych gruzem schodów. Klapnął na nie z impetem,
który musiał natychmiast przypłacić szeregiem niezdarnych ruchów, aby
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uratować karabin przed uderzeniem o beton. – Siadaj. – Zrobił zachęcający gest. – Dość się dziś nabiegaliśmy. Zapalisz?
Młodszy mężczyzna pokręcił głową, ale oparł broń o ścianę
i usiadł obok. Przez chwilę kontemplowali pasma dymu tańczące w tumanie wzbitego w powietrze pyłu.
– Powiedz mi – podjął po chwili palacz – ile szwendamy się razem
po tych ruinach?
– Licząc dziś? Tak ze trzy psy…
– Bardzo, kurwa, śmieszne. Żeby nie przerost prostaty, to bym
się zlał ze śmiechu. Ile?
– Daj mi spokój, nie prowadzę pamiętnika.
– Dokładnie pół roku. Ilu zombiaków przez ten czas udupiliśmy?
– My, w sensie ty i ja, czy cały oddział?
– Jest jakaś różnica?
– Ja wiem? Ośmiu?
– Równo tuzin. Ilu z nich ty zastrzeliłeś?
Gareth przygryzł w milczeniu wargę, więc rozmówca odpowiedział za niego.
– Jedenastu. Jednego zagryzł pies, zanim zdążyłeś dobiec. Wiesz
ilu dupnęliśmy z chłopakami przez poprzednie pół roku?
– Nie wiem, ale czuję, że mi powiesz.
– Czterech. Z czego jeden sam przyszedł, bo miał dość czekania,
aż go znajdziemy.
Gareth westchnął i przewrócił oczami.
– Ruiny się kurczą, to i coraz łatwiej ich wydłubywać. – Pod bezbarwnym tonem czaiła się irytacja wywołana koniecznością tłumaczenia
oczywistości. Korzystając z faktu, że papieros rozmówcy skurczył się
do rozmiarów uniemożliwiających nie tylko dalsze palenie, ale i trzymanie bez pęsety, uderzył dłońmi o uda i wstał energicznie. – Ściemnia
się. Gonimy go czy zużyłeś obie szare komórki do analizowania mojej
psychiki?
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– I o tym właśnie mówię! – Na twarzy tamtego zagościł wyraz
triumfu. – Każdy inny wezwałby posiłki i siorbał kawę, zanim przyjadą,
żeby nie skończyć jak ten kundel.
– Szkoda, że całą kawę wypiłeś na poprzednim postoju. Zmierzasz
do czegoś, czy po prostu nie chce ci się znowu leźć po schodach?
– Zastanawiam się tylko, jak to się stało, że nie zmiotłeś tego gościa. – Floyd pstryknął resztką filtra przez pozbawione szyb okno. – To
ktoś znajomy?
Gareth zamrugał zaskoczony. Już miał zaprzeczyć, ale pytanie
kompana wyciągnęło z jego podświadomości niejasne podejrzenie.
Sylwetka i sposób poruszania się uciekiniera, swobodna, wręcz nonszalancka lekkość, z jaką pokonał łącznik, faktycznie kogoś mu przypominały. Czy to dlatego się zawahał?
– Nie – zaprzeczył słabo. – Nie sądzę.
– Jasne… – Floyd zmierzył go pełnym zrozumienia spojrzeniem.
– Byli tu już tacy jak ty, wiesz? Nadgorliwi. Skuteczni. Nie aż tak jak ty,
ale próbowali. Pojawiali się znikąd i szukali.
– Czego?
– Nie wiem. Nie mówili. Zwykle pieprzyli o poczuciu obowiązku,
zemście. Ale zawsze szukali. – Przetarł rękawem spocone czoło i odpalił
kolejnego papierosa. – Widzę, jak przekopujesz te ruiny. Zaglądasz do
każdej nory. Większość z nas odpuściła już dawno. Wojna się skończyła.
Dla nas i dla nich. My przeżyliśmy, oni są zombie. Jak dla mnie budowlańcy mogą ich zamurować w tych kanałach.
Gareth odwrócił się plecami i zapatrzył w okno. Słońce wisiało nisko, rzucając szkarłatne światło na pobliskie ruiny i powstające w oddali
budynki. Betonowe szkielety jednych i drugich były praktycznie nie do
rozróżnienia. Przyjemnie chłodny wietrzyk wpadał przez puste framugi
i studził głowy.
– Ja po prostu chcę, żeby to się już skończyło. Żeby można było
o tym wszystkim zapomnieć.
– Zapomnieć? Tutaj?! – parsknął Floyd, wyrzucając z siebie obłok
tytoniowego dymu i śliny. – Bo niby w cywilu nie ma pracy dla takich
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mądrali jak ty? Zapomnieć. Śmieszne! – Wychylił się do przodu i przybrał pozę charakterystyczną dla tych, którzy chcą uchodzić za obeznanych z życiem, z jedną dłonią opartą o kolano, palcem drugiej celując
w Garetha. – Słuchaj no… Ja, zanim mnie do ciebie przydzielili, to już
prawie zapomniałem. Łażąc tu, wyobrażałem sobie, że było trzęsienie
ziemi. Flaszka, skręt, jakoś leciało. Potem pojawiłeś się ty i zacząłeś
wykurzać tamtych z dziur, których istnienia nawet nie podejrzewałem,
a mieszkałem tu przed wojną.
– Mam przeprosić?
– Wiesz, co się później działo z takimi jak ty?
– Prędzej czy później włazili na minę?
– Taaa… – Starszy mężczyzna zaciągnął się kilka razy w milczeniu. – Nie zawsze to była zwykła mina. Jeden znalazł zdjęcie przy facecie,
którego przed chwilą sam załatwił. Bez słowa strzelił sobie w łeb.
– Co było na zdjęciu?
– Dwóch małych chłopaczków trzymających piłkę plażową.
– I?
– I co „i”? Wyobraź sobie, trup nie chciał się zwierzyć, czemu nim
to tak, kurwa, wstrząsnęło.
– Jak to się ma do mnie?
– Nie wiem. Może nijak. Może faktycznie robisz się za stary.
A może rzeczywiście spłoszyłem go waleniem z biodra. – Rzucił niedopałek na podłogę i natychmiast rozdeptał, jakby bał się, że może mu
uciec. – W przyszłym roku stuknie mi sześć dych. Ty jesteś jeszcze młody,
praktycznie nie znasz życia poza wojną. Ja znam. I wiem, że jeśli mamy
kiedykolwiek podnieść się po tej rzezi, to potrzebujemy ludzi, którym
drgnie ręka, kiedy będą mieli na muszce drugiego człowieka.
– Wszystko pięknie. – Gareth westchnął z rezygnacją i oparł się
o ścianę, splatając ręce na piersi. Nagle wyglądał na starszego o co
najmniej dziesięć lat. – Ale co robimy z tym gościem? Mamy niedobory
w stanie amunicji, czworonogów i zombie. Nie możemy udać, że nic się
nie stało.
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– Zadzwoń do naczelnika, niech tu wyśle chłopaków, to przynajmniej nam kawę dowiozą. – Floyd zsunął się ze schodów na podłogę.
Zdjął niewielki plecak, położył pod głowę i wyciągnął się wygodnie. – I tak
nie uśmiecha mi się dymać do obozu z buta, i to jeszcze po ciemaku.

Gdzieś pośród zdewastowanych pomieszczeń i pokrytych pyłem korytarzy wyczerpany mężczyzna zwalił się na podłogę. Jego wychudzone
ciało, obleczone w zakurzoną bluzę z kapturem i przetarte spodnie natychmiast wtopiło się w zrujnowany krajobraz, swoim wyglądem bardziej
przypominając stertę gruzu lub rupieci niż człowieka. Nawet skojarzenie
z nieboszczykiem wydawało się przesadną personifikacją dla tej masy
workowatych kształtów i kruszejących plam, właściwych raczej odpadom
budowlanym, a nie materii organicznej. Jedynym uczłowieczającym elementem były stosunkowo czyste i niezniszczone wojskowe buty, zatknięte na badylastych nogach niczym na szewskich kopytach. Ich kondycja,
zwłaszcza w zestawieniu ze stanem reszty garderoby, sugerowała, że
niedawno tkwiły na całkiem innych stopach – najpewniej pośmiertnie
zesztywniałych.
Ale tym razem historia nie miała się powtórzyć. Jakiś czas później
buty drgnęły, nogami wstrząsnął dreszcz i cała cherlawa postać przetoczyła się na plecy. W miejscu, gdzie do tej pory leżał zlepiony brudem
bezkształtny kołtun, pojawiła się bladoszara twarz, którą można byłoby wziąć za trupią, gdyby nie głęboko osadzone piwne oczy, wodzące
w przerażeniu na boki i raz po raz błyskające białkami. Między nimi sterczał wydatny, lekko garbaty nos – tym większy, im mniej było tkanki
w zapadniętych policzkach. Czoło oblepiały strąki splątanych, ciemnych
włosów, zaś brodę – wielomiesięczny zarost, wyglądem najbardziej zbliżony do garści kłaków wytrzepanych z odkurzacza.
Mężczyzna usiadł z trudem. Spojrzał na strużkę krwi cieknącą spod płóciennych spodni i zamrugał ze zdziwienia. Nie czuł bólu.
Drżącą ręką podwinął nogawkę i przyjrzał się ranie – na szczęście kula
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tylko drasnęła łydkę. Z kieszeni bluzy wyjął kawałki podartej tkaniny
i pospiesznie zawiązał je pod kolanem, mając nadzieję, że to zatamuje
krwotok. Jednak ani sztywny materiał, ani drżące palce nie nadawały się
do opatrywania ran i prowizoryczny bandaż zsunął się na kostkę zaraz
po tym, gdy ranny stanął na nogi. Ponowne zakładanie opatrunku było
ponad jego siły, zwłaszcza że wszystkie myśli i mięśnie parły do natychmiastowej ucieczki.
Opierając się o ścianę, pokuśtykał w głąb budynku. Jego wymyślony naprędce plan ratunku wziął w łeb. Wejście do łącznika odkrył kilka
miesięcy temu, mimo że było tak zagruzowane, że ścigający go głupcy prędzej uznaliby, że rozpłynął się w powietrzu, niż dał radę się tam
dostać. Teraz jego sytuacja pogarszała się z minuty na minutę. Tamci
wkrótce pokonają wyrwę w łączniku albo przyjdą tu z dołu. A gdy wezwą
posiłki, cała okolica zaroi się od psów i uzbrojonych ludzi.
Nabuzowany adrenaliną miotał się desperacko po piętrach, dopóki
nie usłyszał warkotu silnika na zewnątrz. Wyjrzał ostrożnie przez wyrwę
po pocisku i zobaczył nadjeżdżającą wojskową furgonetkę. Zatrzymała
się przed wejściem do sąsiedniego budynku, gdzie stało już dwóch mężczyzn w mundurach. Jeden poklepał kierowcę po plecach, drugi podał
rękę wysiadającym żołnierzom. Gdyby wciąż mieli psa, wyglądaliby jak
dobre gejowskie małżeństwo witające przed domem dawno niewidzianych krewnych.
Uciekinier ruszył na oślep niezgrabnym truchtem, byle jak najdalej od zagrożenia. Przypominał sobie, że budynek miał jeszcze jedno
skrzydło w całkiem dobrym stanie, które przylegało do zrujnowanego
naziemnego parkingu. Gdyby zdołał się tam przedostać, miałby szansę
zejść na poziom ulicy i ukryć w kanale, przynajmniej do czasu, aż nie
odejdą psy.
Psy! Ścigający go żołnierze wyszli bez psa, a z furgonetki nie wysiadł żaden. Że też nie popatrzył chwilę dłużej, aby się upewnić! Jeśli
nie mają psa, strategia ucieczki znacząco się upraszcza. Ruszył żwawiej,
gnany odradzającą się nadzieją. Wkrótce zapadnie zmrok i jeśli nie popełni błędu, ma szansę wymknąć się tej garstce partaczy.
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Skręcił w lewo i stanął jak wryty. Tuż przed nim wyrastało piętrzące się po sufit gruzowisko. Skąd się tu wzięło? Korytarze na piętrach
poniżej dwunastego powinny być przepustowe! A może poniżej dziesiątego? Nie mógł sobie przypomnieć.
Zaklął i pobiegł z powrotem do klatki schodowej. Gdy dopadł
wreszcie do drzwi ewakuacyjnych, nogę miał całkiem zesztywniałą
z bólu. Nacisnął klamkę i stanął jak wryty, słysząc ciężkie, wojskowe kroki dudniące na klatce. Echo nie pozwalało ocenić, z którego dokładnie
dochodzą piętra, ale sądząc po częstotliwości padających przekleństw,
żołnierze musieli pokonać już większą część drogi.
Wycofał się, ostrożnie zamykając drzwi. Być może w ostatniej sekundzie stracił koncentrację lub miał zbyt spocone dłonie – oto bowiem,
gdy szpara w drzwiach zmniejszyła się do rozmiarów wąskiego prześwitu, zerwał się przeciąg i, zagwizdawszy wściekle, wyrwał mu klamkę
z ręki. Ciężkie metalowe skrzydło zatrzasnęło się z hukiem.
Przez chwilę stał zbaraniały, nie mogąc uwierzyć w ogrom własnego pecha. Wreszcie zrozpaczony zawrócił do zawalonego korytarza.
Nie miał siły biec dalej.
Po obu stronach ciągnęły się drzwi do ciasnych mieszkanek dawnych pracowników biurowca – wybrał pierwsze z brzegu. W środku stało
łóżko obsypane odłamkami szyby, odrapane biurko do kompletu z niewygodnym krzesłem oraz politurowana, obwarowana gruzowiskiem szafa.
Jego wybór padł na krzesło. Przysunął je pod okno i usiadł plecami do drzwi. Dość, nie będzie czaił się jak zwierzę! Skoro to i tak koniec,
może równie dobrze obejrzeć po raz ostatni zachód słońca.
Jednak widok za oknem, mimo że monumentalny, nie zdołał na
długo przykuć uwagi zaszczutego człowieka. Ilekroć nieszczęśnik próbował pogodzić się z nieuniknionym, instynkt samozachowawczy wygrywał
z marzeniem o godnej śmierci. Wystarczył podmuch wiatru, wyimaginowany szmer za plecami lub jedna paniczna myśl, by po raz kolejny spiąć
wszystkie mięśnie czy obejrzeć się za siebie.
Nagły trzask wyważanych na korytarzu drzwi poderwał go z miejsca na dobre i nim się zorientował, już szarpał za drzwiczki szafy.
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Stawiały opór mimo braku widocznego zamka. W przypływie desperacji kopnął w nie z całej siły. Nim dotarło do niego, że zamachnął się
niedawno zranioną nogą, zemdlał z bólu.

430

Obudził się z kneblem w ustach.
Leżał na polowym łóżku, którego tandetne, poliestrowe pokrycie
przypominające w dotyku brezentową torbę drażniło każdy odsłonięty
fragment skóry. Wokół pełgał trupiosiny blask, oświetlając niewielkie
pomieszczenie bez okien oraz drzwi. Pod ścianami stały jeszcze trzy podobne łóżka, zaścielone skotłowanymi śpiworami, zaś resztę przestrzeni, aż po sufit, zagracały dziesiątki butelek wody, kartony z jedzeniem
oraz przedmioty codziennego użytku powtykane we wszystkie dostępne
szpary. Z sufitu zwisały wypełnione śmieciami reklamówki, stłoczone
gęsto niczym stado nietoperzy. Jeden róg pomieszczenia oddzielony był
parawanem z koca, zaś na niewielkim skrawku podłogi między łóżkami
leżał zwinięty w kłębek czwarty śpiwór oraz laptop – źródło migotliwego światła. Nad monitorem pochylały się cztery osoby – dwie kobiety
i dwóch mężczyzn. Ich stężałe w skupieniu twarze, chociaż nadal młode,
zdążyły zatracić wiele ze swej świeżości wskutek wojennych zgryzot.
Uniósł dłoń, by wyjąć knebel. Jedna z kobiet najwyraźniej dostrzegła ten gest, bo błyskawicznie wstała i dwoma sprężystymi krokami pokonała dzielącą ich przestrzeń. Jej ruchy były tak oszczędne i precyzyjne
zarazem, jakby wykonywał je doskonale wyszkolony żołnierz. Podobna
dyscyplina rządziła mięśniami twarzy, szczupłej i o ostrych rysach, na
której zagościł grymas surowości zmieszanej z pogardą, właściwy matkom przełożonym, dyrektorkom żeńskich szkół oraz innym kobietom,
które zbyt długo sprawują władzę nad zamkniętą, matriarchalną społecznością. Nieco powagi odbierały jej jedynie krótkie, jasne włosy, nierówno
przystrzyżone i postrzępione na końcach, jakby przycięte nożem.
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– Zdejmij knebel wtedy i tylko wtedy, jeśli jesteś pewny, że nie
zaczniesz znowu jęczeć z bólu. – Jej głos, nawet pozbawiony sympatii,
był zaskakująco miły dla ucha.
Nic nie poczuł, gdy na próbę poruszył nogą, więc z ulgą wyjął
zwitek materiału z wyschniętych ust. Silenie się na uśmiech nie miało
sensu – kobieta już zdążyła się odwrócić.
– Dobry wieczór… Chyba. Jestem… – Zawahał się, jakby nie pamiętał własnego imienia. – Jestem Nick. Co się stało? Gdzie ja jestem?
– W Narnii, kurwa! – warknął siedzący najbliżej mężczyzna, ściągając gniewnie brwi. A dokładniej to jedną krzaczastą brew i paskudną
bliznę w miejscu drugiej.
– Słucham? – Nick przyjrzał się rozmówcy. Po jego posturze widać
było, że gdyby nie długotrwała głodówka, kojarzyłby się z pluszowym
niedźwiadkiem. Niski, grubokościsty, o galaretowatym ciele gorliwego
biesiadnika, patrzył spode łba, eksponując swoje gładkie czoło płynnie
przechodzące w rozległą łysinę, której granicę wyznaczał pas rzadkiej szczeciny, obrastającej tył głowy oraz skronie. Twarz miał okrągłą,
wciąż sprawiającą wrażenie nieco pyzatej i skorej do wesołości – gdyby
tylko znalazł się powód do śmiechu. Popękane naczynka na policzkach
i obrzęk pod oczami zdradzały, że nie stronił od alkoholu, chociaż sądząc
po kształcie zmarszczek wokół oczu i ust, po kieliszku bardziej był skory
do rubasznych żartów niż dawania w mordę. W normalnych czasach tego
typu facet wydaje gniewne pomruki głównie, gdy wciela się w wilka,
czytając dzieciom na dobranoc.
– Dwieście dwadzieścia dwa pokoje na piętrze, a ty musiałeś
wpierdolić się akurat do nas.
– Szafa… – przypomniał sobie nagle Nick. – Chciałem tylko wejść
do szafy.
– No i udało ci się. Jesteśmy pod szafą. Szczęśliwy, kurwa?
Napełniony wiedzą?
– Pod?!
– Tak, kurwa, pod szafą. A teraz, jak się nie zamkniesz, sam rozpieprzę ci łeb – zarzekał się gospodarz, choć w jego głosie więcej było
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rozpaczy niż realnej groźby. – Durnym kłapaniem dziobem ściągniesz
nam tych morderców na głowę!
– Nie palpituj, Bruno. Na razie to ty najgłośniej drzesz ryja. – Drugi
mężczyzna włączył się do rozmowy. Jego delikatna chłopięca twarz kontrastowała z potężnie rozbudowanym torsem i tatuażami pokrywającymi
prawie całe ramiona. – No, ale gdzie nasze maniery? Koleżanka Merit na
swój sposób cyka się o stan twojej giry, Bruna wzięła kurwica, Danielle
się do tej pory nie odezwała, a ja jestem Greyson. Sorki za przywitanie,
ale padłeś przy wejściu do naszej chawiry. Musieliśmy cię tu wciągnąć,
bo inaczej by nas dupnęli.
Nick milczał skonsternowany, nie bardzo wiedząc, czy oczekują
od niego przeprosin, czy wyrazów wdzięczności. Merit siedziała na podłodze, wpatrzona w monitor, wydawało się, że w ogóle nie jest zainteresowana rozmową. Bruno wyglądał na obrażonego, a Danielle wodziła
nieobecnym wzrokiem po suficie, jakby nasłuchiwała czyichś kroków
nad nimi.
– No, nie ma za co – podpowiedział Greyson z cierpkim uśmiechem i wyrzutem w głosie, urażony przeciągającą się ciszą. – Nam akurat
było wszystko jedno, czy cię zwąchają, czy nie, ale mogliby rozkminiać,
czemu akurat tu próbowałeś wleźć.
– Mimo wszystko dziękuję – wydukał wreszcie Nick.
Twarze tamtych nie mogły być bardziej obojętne. Zdawało się, że
pulsujący ekran laptopa wysysa z nich wszelkie ludzkie odruchy.
Nick zamknął oczy i poczuł, że zalewa go fala gorąca. Dopiero
dotarło do niego, jak bardzo otarł się o śmierć.
Zaczął rozglądać się za czymś do picia. Ledwie podniósł się na
łokciach, Danielle doskoczyła do niego i oparła mu ręce na ramionach.
Mimo sympatycznej okrągłej buzi, okolonej ciemnymi lokami, coś w jej
oczach i zachowaniu sprawiało, że ciarki przeszły mu po plecach.
– Nie wstawaj – szepnęła – proszę. Jeszcze nie. Leż. Cicho. Leż.
Nie wstawaj, nie. Leż, leż… – powtarzała tak długo, aż zrezygnowany
opadł z powrotem na posłanie.
– Wody… Czy mogę dostać trochę wody?
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Za plecami Danielle pojawił się Greyson i delikatnie, choć stanowczo, obrócił ją tak, żeby mogła spojrzeć mu w oczy. Dopiero zobaczywszy
profil kobiety, Nick dostrzegł, że broda jej drżała, jakby cały czas bezgłośnie szczękała zębami.
– Spokojnie, Dani, tylko spokojnie. On jest cicho. Dostał w żyłę.
Nikt go nie usłyszy – powtarzał Greyson, głaszcząc jej włosy, choć w geście tym nie było nawet odrobiny czułości.
Danielle bez słowa wyśliznęła się z jego uchwytu i popędziła do
laptopa. Nick spostrzegł, że za każdym razem, gdy błysk monitora wskazywał na zmianę obrazu, kobieta wstrzymywała oddech.
Greyson podał mu wodę i dłuższą chwilę mierzył spojrzeniem.
Oględziny wypadły chyba niezbyt korzystnie, gdyż skrzywił się lekko:
– Nie bardzo nam się przydasz.
– To tylko draśnięcie. Noga szybko się zagoi – zapewnił Nick.
– Nie chodzi o szkitę. Spójrz na siebie, sama skóra i kości. Jakby
cię ogolić, schudłbyś o połowę. Widać, że jesteś jednym z tych, co przemykają od kupy śmieci do kupy śmieci i udają zdechłe ścierwo, gdy tylko
psy się zbliżą. My tutaj próbujemy żyć jak ludzie. Mamy wodę, szamunek, kuchenkę, a nawet golichy! – Poklepał się po gładkim policzku. –
Wszystko wymierzyliśmy i zabudowaliśmy ten fragment piętra tak, że
bez kompletnej inwentaryzacji nigdy się nie dopatrzą, że tu jest dodatkowe pomieszczenie – mówiąc to, wyszczerzył się w drapieżnym uśmiechu,
po czym gwałtownie odwrócił na pięcie. – Jak ci puknie do wizytery, gier
jest w tamtym rogu – rzucił przez ramię.
Jakiś czas później, przypilony potrzebą, Nick zajrzał za parawan
i zrozumiał dumę w głosie Greysona. Stała tam najprawdziwsza, plastikowa turystyczna toaleta. Usiadł na niej, objął rękami głowę i zaczął bezwiednie kołysać się w przód i w tył. Ile czasu upłynęło, od kiedy korzystał
z takiego luksusu, czegoś innego niż foliowy worek, zawsze w pośpiechu,
byle zapach nie zwabił psów?
Rozmyślania przerwał mu urwany krzyk zza parawanu. Skoczył
jak oparzony, ale przewrócił się o opuszczone spodnie, zrywając zasłonę z koca. Nawet go nie zauważyli. Merit, jak zaczarowana, wpatrywała
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się w laptopa, gestem nakazując zachowanie ciszy. Za nią stał Bruno,
dusząc szarpiącą się Danielle. Resztę szczegółów przysłaniały szerokie
plecy Greysona.
– Puść ją, Bruno – szept wytatuowanego mężczyzny był tylko pozornie spokojny. – Puść ją, bo ci zrobię ząbki.
– Do kurwy nędzy, jeśli ją puszczę, zacznie się drzeć. – Bruno naprawdę źle ukrywał napięcie w głosie, mimo że porozumiewał się niemal
bezgłośnie. – Człowieku, co się z tobą dzieje? Życie ci niemiłe?
– Zostaw ją. Będzie cicho.
– Nie pierdol, Grey. O mało co nie zaczęła wrzeszczeć! W ostatniej
chwili ją złapałem! Jak dasz radę ją uspokoić, to ją uspokój. Jak nie, to
walnij jej taką samą dawkę neomorfy, jaką wsadziłeś w tego łebka, i niech
idzie spać!
Dani wyraźnie opadała z sił.
– Ma rację – syknęła Merit, wściekła na nadmiar generowanych
decybeli. – To nie pora na dyskusje!
– Puść ją…
– To zagwarantuj mi, że nie zacznie wyć.
Grey wyraźnie się wahał, jednak gdy zobaczył, że oczy Danielle
błysnęły białkami, a ręce opadły luźno, warknął:
– Odpłynęła! Zostaw ją już, kurwa!
Bruno zwolnił uścisk. Dani opadła bezwładnie na podłogę, a Merit
odetchnęła z ulgą i ponownie wlepiła wzrok w monitor.
– Jak nas wszystkich zastrzelą w tej norze, jej wartość drastycznie spadnie, nie sądzisz? Co tak śmierdzi? – Bruno rozejrzał się zdezorientowany. Jego wzrok spoczął na Nicku, który wciąż leżał na brzuchu
oplątany kocem i własnymi spodniami. Wokół jego stóp powiększała się
cuchnąca kałuża. Upadając, kopnął i przewrócił toaletę. Bruno zamknął
oczy i zaczął cicho liczyć. Gdy doszedł do dziesięciu, podszedł do wijącego się Nicka i powiedział:
– Podaj mi jeden, choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię
zabić.
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– Za kilka dni będę śmierdział jeszcze bardziej – odparł zrezygnowany Nick.
– Co racja, to racja – przyznała Merit na tyle głośno, by przypuszczać, że niebezpieczeństwo przestało im na razie grozić. – Niech
posprząta to gówno.
Bruno tylko westchnął.
– Wiesz, czego żałuję, dupku? Że, po pierwsze, Merit ma rację,
a po drugie, że jesteś tak naszprycowany środkami przeciwbólowymi, że
nawet nie ma sensu dawać ci w mordę, bo i tak byś nie poczuł. Posprzątaj.
Bruno podszedł do Greysona, kładącego właśnie Danielle na łóżku. Nachylił się do niego:
– Przepraszam. Nie chciałem zrobić jej krzywdy – mruknął niepewnie.
– Jego przepraszasz? Dlaczego jego? – Kobieta niespodziewanie
zadarła głowę. – No dlaczego?
– Bo nie wiedziałem, że już odzyskałaś przytomność.
– Może ciebie poddusimy? Poddusimy, jak będziesz wyć przez
sen? Bruno, senny wyjec! – Twarz Dani wykrzywiła się paskudnie, gdy
Bruno odwrócił wzrok: – No właśnie. Poddusimy wyjca. Poddusimy. Poddu-si-my! – Zarechotała jak opętana.
– Daruj już sobie – żachnął się Bruno. – Przeprosiłem.
– Przeprosiłeś? Kogo? Mnie? Nie mnie! Greya przeprosiłeś. Mnie
przeprosiłeś? Nie przeprosiłeś! Dusiłeś i nie przeprosiłeś! Czemu dusiłeś? Czemu nie przeprosiłeś? – trajkotała Dani, nie do końca panując nad
potokiem wylewających się z niej słów.
– Zaczęłaś się drzeć… – próbował tłumaczyć Bruno.
– Szafę otwierał! Facet z karabinem! Tam u góry. Szafa zgrzyt,
szur szur szur… – Kobieta zaczęła szurać bosymi stopami po styropianowej ścianie.
Bruno rozejrzał się bezradnie po zebranych.
– A dochodzący z niej krzyk na pewno by go do tego zniechęcił –
wyjaśnił pozostałym, bo jego rozmówczyni nie wyglądała na zdolną do
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dalszej rozmowy. Ale gdy tylko zamilkł, Dani spojrzała na niego ostro
i przytomnie. Jej oczy zwęziły się, a głos ociekał jadem, gdy zapytała:
– Taki z ciebie macho? Teraz macho? Bo tym razem nie zesrałeś
się w portki?
Bruno poczerwieniał gwałtownie i wykonał serię bliżej nieokreślonych ruchów, jakby chciał fizycznie uciec od niewygodnej konwersacji,
chociaż dobrze wiedział, że w tak ciasnym pomieszczeniu nie mógłby
schronić się ani przed szeptem, ani nawet przed grymasem agresywnej
pogardy, którym raczyła go teraz Danielle.
– Pamiętamy. Tak, bohaterze. Pamiętamy.
– Dość już – rzekł Greyson, otulając ramiona Dani kocem. Posłał
koledze zmęczone spojrzenie. – Dajcie sobie wzajemnie spokój. Zresztą
drzwi od szafy trzeba będzie zostawić otwarte i zrobić fałszywą podłogę.
Bezpieczniej będzie.
Danielle, wyraźnie zadowolona ze zwycięstwa w dyskusji, położyła
się z powrotem na łóżku.
Nick w międzyczasie ubrał się, postawił wywróconą toaletę, powiesił z powrotem parawan z koca i zaczął rozglądać się za ścierką.
– Spodnie i tak masz upaprane gównem – podpowiedziała Merit,
nawet na niego nie patrząc. – Mogą pójść na szmaty. I tak w nich nie
wyjdziesz, bo psy znajdą cię szybciej, niż powiesz „godność osobista pogwałcona brakiem odpowiedniego ubioru”. Potem dam ci coś na zmianę.
Nick skorzystał z rady. Gdy skończył, Merit zmierzyła go wzrokiem
i wyciągnęła spod łóżka długą, falbaniastą spódnicę. Szukał na jej twarzy
choć cienia złośliwości, ale na próżno.
– Jest dość ciepła – stwierdziła obojętnie kobieta. – Będziesz spał
na podłodze, przyda ci się.
– Ale to… spódnica!
– Tak. A to jest goła dupa. A to zimna podłoga.
Nick szukał wzrokiem wsparcia u Greya, ale ten najwyraźniej
uznał, że nie ma odpowiedniejszego momentu na manicure przy pomocy
scyzoryka.
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– Przed chwilą Grey mówił, że próbujecie tu odbudować cywilizację.
– Tak, co to ma do rzeczy?
– W naszej cywilizacji…
– W naszej? – Merit zmarszczyła czoło. – To znaczy w czyjej?
– No…
– No właśnie. I właśnie dlatego przegraliśmy tę cholerną wojnę. –
W jej głosie zabrzmiała gorycz.
– Jak to?
Merit odwróciła się, schowała spódnicę i wyjęła parę dresowych
spodni.
– Masz, człowieku małej wiary. Stereotypy, nawyki, ograniczenia.
Tak w nie wrośliście, że nawet nieśmiertelność nie była wam w stanie
otworzyć oczu. Spódnica zła. Ciepła, choć przewiewna, wygodna, dająca
się rozłożyć i przerobić na posłanie. Ale nie. Bo co? Bo babska!
– Ja tylko…
– Ty tylko chciałeś, żeby traktować cię jak faceta. Jaki z ciebie
facet, skoro nawet nie możesz mieć dzieci? Jaka ze mnie kobieta? Kiedyś
mówiono: „Nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak
aniołowie”! Nie widzieliście przed wojną i nie widzicie teraz, że nauka
dała nam to, na co czekały całe pokolenia, za obietnicę czego zabijały
i umierały. A wy potraficie tylko myśleć, czy to, co macie na tyłku, nie jest
babskie! – Merit pokręciła głową i wróciła do laptopa.
Nick stał przez chwilę tak oszołomiony, że nawet nie założył
spodni.
Zreflektował się w końcu, uzupełnił braki w garderobie, po czym
zajrzał kobiecie przez ramię. Na ekranie widoczny był obraz z kilku kamer, rozstawionych w kluczowych miejscach: przy obrotowych drzwiach
na dole, w pokoju z szafą i na wiodącym do niego korytarzu; kilka także
na zewnątrz budynku.
– Czy jest stąd jakieś wyjście ewakuacyjne? – zapytał Nick.
– Jakoś nie widzę. – Merit zamrugała z niedowierzaniem.
– A mamy tu jakąś broń?

Pokój z widokiem na wojnę

437

438

Kobieta pokręciła głową.
– Nie mamy. No i?
– Zmierzam do tego, że jeśli nie mamy się jak bronić czy uciekać,
to chyba nie ma sensu wpatrywać się w ten monitor.
– Nie ma sensu?! – Merit aż zachłysnęła się z oburzenia i zmierzyła go surowym spojrzeniem. – Jesteś z nami od kilku godzin i już najlepiej
wiesz, co ma sens, a co nie? Tak się składa, że żyjemy w tym bunkrze od
ponad roku i całkiem nieźle nam idzie.
– A baterie? – zainteresował się nagle Nick. – Jak je ładujecie?
– W szpitalu naprzeciwko znaleźliśmy generator – wyjaśniła nieco
zbita z tropu Merit. – Raz na tydzień jedna osoba wymyka się i podłącza
laptopa. Po jedzenie chodzimy raz w miesiącu. Niedaleko są ruiny magazynu, a my znaleźliśmy wejście do podziemi. Zapasów starczy nam na
kilka lat, nawet doliczając ciebie. Wodę czerpiemy ze stawu za szpitalem.
– Nie boicie się sraczki? Cholera wie, co ląduje w tym stawie…
– Mamy tabletki do dezynfekcji.
– Na patrole też macie tabletki?
– O, jakie zabawne. – Na przekór słowom kąciki ust kobiety wygięły się w dół. – Nocą od miesięcy nikt się tu nie kręcił.
– Ona też chodzi? – Nick wskazał głową na śpiącą Dani.
Merit zrobiła minę, jakby właśnie zbluźnił. Odpowiedział mu
Greyson, a jego spojrzenie mogłoby zestalić wodór.
– Ona? Nie.
Ciszę, która nagle zapadła, przerwało jedynie skrzypnięcie łóżka,
gdy Bruno, który do tej pory zdawał się drzemać twarzą do ściany, całkiem przytomnie przewrócił się na drugi bok, przyglądając się zebranym
z jawnym zainteresowaniem.
– Noga zaczyna mnie boleć – skłamał Nick. – Chyba się położę.
– Daj mu jakieś proszki, Grey – zaproponowała Merit. –
Niepotrzebne nam tu jęki.
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Dawka leku musiała być hojna, bo przebudzenie przypominało powstanie
z grobu. Dłuższą chwilę Nick przypominał sobie, gdzie jest i skąd się tu
wziął. Wreszcie dostrzegł także, że ktoś nachalnie podsuwa mu pod nos
butelkę.
– Pij – polecił Bruno. Zaśmierdziało kiepskim alkoholem.
Nickowi zebrało się na wymioty.
– Co to?
– Gin Zwycięstwa.
– Zwyciężyliśmy?
– My. Oni. Jeden pies. Za zdwy… zwycięstwo zawsze można wypić. – Brunowi nieco plątał się język.
Nick bez przekonania sięgnął po butelkę i powąchał ze wstrętem.
Wątpliwej klasy aromat odrzucił go na dobre pół metra.
– Na czym wy to pędzicie?! Na zdechłych szczurach?!
– Jakie zwycięstwo – Bruno czknął filozoficznie – taki gin.
Nick wzdrygnął się z odrazą, ale uniósł butelkę do ust. Pierwszy
łyk, zgodnie z oczekiwaniami, miał posmak brudnej szmaty unurzanej
w etanolu. Kolejny przywołał bogaty bukiet zepsutych owoców zaprawionych ciężką drożdżową nutą. Trzeci przyniósł wyczekiwane zobojętnienie kubków smakowych.
– Zara! Nie tak prędko! Dla wszystkich musi starczyć! – Bruno
wyrwał mu butelkę. – Masz prawie pusty żołądek. Daj sobie pięć minut
i zobaczysz, że ci starczy.
Nick delektował się uczuciem ciepła, rozlewającym się po całym
ciele.
– Sami to robicie?
– W zeszłym roku zna-le-źli-śmy trochę szkła w szpitalu i wiśnie.
– Bruno bardzo starannie wymawiał każdą głoskę. – Cholery tak robaczywe, że nawet Grey nie chciał ich żreć, i tak jakoś…
– Jakby były tylko robaczywe, to pewnie bym i zeżarł – mruknął
Greyson ze swojego łóżka – ale ten fioletowy nalot jakiś dziwny był.
Nick wytrzeszczył oczy.
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– Daj spokój Greyson – Bruno machnął ręką – bo na zawał nam
chłopaczyna zejdzie.
– Jakby był taki delikatny, to by go zdechlaki już dawno dupnęły.
Bruno pokiwał głową z uznaniem.
– Co prawda, to prawda. – Spojrzał na Nicka uważnie, jakby zobaczył go po raz pierwszy, wreszcie położył mu dłoń na ramieniu i ścisnął
mocno. – Twardyś, nowy, twardyś. Wiesz co? – Chuchnął nieprzetrawionym bimbrem w twarz przybysza. – Ja ciebie szanuję. Naprawdę. Tyle
czasu sam. Tam! Naprawdę. Ja ciebie szanuję!
– Wielkie mi halo. – Merit dołączyła się do rozmowy. Wyglądała na
zupełnie trzeźwą. – Nabrać kretynów…
– A ta swoje! – Greyson pacnął się w czoło i padł na łóżko.
– No a nie?! – żachnęła się. – Od dawna wiadomo, że eternina
wyjątkowo korzystnie wpływa na pracę mózgu. Zresztą zobaczcie, urządziliśmy się tu tak, że ci głupcy kręcą się wokół jak gówno w przeręblu
i nawet nie podejrzewają naszego istnienia! – w głosie Merit słychać było
autentyczną dumę.
– Jakby nie podejrzewali, to nie chodziliby tu z bronią, idiotko!
– Jasne, że chodzą z bronią! Przecież front jest niedaleko. Pewnie
rotują ich tu dla podratowania nerwów albo coś. Durne zdechlaki! –
Ostatnie słowo niemal wypluła.
– No tak, nie to co geniusz w geniusza, jak my! – zakpił Greyson.
– Ja cię szanuję, Merit – bełkotał Bruno z ożywieniem. – Ja cię
naprawdę szanuję, ale musisz przestać pieprzyć te głupoty, bo gotowaś
w nie uwierzyć!
– Głupoty? – Merit popatrzyła z politowaniem na pijanego kolegę. – Naprawdę nie zauważyliście różnicy? Nie pamiętacie tego uczucia
po eternizacji? Nie pamiętacie, jak świat stał się… przezroczysty? Jak
proste i zrozumiałe wydawało się życie?
– Ja to przez trzy dni rzygałem. – Bruno aż pozieleniał na samo
wspomnienie.
– A ja pierwszych trzech dni prawie nie pamiętam, leżałem w gorączce pod kroplówką – dorzucił Greyson.
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– No dobra, a potem?
– Potem poszedłem do pierdla.
– Prawdą naj-szy-cze-rszą jest – wygłosił z namaszczeniem
Bruno – że nasz Grey tutaj jest naj-le-py-szym dowodem na fałszywość tezy Merit o naszej wy-ży-szości intelektualnej nad zdechlakami.
– Może byś się łaskawie odpierdolił i uderzył w kimę? – zaproponował bez urazy w głosie Greyson. – Oddaj flaszkę.
– Ja cię szanuję, wiesz? – Bruno rzucił butelkę w kierunku
Greysona i chybił o dobre pół metra. – Ja ciebie szanuję. Ale nie za
intelekt. Nie obrażaj się, proszę. Ja ciebie naprawdę szanuję…
– Nie mnie przepraszaj, tylko Merit. – Greyson zabrał się za przetrząsanie śpiwora w poszukiwaniu trunku. – Ja tam pierdolę inteligencję.
– Wiemy – zgodził się Bruno.
– Wyjątki potwierdzają regułę – skwitowała Merit. – Inteligencja
odróżnia człowieka od małp, a nas z kolei od zdechlaków.
– Tak bronicie inteligencji? – zapytał Greyson z chytrą miną. –
Sokol też był bez wątpienia inteligentny, a jak to wszystko się skończyło?
– Wyszczerzył się i uniósł nad głowę odnaleziony bimber. – Za naszego
pierdolonego proroka i dobrodzieja, profesora Sokola! – Pociągnął długi
łyk i podsunął butelkę Brunowi.
– A myślałem, że to ja jestem kompletnie pijany. – Bruno uniósł
brew w zdumieniu. Wstał i ukłonił się wszystkim, zataczając się z lekka.
– Tymże ginem, drogi Greyu, w tym miejscu i w tym czasie, raczej wypijmy za tych, co bezmyślnie podzielili ludzi na zdechlaków i zombiaków,
i zabili nas wszystkich!
Wypił toast i przekazał butelkę Merit. Ta, przełknąwszy bez skrzywienia zdrową dawkę samogonu, rzuciła głosem pełnym żalu i złości.
– Oby sczezli!
Bruno usiadł na swoim łóżku, splunął raz jeszcze, wzniósł palec,
przywołując uwagę wszystkich, po czym padł i zachrapał.
Grey przez dłuższą chwilę studiował Nicka zamglonym spojrzeniem.
– A za czyje zwycięstwo ty chciałbyś wypić? – zapytał wreszcie.
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– Za zwycięstwo pychy nad śmiercią.
Merit zrzedła mina.
– Wyjątkowo kiepski dowcip – burknęła i wpełzła do śpiwora. –
Słodkich snów.
Grey poklepał miejsce obok siebie.
– Siadaj. Nie przejmuj się Merit. Zawsze tak zrzędzi, jak się napije.
Nick skorzystał z zaproszenia. Tych kilka łyków samogonu, którymi uraczył się chwilę wcześniej, w zestawieniu z jego obecną masą,
nabrało sporej mocy. Neuroprzekaźniki uwolnione z rozpuszczonej tkanki mózgowej stymulowały dawno nieużywane receptory, dając złudne
poczucie sensu i nadziei oraz jak najbardziej faktyczne – odrealnienia.
Nawet, gdy zdawał sobie sprawę z biochemicznego mechanizmu upojenia, stan ten nie tracił w jego oczach nic ze swej atrakcyjności. Z uśmiechem uznania powiódł wzrokiem po pomieszczeniu oraz swoich nowych
towarzyszach: najedzonych, zdrowych, względnie czystych, a przez to
całkiem, jak na obecne standardy, cywilizowanych. Po raz pierwszy od
bardzo dawna w głowie zagościła mu nieśmiała myśl, że może jednak
przeżyje tę wojnę.
– Długo się znacie? – zapytał, nasyciwszy się naiwnym przekonaniem o poprawie własnego bytu.
– Zależy z kim – odpowiedział Grey. – Najdłużej z Merit, jeszcze
sprzed wojny. Spotkaliśmy się w ośrodku, eternizowali nas tego samego
dnia. – Nagle wybuchnął pijackim śmiechem.
Skonsternowany Nick pociągnął jeszcze jeden łyk.
– Co w tym zabawnego? Wielu ludzi się eternizowało, w szczytowym momencie kilka tysięcy dziennie.
– Ale my nie wtedy… Myśmy tę rakietę obskoczyli jako jedni
z pierwszych. Nigdy nie zapomnę tej bandy chujów stojących z nami
w kolejce. Kurwa, jeden ważniejszy od drugiego, a śruba im odbijała, że ja
pierdolę! Minister obrony darła ryja na prezesinę banku jak przekupa na
bazarze! – Grey rechotał i ocierał łzy wierzchem dłoni. – No, co ja tam?
Aha. Merit zwróciła moją uwagę, bo umiała się zachować. Zagadałem
i okazało się, że wygrała eterninę na loterii. Łapiesz? Nauczycielka
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WF-u przepychana łokciem przez rektora największej w kraju uczelni…
Nie mogę! A teraz będzie najlepsze. Wiesz, co ja tam robiłem?
– Nie mam pojęcia. – Nick pokręcił głową. Krajobraz zawirował
szaleńczo.
– Wał! Wbiłem się tam na lewe papiery, łapiesz? Pacany z ochrony
łyknęły podbite ziemniakiem świstki, których zwykle używałem do czyszczenia kont frajerom. Ale była zadyma, jak się w końcu połapali! – Grey
z uciechy walił dłonią w udo zdumionego Nicka. – Tyle że było już za
późno. Mogli mi naskoczyć. Owszem, garowałem za ten numer – wskazał
swoje tatuaże – ale na szczęście nie wlepiali za to karuzeli.
– Odsiedziałeś swoje w zamian za coś, co parę lat później mogłeś
sobie po prostu kupić…
Twarz Greya, niczym holograficzny obrazek, płynnie zmieniała
grymas z niedowierzania na politowanie i z powrotem. Nick zorientował
się, że palnął głupstwo.
– Za oszczędności życia – dokończył kulawo.
– Kurwa, wiecznego życia! To już wolę ochronkę! Taaa… Ale
opowiadałem o Merit. – Greyson nagle spoważniał. – Wybuchła wojna, wpasowałem się na regał w łagrze już na samym początku, ona
po dwóch latach. Po kilku miechach udało nam się prysnąć. Jak się
okazało: w samą porę. Niedługo potem zrobili czystkę, żeby zwolnić
miejsce dla następnych. Trafiliśmy na front i walczyliśmy razem kilka
lat, dopóki nie rozbili naszego oddziału. Od tamtej pory ukrywamy
się w tym mieście. Dwa lata temu spotkaliśmy Dani, a miesiąc później
Bruna. Merit stwierdziła, że wystarczy życia jak szczury. Po co komu
eternina, jeśli ma tylko przedłużać agonię? Razem zbudowaliśmy ten
schron i czekamy na odsiecz.
– Ciekawe, że się nie spotkaliśmy. Ukrywałem się w sąsiedztwie
kilkanaście miesięcy!
– No ba! Nie tak łatwo nas przypalić!
– Nie wychodzimy. – Dani niespodziewanie włączyła się do rozmowy. – Tam niebezpiecznie. Po co dużo tam chodzić?
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– A ja sporo chodziłem – przyznał Nick. – Poznałem kilka zakamarków i ukrytych przejść, takich jak ten łącznik. – Wzdrygnął się na
samo wspomnienie.
– Łącznik? Jaki łącznik? – Oczy Dani zapłonęły ciekawością.
– No, na dwudziestym piętrze. Wejście po obu stronach wygląda
na całkowicie zasypane, ale…
– Brzmi jak niezły nabytek dla naszej załogi! – Grey przerwał mu
ze śmiechem. – Wiesz co, może nawet na coś się przydasz. Skoro tak
dobrze znasz teren, mianuję cię naszym pacantem! – Głośne czknięcie,
którym przypieczętował awans, zepsuło podniosłość chwili.
– Przynajmniej dopóki buldożery tu nie dojadą i nie zrównają
wszystkiego z ziemią. – Na twarzy Nicka pojawił się krzywy uśmiech. –
W sumie nie wiem, co to ten pacant, ale pewnie lepsze to niż naczelny
klozetowy?
Grey zaśmiał się ponownie.
– Zawsze możesz zostać dołkiem, kochany. Będziesz zasuwał na
nas wszystkich. – Klepnął Nicka między łopatki, niemal zwalając go przy
tym z łóżka. – Na cwela masz zbyt kościstą cegielnię, ale jak bardzo się
uprzesz…
– A prawa człowieka?
– Masz prawo do pracy i miski ryżu dziennie. Niestety, eternina
pozbawiła cię prawa do śmierci.
– A jak znajdę kogoś na swoje miejsce?
– Znasz tu w okolicy jeszcze kogoś? – Greyson popatrzył spode
łba.
– Nie, ale jak mam tak zapieprzać, to może złapię sobie jednego
ze zdechlaków, niech robi za mnie.
Grey podrapał w zamyśleniu brodę.
– Nieźle kminisz. A potem go wszamamy.
– Durne żarty – przerwała ostro Dani. – Złe! Niedobre! Nie wolno!
– Nikt nikogo nie będzie zjadał – prychnął Nick.
– Nie zjadać. Zmuszać. Do pracy zmuszać. Nie wolno!
Wstała i zniknęła za parawanem.
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Grey nachylił się do Nicka i zniżył głos do teatralnego szeptu:
– Jej stary był właścicielem największej kopalni diamentów w południowej Afryce. Łapiesz? Tam pół kraju zapierdalało na niego. Nawet
swoje dzieci traktował jak hołotę. Wystawił Dani na wabia. Miał ją szlakować jakiś bubek, a ona miała go złapać na bachora.
– I co z tego miało przyjść jej ojcu?
– Miała się potem wyskrobać i publicznie żalić, że ten bubek ją
do tego zmusił.
– No i? To chyba nie te czasy, żeby to robiło komuś różnicę.
– Kurwa, nic nie kminisz gościu! – Greyson złapał się z głowę. –
Po pierwsze miała czternaście lat, po drugie bubek był jakimś ważnym
lokalnym klechą, który blokował rozwój jednej z kopalni czy coś.
Nick ze zdumienia aż otworzył usta, ale nic nie powiedział.
– Uciekła i skitrała się gdzieś na parę lat, a potem eternizowała
się za jego hajs. Łapiesz? Wycięła staremu taki przekręt! W czasie wojny
jej fater finansował zdechlaków, a Dani dała dyla. – Zniżył głos jeszcze
bardziej. – On obiecał nagrodę za jej przyprowadzenie. Łapie…? – Głowa
Greysona opadła na ramię rozmówcy.
Nick ostrożnie ułożył śpiącego na łóżku i przykrył śpiworem.
Wlepił oczy w parawan, rozmyślając, na ile Danielle w ogóle miała kontakt
z rzeczywistością i na ile była świadoma swojej sytuacji. Powrót do ojca
mógłby okazać się dla niej ratunkiem. Korzystając z faktu, że pozostali
spali jak zabici, postanowił poczekać aż wróci i nieco ją podpytać. Usiadł
na podłodze i rozprostował nogi, ale gdy tylko oparł plecy o łóżko, natychmiast sam pogrążył się w pijackiej drzemce.

Upłynęły trzy albo cztery dni – Nick nie mógł się doliczyć. Rachunku
nie ułatwiała ani monotonia codziennych zajęć, ani długie godziny, jakie
poświęcał na odsypianie tych kilkunastu miesięcy nieustannej gotowości
do ucieczki. Czuł, jak z każdą przespaną minutą jego umysł rozjaśnia
się nieco, a mętne bagno lęków i pierwotnych instynktów zastępują
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przebłyski racjonalnych myśli. To poprawiło mu humor bardziej niż cała
butelka samogonu, ale za cenę utraty niezachwianej, pijackiej wiary,
że jakoś to będzie. Nagle dużo krytyczniej spojrzał na nową kryjówkę
i mieszkających w niej ludzi, i chociaż starał się nie zaprzątać sobie tym
głowy, póki w pełni nie zregeneruje sił, bał się, że przyszłość, która tak
nieubłaganie wdzierała się w ruiny miasta, wkrótce pożre ich wszystkich.
Życie w bunkrze z dykty, jak sam w myśli nazywał swoje obecne
schronienie, różniło się od egzystencji w przedwojennym więzieniu tylko tym, że możliwość widzeń i spacerów zastąpiono męsko-damskim
towarzystwem. Rolę starszego celi pełniła Merit, co z niezrozumiałych
dla Nicka przyczyn akceptował nawet Greyson, mimo że czasami zdawał się ostrzyć sobie zęby na jej pozycję. Niżej w hierarchii plasował
się Bruno, zaś Danielle była w zasadzie pozbawiona głosu. Nick wciąż
robił za „świeżaka” i na razie miał wyłącznie obowiązki. Do tych należały: pomoc w przygotowaniu posiłków, gajówka, jak Grey zwykł nazywać
sprzątanie, oraz przede wszystkim szorowanie „giera”, które zlecano mu
częściej niż nakazywały nawet najbardziej wyśrubowane wymogi sanitarne, kpiąc przy tym z jego niefortunnego toaletowego debiutu grubo
poza granice śmieszności. Ostatniej nocy postawiono go także na warcie,
co oznaczało wielogodzinne wpatrywanie się w obraz z kamer monitoringu. Nie oponował, chociaż nadal uważał tę czynność za kompletnie
pozbawioną sensu.
Z mniej formalnych powinności, miał za zadanie zabawiać towarzystwo wojennymi anegdotami, nowinkami z frontu oraz legendami
z pola bitwy o tym, jak „nasi” spuścili łomot „tamtym”. Historie o dostawaniu łomotu nie cieszyły się takim powodzeniem i były natychmiast
bojkotowane przez Merit i Bruna jako wymysły wrogiej propagandy.
Najmniejszy entuzjazm wzbudzały natomiast historie, których znał
najwięcej, traktujące o spuszczaniu łomotu zupełnie przypadkowym
ofiarom. Gdy po jednej z nich Danielle wpadła w histerię, Greyson opisał
w szczegółach, co mu zrobi, jeśli dalej będzie „zakładał taki bałach”.
Pozostałe rozrywki każdy organizował sobie sam. Merit zaczytywała się w psychologiczno-metafizycznych poradnikach dla

Marlena Siwiak, Marian Siwiak

eternizowanych, których kolekcję trzymała w plastikowej torbie pod łóżkiem. Danielle całymi dniami „pisała książkę”, dekorując zeszyt w kratkę
miniaturowymi dziełami kaligrafii, zaś Greyson strugał w drewnie kobiece figurki w wyuzdanych pozach. Raz na dobę, bez cienia skrępowania kładł się razem z Dani do śpiwora i przez kilka minut dyszał jej do
uszu, podczas gdy ona chichotała szaleńczo. Bruno przegrywał w karty
z Greyem i rozwiązywał krzyżówki, ciesząc się z każdego odgadniętego hasła, jakby nadal mógł wygrać obiecane przez wydawcę nagrody.
Kiedy myślał, że nikt nie patrzy, ze łzami w oczach przeglądał zawartość
schowanego w kącie pudełka po butach albo onanizował się w śpiworze.
– Zobacz, zobacz, jakie cudne – rzekł pewnego dnia z rozrzewnieniem, podtykając Nickowi pod nos zdjęcie bliźniaczek w wózku.
– Śliczne. Ile mają lat?
– Na zdjęciu dwa. Teraz… są już dorosłe. Wiesz, na początku nie
powiedzieli mi, jakie efekty uboczne daje eternina. Dziewczynki urodziły
się dziesięć miesięcy po tym, jak wreszcie dostałem kredyt i poszedłem
do kliniki. Wcześniej, przez dwa lata, staraliśmy się z żoną o dziecko.
Pobiegłem do lekarza wychwalać cuda, jakie czynią te ich nanoboty.
Najpierw nie chciałem wierzyć w to, co mi odpowiedział. Pokazywał mi
obrazki, wyjaśniał, że one naprawiają moje DNA zgodnie ze wzorcem
pobranym w chwili eternizowania, ale nie leczą chorób czy bezpłodności.
Wręcz przeciwnie, one wywołują bezpłodność! W końcu zaproponował
pomoc psychologa. Wyobrażasz sobie? Jakiś dupek miałby mnie leczyć
z frustracji rogacza! Stwierdziłem, że trudno. Jeśli brak dzieci miał być
ceną za nieśmiertelność, to mogłem się na to zgodzić. To i tak znikomy
koszt w porównaniu z trzystuletnim kredytem, nie? Zresztą i tak nie miałem już wyboru. – Bruno się skrzywił, jakby rozbolał go ząb. – Rzuciłem
żonę, zamieszkałem w ośrodku adaptacyjnym Nowe Życie. Tam opowiadali dokładnie te same dyrdymały, jakie opowiada teraz Merit. Jesteśmy
kolejnym krokiem w ewolucji, aniołami na ziemi. Tylko ja wokół siebie
widziałem ludzi, którzy próbują uporać się z tymi samymi problemami,
jakie mieli wcześniej, tylko teraz z perspektywą kilkusetletniego użerania się z nimi. Kiepska pensja, beznadziejna robota, zrzędliwa żona.
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Widziałem faceta zachlewającego się co wieczór i zapewniającego, że
przeczeka tę jędzę teściową i wtedy wróci do normalnego życia. Jego
teściową szlag trafił miesiąc później, jak się dowiedziała, że jest za stara
na eternizowanie. Myślisz, że facet przestał pić? Najpierw pił z radości, że
jest wolny, a potem z rozpaczy, bo nie wiedział, co z tą wolnością zrobić.
Nie patrz tak, jemu też żona zaszła w ciążę.
– Odsetek samobójstw wśród eternizowanych był siedmiokrotnie
wyższy niż wśród śmiertelników – wtrącił Nick.
– No właśnie! – gorliwie zgodził się Bruno. – A w Nowym Życiu
obiecywali nową godność. Nowy sens. Skurwysyny.
Merit tłumaczyła coś Dani, ale Nick mógł przysiąc, że nasłuchuje.
– Odszedłem – kontynuował Bruno – i wróciłem do żony.
Zrozumiałem, że ona chciała mieć dzieci, a ja po eternizowaniu już na
pewno nie byłem do tego zdolny. Nie pytałem, skąd się wzięły, i wiesz,
w pewnym momencie naprawdę je pokochałem. Starałem się normalnie
żyć. Awansowała, wzrosła jej zdolność kredytowa, ale czekała z eternizowaniem, bo chciała mieć jeszcze synka. – Kciukiem i palcem wskazującym chwycił za nasadę nosa, zacisnął powieki i mocno roztarł kąciki
oczu, jakby chciał wyjąć z nich jakiś paproch. Po dłuższej chwili rzekł: –
Resztę historii znasz równie dobrze jak ja. Kiedy do wiecznych kredytów
dorzucono wymóg posiadania trójki dzieci, żeby się w mordę kopana
klasa średnia nie pchała do eternizowanych elit, to jeszcze mieliśmy
nadzieję, ale przy czwartym już wiedziałem, że przespała swoją szansę.
– Odwrócił głowę i wysmarkał się w wyciągniętą z kieszeni chusteczkę,
wycierając przy okazji pół twarzy. – Wiesz, kiedy zaczęła się dla mnie ta
pieprzona wojna? I nie, nie kiedy pod naporem mas padały parlamenty,
ale jak musiałem się znowu wyprowadzić. Bo moja żona znienawidziła mnie jak jednego z tych skurwysynów, którzy skazali ją na starość
i śmierć. To musiało się tak skończyć.
– Ale to nie tak miało być! – Nick przerwał mu z rozpaczą w głosie.
– Eternina miała być szansą dla wszystkich!
– Mhm. Tak jak powszechna edukacja, służba zdrowia, sztuczna
inteligencja i inne osiągnięcia cywilizacyjne. Przecież żadne z nich nie
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pogłębiło podziałów, nie? – Zwiesił na moment głowę, by po chwili podjąć
z nowym zapałem: – Ale ja muszę przeżyć, żeby moją historię usłyszały
dziewczynki! Żebym mógł im wyjaśnić!
– Nie jesteś tak wyjątkowy, jak ci się wydaje, Bruno – wtrąciła
się Merit. W świetle monitora jej twarz wyglądała jak upiorna maska. –
To obowiązek, jaki spoczywa na nas wszystkich. Odpowiedzialność za
wszystkich zabitych tylko za to, że sięgnęli po wieczność. To zwycięzcy
piszą historię. Jeśli damy się wybić, eternina przepadnie. Będzie pamiętana jako zło wcielone.
– Wielkie pustosłowie – skwitował pogardliwie Bruno. – Jak nie
masz konkretnej osoby, której możesz to przekazać, osoby, która zaufa
twoim słowom pomimo całej tej pieprzonej wojny, będziesz ze swoją
prawdą uwięziona tak samo, jak my w tym pokoju z naszą wspaniałą
nieśmiertelnością. Tobie pozostaje gadać o wzniosłych ideach, bo ciebie
nie ma kto wysłuchać. W końcu już dawno nikogo nie kochasz i nikt ciebie
nie kocha. – Odwrócił się z powrotem do Nicka. – A ty? Komu chciałbyś
opowiedzieć swoją wersję? Masz żonę? Dzieci?
Słysząc to pytanie, Nick poczuł uderzenie gorąca. Miał nadzieję,
że w błękitnym świetle monitora nie zauważyli, jak się czerwieni.
– Mam – westchnął. – Byłem żonaty, tak jak ty. Żona urodziła
trójkę dzieci. Rok, trzy i pięć po moim eternizowaniu. Pracowałem w instytucie naukowym, więc dość szybko miałem dostęp do eterniny…
– Tobie też ożenili kredyt na okrągło, jak temu frajerowi? –
Greyson przerwał dłubaninę w drewnie i wskazał głową na Bruna.
– Nie, nie brałem kredytu… – Nick poczuł, że zaschło mu w ustach.
– Załapałem się na… na badania kliniczne. Zresztą nie tylko ja. Nie wiem,
czy ktokolwiek z was był w sytuacji, gdy jego szef był nieśmiertelny. I szef
jego szefa, i jeszcze ich szef, i tak do samego dyrektora? Trochę wydłuża
to perspektywę awansu, nie? U nas, w nauce, gdzie jest ograniczona
liczba stanowisk, zaczęły się dantejskie sceny. Adiunkci krążyli wokół
starych profesorów jak sępy, bo każdy zdawał sobie sprawę, że jest tylko
kilka dostępnych miejsc na najbliższe kilkaset lat.
– Mówiłeś o rodzinie – przerwał mu Bruno.
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– O rodzinie? Prawie jej nie widywałem! W instytucie szło na noże.
Dzień i noc musiałem pilnować wyników i eksperymentów, żeby pewnego
poranka nie obudzić się z ręką w nocniku. Tobie może nauka kojarzy się
ze szlachetnym poszukiwaniem prawdy lub ze służbą społeczeństwu, ale
to było gniazdo żmij. Kradzież wyników była na porządku dziennym, a jak
nie dało się ukraść wyników, to dodawano śliny do probówek.
– Pluliście sobie do eksperymentów? – parsknął Bruno, wyraźnie
rozbawiony taką perspektywą.
– Oszalałeś? To łatwo namierzyć. Sztuką było dodać cudzej śliny,
na przykład z oblizanej łyżeczki.
– A twoja żona nie wytrzymywała tego trybu pracy – bardziej
stwierdził, niż zapytał Bruno.
– Nie była eternizowana. Nie rozumiała, że na naszych oczach dokonał się przełom i toczy się walka o pozycje na całe wieki, a nie na parę
lat. Widywaliśmy się coraz rzadziej. Coraz mniej było wspólnych tematów.
– A coraz więcej zmarszczek? – wtrąciła obcesowo Merit.
– Nie rozumiem?
– O, myślę, że bardzo dobrze rozumiesz – zapalił się Bruno. –
Merit mówi o wieczności w towarzystwie kobiety budzącej w tobie fizyczne obrzydzenie. Bo nawet jeśli twoja żona w końcu doczekałaby się
eternizowania, to i tak nie mogłoby to jej odmłodzić.
Nick nerwowo przygładził wąsy.
– To nie tak. Miałem obowiązki w pracy i musiałem ich pilnować.
– Nie przejmuj się. To naturalne. – Merit uśmiechnęła się do niego
porozumiewawczo.
– Tak to było?! – Bruno spojrzeniem wwiercał się w twarz Nicka.
– Nie tak… Nie do końca! Była zajęta cudzymi dziećmi i nie miała
dla mnie czasu!
– No proszę cię… – Bruno był wyraźnie zniesmaczony. – Jesteś
po prostu jeszcze jednym z tych nadętych buców, którzy wierzą, że są
lepsi tylko dlatego, że załapali się na eterninę. Nie miałeś dość jaj, by zostać przy kobiecie, której jedyną winą było to, że się starzała. A to swoją
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drogą interesujące. Nie wydaje ci się dziwne, Merit, że nie załatwił żonie
eterniny, skoro miał do niej taki łatwy dostęp?
– To akurat nie jest takie proste – bronił się Nick. – Ta, którą przyjąłem, była wersją testową. Nie wiedzieliśmy, jakie będą skutki uboczne.
– Bohater, kurwa jego mać – zakpił Bruno.
Nick zerwał się na równe nogi.
– Co ty możesz o tym wiedzieć?! Moja praca wymagała…
– Siadaj, Nick – uspokajała zmęczonym głosem Merit. – I tak nie
ma stąd gdzie iść. Tak jak nie zgadzam się ideologicznie z Brunem, to
jednak ma trochę racji. Zasłaniasz się wymogami twojej wymarzonej pracy, której i tak teraz nie masz. Używasz tej wymówki, byle nie spojrzeć
w oczy prawdzie o sobie. Zresztą mówiłam ci to wcześniej. Nie wyrosłeś
ponad stereotypy zdechlaków.
Nick zbladł ze złości.
– To ja nie mam odwagi spojrzeć prawdzie w oczy? Ja?! Czy to ja
siedzę w tej norze i udaję, że świat wokół przestał istnieć? Ogrodziliście
sobie ten kawałek ruiny i tkwicie tu zadowoleni, nie widząc, że to, co
miało być bunkrem, stało się pieprzonym grobem. Może słusznie tamci
nazywają was zombiakami.
– Gdyby nie ten grób – żachnęła się Merit – teraz gniłbyś w prawdziwym.
– No właśnie – podjął Bruno. – Uratowaliśmy cię!
– Ratunek! Zwykłe odroczenie egzekucji!
Merit patrzyła z niedowierzaniem.
– To czemu tu jeszcze jesteś? Śmiało! Drzwi są tam.
– Nie rozumiecie, że jest tylko kwestią czasu, jak was znajdą?
– Póki co idzie nam całkiem nieźle – wysyczała. – Zapasów starczy
na długo, wody jest pod dostatkiem. Przetrwamy do odsieczy.
– Jakiej odsieczy niby?
– Naszej armii!
– Wy naprawdę wierzycie, że jakaś jeszcze istnieje?
– O nie! – Tym razem to Merit wstała. – Przesadziłeś! Nie mam
zamiaru dłużej słuchać tego pieprzenia!
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– To jakiś zadzior – zawyrokował Greyson, którego ożywiona dyskusja oderwała na dobre od rękodzielnictwa. Dani także przysłuchiwała
się rozmowie z szeroko otwartymi oczami.
Nick powiódł wzrokiem po ich stężałych, pełnych wrogości twarzach i poczuł, jak strużka potu ścieka mu po plecach. Pokłady nienawiści,
nagromadzone przez lata w tych zaszczutych ludziach, mogły w każdej
chwili przemienić zwykłą wymianę zdań w plemienny lincz.
– Posłuchajcie… – zaczął łagodniejszym tonem. – Wychodzicie
stąd rzadko, zawsze w nocy i nie dalej niż do budynku obok. Nie sądzicie,
że to… trochę wam ogranicza perspektywę?
– Co niby chcesz przez to powiedzieć? – zdenerwował się Bruno.
– Ano to, że kilka kilometrów stąd maszyny budowlane pracują
pełną parą i z każdym dniem są coraz bliżej. Pod waszym nosem rośnie
nowe miasto i za kilka, najdalej kilkanaście miesięcy wtargnie także tutaj. I nikt nie będzie robił inwentaryzacji, by sprawdzić, czy ktoś ma tu
kryjówkę. Oni wysadzają całe przecznice w powietrze i budują wszystko
od nowa!
– Kłamiesz! – syknęła Merit, marszcząc gniewnie czoło. – On kłamie!
– A jaki miałbym w tym interes? – zadrwił Nick. – Wypłoszę was
i sam zamieszkam w tej oazie luksusu? Wprawdzie rzadziej będę musiał
sprzątać kibel…
– Ty gnoju! – Bruno doskoczył do Nicka. – Ty niewdzięczna mendo! – Potrząsał swoją ofiarą jak lalką. – Nogi ci z dupy powyrywam! Po
co żeś tu przylazł?
– Siadaj! – warknął rozkazująco Grey, na oko całkiem opanowany. – Ty też! – rzucił do Merit. – Prawdą jest, że kilka dni temu, podczas
wypadu, sam widziałem łunę. A pamiętacie te dziwne wybuchy?
– Przecież to front się zbliża. Idą nasi! – zaprotestowała Merit ze
łzami bezsilności w oczach.
– To czemu jeszcze do nich nie dołączyłaś? – mruknął pod nosem
Nick.
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– Nie mamy broni – wyjaśnił cierpko Bruno. – Głupio byłoby dać
się zastrzelić na kilka dni przed…
– Nie od dziś wiadomo, że wojny wygrywa się w powietrzu – przerwał zniecierpliwiony Nick, bo właśnie nowy argument przyszedł mu na
myśl. – Widzieliście jakieś myśliwce? Bombowce? Rakiety? Jeśli słychać
wybuchy, to front nie może być dalej niż parę kilometrów. Zresztą, co
by to miało być? Wojna weekendowa? Postrzelamy z artylerii dwa dni,
a potem co? Piknik?
– Front się przesunął. Albo negocjują warunki kapitulacji. Przecież
tych zdechlaków jest tu garstka – zawyrokowała Merit z niezachwianą
pewnością. – A myśliwców nie ma komu i gdzie robić. Pamiętacie, jakie
były problemy z fabrykami na początku wojny?
– Na początku – sprostował Nick. – Potem wykształciły się strefy
kontroli i produkcja ruszyła pełną parą.
Gospodarze nie wyglądali na przekonanych, chociaż – jak przypuszczał Nick – odkąd stracili kontakt z armią, ich dostęp do informacji
musiał skurczyć się niemal do zera. Jak miał przebić się przez mur naiwnych nadziei, zagrzewającej do boju propagandy i zwykłych wojennych
kłamstw?
– Masz jakiś dowód poza tą twoją fatamorganą? – zapytał w końcu
Bruno, gładząc palcami bliznę nad okiem.
Nick zapatrzył się w noski własnych butów.
– Raz znalazłem gazetę zgubioną przez jeden z patroli – przyznał
niechętnie.
– I gdzie ją masz?! – zawołał Bruno.
– No zostawiłem… – skrzywił się Nick. – Tam, gdzie znalazłem.
– Dajcie spokój! – Zaśmiał się Grey, po czym z rozbrajającą swobodą wyjaśnił zebranym: – Gazety nie zabrał, bo kloca tam postawił, i tyle.
Nick mógł tylko potwierdzić z przepraszającą miną.
– Nie miałem takich zbytków. – Wskazał na parawan. – Więc, żeby
uniknąć zostawienia śladów, dorzucałem się do tego, co zostawiły patrole. A gazeta…
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– Ta ich propaganda i tak nie zasługuje na nic innego – przerwała
mu Merit, krzywiąc się z niesmakiem.
– Tyle że oni pisali o zwycięstwie…
– Zawsze piszą, że już, już wygrywają.
– …lokalnej drużyny futbolowej! Rozumiesz? To jest dla nich teraz
ważne. Przestaliśmy dla nich istnieć.
Merit zacisnęła usta i odwróciła głowę. Bruno oparł się plecami
o ścianę i skrzyżował ręce na piersi, żując w myśli ponure implikacje tego,
co przed chwilą usłyszał. Danielle przygryzała wargę i zerkała na Greya,
jakby czekając na jego reakcję. Ten zaś patrzył dziko i bezradnie zarazem,
tocząc wewnętrzną walkę między rozumem a instynktem, gdzie pierwszy
podpowiadał pojednawczą konwersację, a drugi uniwersalne remedium
na urażoną dumę w postaci mocnego strzału w szczękę.
– Naprawdę? Widziałeś? Widziałeś budowę? – szepnęła cicho
Dani.
– Przysięgam. Z budynku obok wyraźnie widać dźwigi, dwadzieścia, może trzydzieści dźwigów. A za nimi stoją już nowe osiedla.
Zamieszkałe! W nocy widać światła w oknach, latarnie na ulicach, chyba
nawet centrum handlowe!
– Eee… – Merit pokręciła głową. – Pewnie to zamaskowane magazyny wojska…
– Wróć z frontu, dziewczyno! Przed kim zamaskowane?
Lotnictwem, którego nie widać, i jak sama przed chwilą twierdziłaś,
które nawet nie ma prawa istnieć?
– Centrum? Handlowe? Po co? – zdziwiła się Dani.
– Pewnie żeby robić zakupy. Wojna się skończyła, tam życie biegnie dalej, tam jest pokój.
– Pokój… – powtórzyła machinalnie Dani, jakby nie do końca rozumiała znaczenie tego słowa.
– Mogę was tam zaprowadzić – zaoferował entuzjastycznie Nick.
– Zobaczycie na własne oczy!
– Na razie za dużo jest gadów na zewnątrz – przytomnie zauważył
Grey.
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Merit popatrzyła na Nicka ze współczującą miną.
– Wydawało ci się, biedaku – zawyrokowała, dosadnie kiwając
głową. Odwróciła się do pozostałych i zaczęła tłumaczyć tonem, z jakim
lekarz opisuje rodzinie stan zdrowia nieprzytomnego pacjenta. – Za
długo był na zewnątrz. To reakcja stresowa. Typowy objaw. Tak mu się
chce pokoju, że uroił sobie to centrum handlowe, gazetę, dźwigi… To
jedyne sensowne wyjaśnienie.
– Pierdolenie wodoleja – prychnął Greyson, podniósł się z łóżka
i przeciągnął. Ze skupioną miną zajrzał Nickowi w oczy i najbezczelniej
w świecie poklepał go po głowie. – Fąfel ma dekielek w normie, a zaraz
mu tu wcisną żółte papiery. – Zaśmiał się, widząc obrażoną minę Merit
i jej nieudolną próbę nawiązania wzrokowego porozumienia z Brunem,
który wciąż skubał nieistniejącą brew i intensywnie rozmyślał. Zwrócił
się do Nicka: – A tak właściwie… pójdziemy w cug i co dalej?
Nick rozluźnił się nieco, czując, że zdobył przynajmniej jednego
sojusznika.
– Myślałem, żeby jakoś minąć posterunki, dostać się do tego miasta, wtopić w tłum…
– Zdrajco! – wysyczała Merit. – Po tym wszystkim, co nam zrobili?!
– Tak! Po tym wszystkim, co nam zrobili! Chcę znowu wyspać się
w zwykłym łóżku. Ogolić się. Spokojnie przejść na drugą stronę ulicy.
Powoli zjeść śniadanie, bez ciągłego strachu, że to być może ostatni
posiłek w moim życiu. Dla tych wszystkich rzeczy gotów jestem udawać
jednego z nich! – Wydawało się, że chce skończyć, ale widząc, że Merit
wręcz trzęsie się z nienawiści, dodał szybko: – Poza tym sama mówiłaś,
że spoczywa na nas obowiązek edukowania ich i prostowania historii.
Tylko między nimi możemy tego dokonać. Jeśli uważacie, że to zdrada…
– Musimy najpierw wygrać tę pieprzoną wojnę!
– Najpierw to musimy przeżyć – odezwał się wreszcie Bruno. –
Jeśli facet ma rację, to nasi mogą tu nigdy nie przyjść. Jeśli rzeczywiście
jest tam miasto, a nie front, co jeszcze trzeba sprawdzić…
– Przecież to urojenia!
– Boi się! Boi się! – drażniła się Dani. – Merit się boi!
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– I kto to mówi! – Merit aż zbladła z oburzenia, ale zamilkła, widząc, że Dani objęła rękami kolana i zaczęła kołysać się jak osierocone
dziecko.
– Boję się. Ja się boję – szeptała. – Boję, że mnie zabiją. Merit się
boi, że jej nie.
– Jeśli miałabym przetrwać, żeby następnych kilkaset lat żyć jako
przegrana wśród tych… – Merit kilka razy zamknęła i otworzyła usta, wyraźnie nie znajdując słów dostatecznie obelżywych, żeby oddać ogrom
jej pogardy dla przeciwników.
– Też wolałbym czapę, niż garować pięćset lat – niechętnie zgodził
się Greyson.
– Z dwojga złego… – mruknął Bruno.
– Jasne, przypuśćmy na nich ostatnią szarżę – zakpił Nick. – Może
nawet jednemu złamiemy paznokieć.
– Widzisz lepsze wyjście? – syknęła jadowicie Merit. – Zawsze
możesz nas wydać za obietnicę podwózki do tego twojego wyśnionego
miasta.
– Zostaw go – mruknął Greyson zmęczonym głosem. – Może się
jeszcze przydać.
– Niby do czego?
– A choćby jako żywa tarcza, jeśli zdecydujemy się skończyć z tą
błazenadą i zaatakować któryś z patroli – westchnął Bruno. – A na razie
idziemy spać. Jutro zdecydujemy, co robić dalej.

– Co to ma, kurwa, znaczyć, że trop się urwał? – Młodzieniec z dystynkcjami podporucznika mierzył podwładnych wściekłym spojrzeniem.
Nadętą miną, fonacją z rezonansem i koszarowym językiem próbował,
bez powodzenia, zbudować sobie autorytet. Chociaż niski wzrost i młody
wiek nie ułatwiały zadania, to jednak nie one – wbrew przekonaniu oficera – stanowiły główną przeszkodę w osiągnięciu tego celu, ale podparta
licznymi anegdotami reputacja największego fiuta w sztabie.
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– Tutaj doprowadził nas pies – odpowiedział cierpliwie Gareth,
wskazując rzeczonego czworonoga, który właśnie zlizywał z pyska resztki zasłużonej nagrody. – Prawdopodobnie tutaj uciekinier opatrzył sobie
ranę i dlatego dalej nie ma już śladów krwi…
– Prawdopodobnie to jak ktoś was widzi z gazetą w ręku, to albo
idziecie, albo już byliście srać! – przerwał podporucznik i wyprężył pierś,
dumny, że tak płynnie powtórzył żart, który wczoraj podsłuchał w kantynie.
Gareth nie skomentował tego, lecz kontynuował tym samym, bezbarwnym tonem:
– Może gdybyśmy dostali psa wtedy, kiedy go zamówiliśmy, a nie
kiedy ślady zapachowe już się ulotniły…
– Albo jakbyście, chuje, nie stracili poprzedniego kundla! – huknął
oficer, ale żołnierz nawet się nie zająknął, pochłonięty własnym sprawozdaniem jak pacierzem.
– …zamiast czekać godzinami, aż osoba decyzyjna zaszczyci nas
swoją obecnością…
– Ty chyba, kurwa, zapominasz, z kim rozmawiasz, trepie! –
Słowotok żołnierza w końcu rozsierdził przełożonego na dobre, sprawiając, że jego oczy, zwykle niewielkie i podejrzliwie zmrużone, nabrzmiały
do rozmiarów dorodnych mirabelek.
– …zamiast przeprowadzać szczegółową kontrolę jakości lokalnych…
– Zamknij się już, kurwa! Rozumiesz?! – Podporucznik tupnął
ze złości oficerskim obcasem, wyczerpując tym samym dopuszczalne
w wojsku, bezkontaktowe środki wyrazu. Dalej mógł jedynie przejść
do rękoczynów lub wysłać zuchwałego rozmówcę pod sąd polowy. Na
szczęście szeregowy rzeczywiście się zamknął.
Rozjuszony podporucznik przemaszerował przez pokój i w skupieniu przyjrzał się resztkom szyb w oknie. Powiercił noskiem buta w rozsypanym po podłodze szkle, zajrzał pod łóżko, odsunął na bok stojące
mu na drodze krzesło i po raz trzeci opukał tylną ściankę otwartej na
oścież szafy. Jego zapalczywa mina zdradzała, że gdyby nie walający się
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po podłodze gruz, kazałby natychmiast poprzesuwać wszystkie meble
w nadziei znalezienia za którymś przejścia do innego wymiaru.
Trzy niejednakowe spojrzenia śledziły ruchy oficera, z czego
pogardliwe należało do Garetha, nieobecne do Floyda, zaś pełne rozgorączkowanego wyczekiwania do psa, który naiwnie liczył na jeszcze
jeden smakołyk.
– Albo wylazł przez okno, albo wlazł do szafy – zawyrokował
wreszcie podporucznik, marszcząc brwi.
– Albo wylazł drzwiami i polazł gdzie indziej. – Gareth westchnął.
Kolor twarzy oficera ze zdrowego różu przeszedł w ciemną purpurę.
– Tak lubicie się mądrzyć, szeregowy?!
– Lubię – przyznał szeregowy z rozbrajającą szczerością.
– Świetnie, kurwa! To może zaproponujecie jakieś rozwiązanie?
– Wrzućmy do szafy granat i jedną opcję mamy z głowy – podsunął
Floyd, którego nawrót oficerskiej wściekłości wybudził z odrętwienia.
– Nie was pytałem!
– Wyrzućmy granat za okno, to wykluczymy też drugą – dodał
Gareth ze śmiertelną powagą. – Ja żadnych nie mam, ale pan podporucznik może mieć jakieś, jeśli wziął z wozu kamizelkę ze standardowym
wyposażeniem. Na przykład o tu… – Klepnął jedną z kieszeni przełożonego, ale materiał bez oporu ustąpił pod naciskiem. – Albo tu… – Inna
kieszeń zapadła się pod klepnięciem. – Albo tu… – Odpiął jeszcze inną
odsłaniając parę zwiniętych w kulkę skarpet.
– Zabieraj łapy, pedale! Mam wyposażenie oficerskie! – Młodzian
odsunął się gwałtownie, zapinając kieszeń.
– Może w aucie są granaty? – zauważył Floyd po chwili głębokiego
namysłu. – Albo spuścimy kanister benzyny i zjaramy toto w cholerę.
Gareth poważnie pokiwał głową i z namaszczeniem ostukał trzy
ścianki i drzwiczki szafy.
– Cienkie. Wystarczy słoik. Skoczę na dół. – Strzelił obcasami i zasalutował.
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Niespodziewanie do zabawy dołączył pies. Nastawiwszy uszu,
warknął głucho i przysunął nos do mebla.
– Dobra psina. Dobra… – pochwalił Floyd. – Już znalazłeś drania,
no już. Masz tu… – Rzucił psu wyłowioną z kieszeni przekąskę.
– Widzi pan podporucznik? – wtrącił drugi szeregowy. – Nawet
pies uważa, że ta szafa to potencjalne schronienie dla zombiaków.
Stanowi zagrożenie dla naszej misji tutaj.
– Co ty pierdolisz?! – Oficer wczepił się palcami we własną czapkę.
– Wy wszyscy tutaj jesteście kompletnie pojebani!
Pies zaszczekał i zaczął drapać w dno szafy, powarkując i piszcząc
z podniecenia. Gareth zasłonił dłonią twarz, udając przerażenie.
– Mamy skąd wziąć napalm? – zapytał z troską. – Cholera wie, co
ta szafa gotowa nam zrobić.
Jakby na potwierdzenie tych słów, pies zaczął ujadać wściekle.
Floyd złapał go za obrożę i próbował odciągnąć, kusząc kolejną porcją
smakołyku.
– Durny bydlak – wycedził podporucznik, obserwując szarpaninę
żołnierza z czworonogiem. Nie bardzo było wiadomo, którego z nich miał
na myśli.
– Dobry piesek… Masz tu… – Floyd machał przekąską przed psim
nosem. Na krótką chwilę pysk zwierzęcia podążył za zapachem, a nos
niuchnął z zainteresowaniem. Jednak oferta musiała okazać się nie dość
ekscytująca, bowiem sekundę później pies znowu był w szafie i wciskał
warczącą mordę w podłogę.
– Niedobry piesek.
– Pierdolony kundel! – wrzasnął podporucznik. – Siad!
Gareth zasalutował i zajął wolne krzesło.
– Kretynie! Trzy dni kr… za nies… brdy… cję!
– Słucham? – Gareth nadstawił ucha, pokazując gestem, że psi
jazgot zagłuszył oficerski przekaz.
– Kurwa, Floyd! Ucisz tego kundla!
– Dobry piesek. Masz tu…
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– A, pierdolę to! – Oficer machnął ręką i pomaszerował do drzwi.
Odwrócił się w progu i wykrzyczał serię niezrozumiałych rozkazów przerywaną psim ujadaniem. – Macie… leźć… go zom… kur…! Rozu…?! Nie
po… wać mi… szar… bez skur…!
Podporucznik zniknął za drzwiami.
– Może wypierdol tę szafę za okno? – wysapał szarpiący się
z psem Floyd. Jego twarz wykrzywiła się w grymasie tłumionej wesołości.
– Przy odrobinie szczęścia trafię tego gnojka, jak będzie szedł do
wozu – burknął Gareth, nerwowo zerkając na drzwi, chociaż w panującym
jazgocie trudno byłoby dosłyszeć nawet czyjś krzyk. – Wyprowadźmy
stąd to bydlę. Czepił się tej szafy prawie jak nasz hetman koronny.
– Noga! – Floyd bez pardonu zdzielił psa smyczą i szarpnął za
kolczatkę. – Noga mówię! – Zwierzę natychmiast spotulniało. – Siaaad…
Dobrze. – Mężczyzna się wyprostował. – Jak czegoś nie zrobimy, to ten
szczyl gotów tu wrócić i postawić nas przed sądem wojennym.
– No cóż… – Gareth wzruszył ramionami i zamknął szafę. – Jak
znajdziemy gdzieś granat, to wiemy, gdzie go użyć, nie? Idziemy.
Wyszli na korytarz. Zapadający szybko zmrok odzierał mijane
przedmioty z kolorów i rozmywał ich kształty. Pies, doświadczywszy
w ciągu ostatnich piętnastu minut zarówno kija, jak i marchewki, szedł
już spokojnie, na luźnej smyczy, pozwalając żołnierzowi zapalić papierosa. Pokręcili się przez chwilę po korytarzach, w końcu przystanęli
w niewielkim holu. Chociaż krajobraz wyglądał jak po burzy piaskowej,
wciąż stały tu dwa fotele, kanapa, oraz stolik. Na tle wielkiego okna, które
dziwnym zbiegiem okoliczności nie straciło ani jednej szyby, dostrzegli
zarys ogromnej donicy z zeschniętym kwiatkiem.
– Do dupy z taką robotą. – Floyd westchnął i padł na kanapę, wzbijając przy tym tuman kurzu. – Przecież nie muszę być trepem. Przed
wojną uczyłem się na mechanika, wiesz?
– Jasne. – Gareth zajął sąsiedni fotel. – Tylko wtedy naprawą zajmowały się roboty. Mechanik był wyłącznie od wyceny.
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– Raczej naciągania klienta. Wycenę robił komputer. Taaa… –
Floyd pokiwał w zamyśleniu głową. – Teraz nawet koło w wozie wymienię,
jak trzeba. Ech, mogłyby zombiaki zrobić nam przysługę i wyzdychać.
– Eternina chyba nie działa w tę stronę…
– Wiem, kurwa, wiem! – żachnął się Floyd. – Pewnie nie pamiętasz,
młokosie, bo to było parę lat przed tym, jak kilku nadzianych chujów
stwierdziło, że motłochowi już wystarczy tego dobrego i ograniczyli do
niej dostęp, ale ja pamiętam, jakie było podniecienie, kiedy ten profesorek pokazał wszystkim, jak zrobić eterninę. Raz, jeden jedyny raz w moim
życiu, w telewizyjnych wiadomościach więcej mówili o świetlanej przyszłości niż apokalipsie. I może coś w tym było, nawet jeśli teraz wszyscy
opowiadają, jak to się eternizowanym robią dziury w mózgu. – Floyd
podrapał się w zamyśleniu po wojskowej czapce. – No bo jak to jest?
Przecież ci, których znajdujemy, funkcjonują normalnie?
Gareth przyglądał się kompanowi badawczo.
– Co to znaczy „normalnie”? – zapytał w końcu i rozparł się wygodnie w fotelu, kładąc stopy na stoliku. – Nawet nasze koszary w porównaniu z tym, gdzie ich zwykle znajdujemy, to jest normalne funkcjonowanie.
– Chyba że panu podporucznikowi akurat skończy się wódka,
a wszystkie dziwki rozboli głowa, więc wpadnie z wizytą, by trochę sobie nami popomiatać. – Floyd zsunął się niżej, oparł potylicę o oparcie
i zaplótł ręce na piersi. – Przecież wiesz, o czym mówię. Są zaszczuci,
to zrozumiałe, ale każdy by był na ich miejscu. Boją się, jasne. Ale nadal
potrafią czytać. Mówią z sensem.
– Rozmawiałeś z którymś ostatnio? – W skąpym świetle twarz
Garetha zlewała się w jedną ciemną plamę, chociaż jego kompan mógł
przysiąc, że dostrzegł kpiący uśmieszek. – Bajki ci na dobranoc czytał?
– Ostatnio jedyne, co słyszę to „nie strzelaj”, jak ich znajdujesz –
odparł niezrażony Floyd – ale przed twoim przybyciem niektórzy wpadali
w łapy naszego oficerka.
– Nie spytam „i co?” – Gareth aż się wzdrygnął. – Mogę sobie
wyobrazić.
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– Jeśli tak, to idź do psychiatry. Niedobrze z tobą. – Floyd potrząsnął głową, odpędzając nieprzyjemne wspomnienia.
Mężczyźni milczeli dłuższą chwilę wpatrzeni w szarzejącą panoramę za oknem. Pies położył się na podłodze i oparł pysk na łapach.
Do pełni szczęścia brakowało im tylko ognia trzaskającego w kominku,
szklanki whisky i dobrego tytoniu w fajce.
– Kurwa, ale tymi skarpetami w kieszeni to nawet mnie zaskoczył
– niespodziewanie odezwał się Floyd. – Na chuj mu skarpety?
– Może stopy mu się pocą. A może usiłuje być większy. Jak jeżenie
sierści przez tego tu. – Gareth wskazał na kark psa, który znów warczał
wpatrzony w przestrzeń na korytarzu.
– Nie był taki duży, jak kropnął jednego z naszych. Ledwie, ledwie
uniknął sądu wojennego.
– Jak to jednego z naszych?! – ożywił się Gareth. Nowa plotka była
łakomym kąskiem w sennym świecie dogasających frontów.
– Chłopaki nie mówiły? Jakiś koleś zastał żonę z gachem. Zabił
oboje i zwiał tu, w ruiny. Gówniarz mu nie uwierzył i zatłukł go, zanim
ktoś łebka przejechał czujnikiem…
Floyd urwał niespodziewanie i zaczął bawić się zapalniczką, jakby
kompletnie zapominając o przerwanej opowieści.
– Dobra. Wygrałeś! – Gareth się roześmiał. – I co?
– Zostawili zwłoki w ruinach. Ktoś usłużny złożył jednak raport.
Gdy przyjechała kontrola ze sztabu, we wskazanym miejscu leżał trup,
świeżutko ustrzelony przez pewnego nadgorliwego świeżaka.
Gareth wyglądał na szczerze przejętego.
– Chcesz mi powiedzieć, że pomogłem mu się z tego wywinąć?
Floyd rozłożył ręce, nim zdążył jednak cokolwiek odpowiedzieć,
pies zerwał się z podłogi i znów zaczął ujadać. Mężczyzna w ostatniej
chwili chwycił wyślizgującą się smycz. Jego towarzysz stał już obok
z bronią gotową do strzału. Floyd podniósł się niezgrabnie i utkwił wzrok
w mrokach korytarza. Dopiero gdy odwrócił się od okna, dostrzegł, jak
ciemno zrobiło się wokół.
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Gareth zapalił przytwierdzoną do broni latarkę i omiótł ostrym
światłem każdy zakamarek wnętrza. Było pusto. Przez chwilę dreptał w miejscu, jakby chciał ruszyć naprzód i przeszukać dalsze części
pomieszczenia. Korytarz prowadził do klatki schodowej, później się
rozwidlał – o tej porze dnia roiło się tam od kryjówek i dróg ucieczki.
Niespodziewanie opuścił jednak broń i zgasił latarkę, mimo że pies nadal
warczał i szarpał się jak wściekły.
Floyd przyglądał się badawczo twarzy kompana, wreszcie jednym
szybkim ruchem wepchnął mu smycz do ręki.
– Silne bydlę – mruknął tonem niedbałego wyjaśnienia. – Nie chce
mi się z nim szarpać.
– Mogłeś go spuścić ze smyczy.
– Ty też możesz.

Śpiącego na podłodze Nicka obudziło kopnięcie w brzuch. Siła uderzenia
aż go przesunęła.
– No i co narobiłeś, cwelu?!
Nick dostrzegł zgarbioną nad nim postać Greysona.
– No! Pytam się! Miasta na horyzoncie, kutasie, centra handlowe!
– Każde kolejne zdanie Grey akcentował solidnym kopniakiem. – To kwestia czasu, tak? I tak nie wyjdziecie stąd żywi, tak?! No ty na pewno nie!
Nick chciał coś powiedzieć, ale nie był w stanie nabrać powietrza.
– Tyle że ona…
Elektryczny trzask zagłuszył resztę zdania. Greyson opadł na
ziemię niczym szmaciana lalka. Nick rozejrzał się i zobaczył, że Bruno
chowa do kieszeni mały, przypominający pistolet przedmiot. Mężczyźni
wymienili spojrzenia.
– To tyle na temat mojej małej tajemnicy. Nie wspominałem o posiadaniu tej zabawki, bo siły zbrojne naszej skromnej cywilizacji – wskazał oczami na Merit – gotowe są zacząć drugą wojnę ze śmiertelnikami.
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– No tak, lepiej stosować to we własnym gronie – mruknęła Merit,
wygrzebując się ze śpiwora. – O co właściwie chodziło Greyowi?
– Mówił coś, że ona coś tam… – wyjęczał obolały Nick.
– Kto, co? – zdumiał się Bruno.
Merit zaklęła bezgłośnie i poderwała na równe nogi. W dwóch
susach doskoczyła do toalety i odsunęła parawan. Nie było tam nikogo.
– Nie ma Dani!
Zdezorientowany Bruno podrapał się po głowie. Nick oparł się
o polowe łóżko i dźwignął z wyraźnym trudem.
– Macie nagrania z kamer – wycharczał. – Sprawdźcie, co się z nią
stało.
Bruno z Merit o mało nie zderzyli się w drodze do laptopa.
Kamera przed drzwiami do szafy wskazywała, że cztery godziny
temu, w trakcie warty Dani, oddział złożony z trzech żołnierzy i psa dość
wnikliwie przetrząsał znajdujący się nad nimi pokój. Szafa została otwarta i dokładnie opukana, ale szczęśliwie nikt nie wpadł na to, by zajrzeć
pod podłogę, chociaż pies złapał trop i robił, co mógł, by wskazać wejście
do kryjówki. Po niedawnym incydencie z uciekinierem mdlejącym pod
drzwiami, Greyson uparł się, żeby zmienić konstrukcję włazu, argumentując, że zamknięta szafa wzbudza za wiele podejrzeń i ściąga kłopoty. „Ściągnięty kłopot” poczuł się wówczas nieco urażony tym stwierdzeniem, ale teraz, widząc, jak przezorność Greya skłania żołnierzy do
zaniechania poszukiwań, odetchnął z ulgą i był nawet gotów wybaczyć
niewyrafinowane metody budzenia ze snu.
Ku zaskoczeniu wszystkich, niedługo po odejściu oddziału Dani
wypełzła z kryjówki. Kurtka i buty wskazywały, że wybiera się na dłuższy
spacer. Potem jej przykulona postać mignęła w korytarzu i przed wejściem na klatkę schodową. Żadnych innych zapisów z jej udziałem nie
było. Brakowało dowodu, że wychodziła z budynku albo że złapał ją jeden
z nielicznych patroli, które jeszcze kręciły się po okolicy.
Dani rozpłynęła się w powietrzu.
Zrezygnowani widzowie przełączyli obraz kamer na bieżący.
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Na piętrze nic się nie działo, ale przed drzwiami wejściowymi
zobaczyli jakieś zamieszanie. Na samym skraju kadru zatrzymała się
wojskowa furgonetka, z której wysiadło kilku uzbrojonych ludzi. Zniknęli
za rogiem budynku.
– Oby tylko jej nie złapali – szeptała Merit.
– Jeśli ją złapali – mruknął Bruno cierpko – to proponuję się pakować.
– O kurwa! – zaklęła nagle Merit i rzuciła się do łóżka Dani. W kilka
sekund przetrząsnęła śpiwór, ubrania oraz stojące obok pudło rzeczy
osobistych. – Nie ma dziennika!
– Co?! – zakrzyknęli jednocześnie obaj mężczyźni.
– Dziennik Dani… Zniknął! – dyszała kobieta, rozrzucając na boki
rzeczy Greya. – Musiała zabrać go ze sobą!
– O ja pierdolę… – jęknął Bruno, kompletnie biały na twarzy. – Tam
jest wszystko…
– Mówiłam, że nie wolno jej tego pisać. Mówiłam! – wściekała się
Merit, dźgając palcem pierś Bruna. – Ale ty i Grey woleliście, żeby dziewczyna miała swoje hobby! No to macie, cholera!
Bruno zaczął obracać się to w lewo, to w prawo i przestępować
z nogi na nogę, jakby nie mógł sobie znaleźć miejsca. W końcu sięgnął
po swoje skarby, drżącą dłonią wydłubał kilka fotografii i włożył do kieszeni kurtki.
– Nie wiem jak wy – mamrotał, wiążąc buty – ale ja spierdalam.
I to zaraz.
– Czekaj, co?!
– Fajnie było was poznać, ale sami rozumiecie…
– Bruno, teraz za dużo jest tam patroli…
– Gdzieś mam patrole! – Zamiast kokardki zrobił supeł. Chwilę
próbował go rozplątać, ale palce miał rozgorączkowane i nieprecyzyjne, więc zirytowany wepchnął dyndające końce sznurówki do buta. – Za
chwilę i tak tu będą. Tam przynajmniej mam jakąś szansę.
Zrezygnowany Nick klapnął na łóżko.
– Gówno masz, a nie szansę – zawyrokował. – Mają psy.
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– Nie możesz tak po prostu wyjść! Mieliśmy trzymać się razem…
– zaskomlała Merit.
– Razem stąd nie uciekniemy!
– W pojedynkę też nie! – Oczy Merit zaszły mgłą obłędu. – Musimy
walczyć…
– Patrzcie! – Nick poklepał ramię Bruna. W samą porę. Sądząc
po kolorze twarzy mężczyzny, perspektywa bohaterskiej śmierci w tej
zatęchłej norze nie przypadła mu do gustu i gotów był odszczeknąć coś,
czego później mógłby żałować. – Wracają!
Merit i Bruno spojrzeli w monitor. Wszystkim serca podeszły do
gardeł. Grupa wojskowych pojawiła się z powrotem przy samochodzie,
niosąc nosze z czarnym workiem.
– Myślicie… że to ona? – wydusiła Merit.
– A któż by inny? – Bruno ukrył twarz w dłoniach.
– Może udało jej się któregoś zabić? – Kobieta nie porzucała nadziei.
– Gdyby to był jeden z nich – zauważył Nick – na pewno nie szliby
tak spokojnie. Spójrzcie, mają opuszczoną broń. Nawet się nie rozglądają.
– Nie mają dziennika – zauważył Bruno.
– Tego nie wiemy.
– Ale co mogło…? – Merit wyglądała na dogłębnie wstrząśniętą.
– Nie widzieliśmy, by schodziła na dół – myślał głośno Nick. –
Przypuszczam, że poszła na górę, do tego łącznika, o którym mówiłem
wcześniej. Pewnie pomyślała, że to świetna droga ucieczki.
– Mówiłeś, że to jest świetna droga ucieczki – przypomniał Bruno
z wyrzutem.
– Ale niebezpieczna. Łącznik jest dziurawy jak sito! Sam o mało
nie spadłem, idąc w tę stronę. Dla kogoś, kto ostatnie miesiące spędził
w zamkniętym pomieszczeniu, przeprawa była wyrokiem śmierci.
– A więc Dani nie żyje – podsumował Bruno.
– Nie… żyje… – powtórzył zachrypnięty głos z podłogi. Wszyscy
aż podskoczyli.
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U ich stóp Greyson wił się nieskoordynowanie, pomału odzyskując
czucie.
– Dupniesz za to, cwelu – mamrotał, z trudem panując nad mięśniami twarzy. – Wy wszyscy… Chuj wam w kichę… frajerzy… To był mój
towar. Moja zapłata za… za to wszystko…
– Uspokój się Grey, wystarczy nam problemów – przerwała chłodno Merit. – A Nick nie jest tu niczemu winien. Dani prawdopodobnie spanikowała na widok patrolu i nic nie mogliśmy na to poradzić.
– Przepierdoliliście moją polisę… Ukatrupię was, jak wolność kocham…
– Och, dajże spokój wreszcie. – Merit zmarszczyła nos ze złością.
– Nie strachaj… – Greyson łypnął na nią spode łba i uśmiechnął się
obleśnie. – Ty zostajesz. Nie ma Dani, a nie będę konia na oklep ujeżdżał.
Kobietę zatkało.
Grey chwycił krawędź łóżka, podciągnął się do pozycji siedzącej
i posłał jej całusa, który miał w sobie tyle czułości, co prawy sierpowy.
Przez moment Merit wyglądała, jakby chciała się na niego rzucić z pięściami. Powstrzymała się jednak, rozejrzała wokół bezradnie i nie mając
lepszych pomysłów, skierowała swoją złość na pozostałych przedstawicieli męskiego gatunku.
– Nic nie powiecie?! – warknęła. – Wstyd, panowie! I to jest właśnie
ta cywilizacja, którą próbowaliśmy budować.
– Przesadzasz, Grey… – Zbesztany Bruno zdecydował się przyjść
jej w sukurs.
– Odpierdol się, cioto – warknął tamten, machnąwszy umięśnioną ręką, jakby odpędzał natrętnego komara. – Nie twoja broszka, kogo
dydlę.
Nick pokręcił głową z rezygnacją.
– Olej bałwana – doradził. – Mamy większe zmartwienia…
– Dokładnie! – przytaknął ochoczo Bruno. Ostentacyjnie odwrócił
się plecami do rozjuszonego kolegi i wpatrzył w ekran laptopa, ale widać
było, że jest spięty. – Nadal nie wiemy, co z dziennikiem. Myślicie, że
miała go przy sobie?
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– A gdzie miała go mieć? – odwarknęła Merit, wciąż trzęsąc się
z wściekłości. – Jeśli go zabrała ze sobą, to nie po to, żeby go zostawić
na korytarzu.
– Znając ją, to mogła z kartek zrobić samoloty i puszczać z okna
– zakpił Bruno. – Albo…
Nie dokończył, bo na plecy zwalił mu się Greyson, bezładnie wymachujący wytatuowanymi łapami. Bruno stracił równowagę i upadł wraz
z napastnikiem na komputer, który odpowiedział trzaskiem łamanego
plastiku i zgasł. Pomieszczenie pogrążyło się w ciemności, a z podłogi
dochodziła sapanina walczących:
– Zaje…
– Kurwa! Weź się odp…
– Moja polisa!
– Moje ucho!
Nagle wnętrze rozświetliła lampa. Szamotanie ustało. Merit stała
przy schodach, trzymając jedną rękę na włączniku, a drugą ściskając nóż.
W jej oczach iskrzyła determinacja, jakiej Nick jeszcze u niej nie widział,
nawet gdy snuła opowieści o rychłej odsieczy eternizowanych.
– Grey. Albo się uspokoisz, albo sam dostaniesz czapę!
Rozumiesz?! Rozumiesz, kurwa?! Mam tego dość! Bruno wyłaź spod
Greya i sprawdź, co z latopem. Nick, znajdź jakąś latarkę, zanim ktoś
zainteresuje się, czemu szafa świeci spod podłogi.
Grey zacisnął zęby i wstał, niby przypadkiem wbijając przeciwnikowi kolano w wewnętrzną stronę uda. Bruno skurczył się gwałtownie, ale
przyszpilony wściekłym spojrzeniem Merit, nie ośmielił się nawet pisnąć.
– Jesteśmy w czarnej dupie – podsumował Grey, wciąż dysząc
po walce. – Ale to jest, kurwa, cicha msza przy tym, co będzie, jak ta
atanda znajdzie kniżkę Dani. Chuj wie, co ona tam wyskrobała. – Chwycił
wiszącą na gwoździu kurtkę. – Idę do łącznika. Może gdzieś się to gówno
jeszcze wala.
– Nigdzie nie idziesz! – Merit zagrodziła mu drogę i choć nadal
wysoko trzymała nóż, po widocznej wcześniej determinacji nie został nawet ślad. Zamiast tego na obdartą z gwałtownych emocji twarz powróciły
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wszystkie piętna długotrwałego stresu, czyniąc ją szarą ze zmęczenia.
Greyson wyczuł to natychmiast i bez słowa minął kobietę na schodach.
Po drodze nonszalancko zgasił światło, jakby tylko wychodził na miasto,
zostawiając w mieszkaniu trójkę niezbyt lubianych czworonogów.

Od wyjścia Greya siedzieli bez ruchu, niczym stado kurczaków po zapadnięciu zmroku. Merit próbowała jeszcze naprawić laptopa, ale uszkodzenia okazały się zbyt poważne – stracili swoje jedyne oko, a jego przywrócenie, o ile w ogóle możliwe, mogło potrwać tygodniami. Na domiar złego
izolowane, dźwiękoszczelne ściany czyniły ich kompletnie głuchymi, tak
więc nawet nie było sensu nasłuchiwać, czy do ich kurnika zbliża się lis.
Zresztą, co by wtedy zrobili?
Raz po raz wybuchały żarliwe dyskusje, o tym czy czekać, czy
uciekać, oraz czy wpuścić Greya do środka, jeśli w końcu pojawi się z powrotem, ale bez informacji z zewnątrz wszelkie decyzje zapadały wyłącznie pod wpływem chwilowych emocji. Już dwa razy zbierali się do
wyjścia, grupą lub w pojedynkę, i dwa razy rezygnowali z tego planu na
rzecz dalszego obgryzania paznokci.
Wreszcie zgrzyt otwieranego włazu zerwał wszystkich na równe
nogi, a chwilę później oślepił ich blask latarek. Tupot butów na schodach
i szczęk broni utonęły we wrzawie wściekłych komend, których żaden
z pogrążonych w stuporze mieszkańców kryjówki nie mógł wykonać ani
nawet zrozumieć. Czyjeś ręce rzuciły Nicka o podłogę. Nim ten zdążył
zrozumieć, co się dzieje, ktoś brutalnie wykręcił mu ręce i skuł za plecami. Kątem oka widział jeszcze, jak Merit szamocze się z żołnierzem,
który ostatecznie wymusił uległość solidnym uderzeniem kolby w plecy.
Wkrótce cała trójka leżała obezwładniona na podłodze, a kilku mundurowych przeczesywało pomieszczenie.
Nick zmrużył oczy, gdy wisząca pod sufitem lampka diodowa
rozbłysła niespodziewanie, jednak nim zdążył przywyknąć do jasności,
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światło zgasło. Za chwilę pojawiło się znowu i ponownie zniknęło. I tak
kilka razy.
Podczas jednego z błysków, Nick dostrzegł stojącego przy schodach drobnego, młodego mężczyznę w oficerskim mundurze, który od
niechcenia bawił się włącznikiem. Spostrzegłszy na sobie spojrzenie
Nicka, uśmiechnął się paskudnie i machnął ręką na podwładnych, którzy
natychmiast poderwali więźniów na kolana.
Nick, szarpnięty przez jednego z żołnierzy, zadarł głowę… i zamarł.
Przed sobą miał człowieka, którego bardzo dobrze znał, ale była
to znajomość ze świata tak w tej chwili odległego, że przez moment zastanawiał się, czy nie stoi oko w oko z senną marą. Mężczyzna na tle
pozostałych szeregowych wyróżniał się wzrostem oraz inteligentnym
wyrazem twarzy, którego nie dało się zamaskować ani brudem, ani gęstym zarostem barbarzyńcy. Nadal wyglądał na swoje czterdzieści parę
lat, chociaż od ostatniego spotkania w czarnych włosach pojawiło się
znacznie więcej siwych pasm. Jego błękitne oczy zatrzymały się na jeńcu
i przez moment na twarzy zagościł ten sam szok, którego przed chwilą
doświadczył Nick. Żołnierz opanował się jednak i na powrót przywdział
maskę chłodnej obojętności.
Nick nie był zaskoczony. Nagle przypomniał sobie, z kim tak naprawdę ma do czynienia i że ich stosunki, chociaż zakotwiczone w dobrych przedwojennych czasach, polegały głównie na obopólnej nienawiści. W zasadzie powinien być wdzięczny, że nie dostał kolbą.
Z rozmyślań wyrwał go głos dowódcy:
– Rzeczywiście nora! W sam raz dla szczurów! – rzekł oficer, krzywiąc się z odrazą. – Dawać go tu! – rozkazał komuś na szczycie schodów.
Po prowizorycznej, sklejkowej konstrukcji, bardziej przypominającej drabinę niż schody, stoczyło się ciało i z impetem uderzyło o podłogę,
łamiąc przy okazji ostatni stopień. Tatuaże od ramion aż po nadgarstki
nie pozostawiały wątpliwości, do kogo należało. Pierwsza zareagowała
Merit.
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– Wydałeś nas. Im. – W jej głosie nie było pretensji, nawet zdziwienia, tylko bezgraniczny smutek.
Greyson nie śmiał spojrzeć jej w oczy, jednak nie wytrzymał przedłużającej się ciszy:
– Torturowali mnie – mruknął.
– Bzdura! – parsknął oficer. – Wyśpiewał wszystko, nim zdążyłem
go szturchnąć. Nawet głosu za bardzo nie podniosłem. Tak było?
Rzeczywiście, nic w wyglądzie Greysona nie wskazywało na to, by
ktoś się nad nim znęcał. Jedyne otarcia, jakich Nick się dopatrzył, były
wynikiem upadku ze schodów.
Greyson chyba zdał sobie sprawę ze swojego położenia. Po raz
ostatni spojrzał z nadzieją na oficera, ale widząc na jego twarzy tylko
cyniczny uśmieszek, zwiesił głowę.
– No? Nic im nie powiesz? – Dowódca bawił się w najlepsze.
Przysiadł na jednym z łóżek i delektował się przedstawieniem.
– Ja… – zaczął Grey – poszedłem tam, gdzie spadła Dani.
– O proszę, czyli to ścierwo też stąd wypełzło! – zawołał oficer,
uradowany, że błyskotliwą dedukcją rozwiązał kolejną zagadkę. – No dalej, dalej – zachęcił Greysona do dalszych wynurzeń klepnięciem w potylicę.
– Przypalili mnie…
– Słuchajcie, słuchajcie. Teraz będzie najciekawsze – zapowiedział
oficer.
Greyson przełknął ślinę.
– Powiedziałem, że wskażę chawirę… w zamian za życie.
Na te słowa dowódca wyszczerzył zęby w uśmiechu.
– Ty durniu! – krzyknęła Merit.
– Gdybym was nie podestrał, na pewno by mnie zajebali!
– Dałeś się nabrać na dobrego policjanta?!
Uśmiech zniknął z twarzy oficera. Mężczyzna zerwał się z łóżka
i uderzył kobietę pięścią w twarz. Zamrugała oszołomiona, z oczu pociekły jej łzy, a z nosa ciurkiem krew.
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– Nie będzie mi tu pierdolone zombie zarzucać kłamstwa! –
Spojrzał z powrotem na Greya, wstał i obszedł go dookoła, kontynuując
przerwaną myśl: – Obiecałem, że pozwolę ci się cieszyć lekiem na nieśmiertelność. A skoro eternina to lek na śmierć, lekiem na nieśmiertelność jest to… – Oficer zatrzymał się niespodziewanie za plecami więźnia
i bez ostrzeżenia wbił mu nóż w szyję.
Pchnięcie było mocne i dobrze wymierzone, bowiem Grey wybałuszył oczy, zagulgotał i osunął się na podłogę. Umarł, nim w ogóle pojął,
co zaszło. Pełen zdumienia bezruch zagościł na twarzach wszystkich
świadków, tak jeńców, jak i żołnierzy. Tylko oficer uśmiechał się od ucha
do ucha, przyglądając się bryzgającej z rany krwi. Czerwona kałuża powiększała się szybko i wkrótce Nick poczuł, że klęczy w czymś ciepłym
i wilgotnym, co jeszcze przed chwilą stanowiło część żywego człowieka.
Nie odsunął się nawet o milimetr – instynktowna odraza nie miała szans
w obliczu paraliżującego strachu.
– Zawsze dotrzymuję słowa – obwieścił zadowolony z siebie oficer, po czym splunął. – A poza tym… nienawidzę zdrajców. – Przyklęknął
i zaczął wycierać ostrze o ubranie zabitego.
Ten widok doszczętnie załamał Bruna. Zgarbił się tak, jakby eternina przestała działać i dogoniły go wszystkie skradzione starości lata,
głowa opadła mu na piersi, a jego ramionami wstrząsnął szloch bezsilności.
– Dobrze jest… – Merit szturchnęła go pocieszająco. –
Przynajmniej nie oblizał noża.
Oficer poprawił uchwyt na rękojeści. Najwyraźniej tym razem kobieta posunęła się za daleko. Nick zesztywniał w przestrachu, spodziewając się, że za chwilę ujrzy kolejnego trupa.
– Stul pysk, kurwo! – wrzasnął oficer i runął na Merit.
Powstrzymał go najwyższy z żołnierzy, chwytając młokosa za
nadgarstek i wyjmując z bezwładnej ręki nóż.
– To już przesada, panie podporuczniku! – Głos szeregowego zadudnił jak werble na szafocie. Mundurowi i więźniowie zastygli
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w przerażeniu. Stało się jasne, że za chwilę poleci głowa, ale nie było
jeszcze pewne czyja.
– Puszczaj mnie, Gareth, kurwa twoja mać – miotał się oficer – bo
cię pod sąd wojenny oddam!
Żołnierz bez słowa cofnął rękę, noża jednak nie oddał.
Przedramieniem zasłaniał ostrze, jakby bał się, że widok broni na powrót wyzwoli w przełożonym żądzę mordu. I rzeczywiście, podporucznik
chwilowo zapomniał o jeńcach, całą uwagę koncentrując na nienawiści
względem aroganckiego podkomendnego.
– Długo czekałem na tę chwilę, Gareth! – wysyczał, mrużąc nienawistnie oczy. – Wreszcie dobiorę ci się do dupy! Nie wyjdziesz z pierdla
do końca tej, a nawet przyszłej wojny!
– Kusisz, szczeniaku – westchnął ciężko żołnierz.
– Rzuciłeś się na człowieka, i do tego oficera! – zagrzmiał podporucznik, z całą mocą, na jaką było stać jego młodocianą personę, nieświadom, że to, co sam uznawał za charyzmę, w obliczu chłodnej stanowczości oponenta, brzmiało jak gwizd czajnika.
Gareth spojrzał na niego z teatralnym zdumieniem.
– Ty serio masz się za oficera?
– No kurwa… – Młodzian bezradnie rozłożył ręce i rozejrzał się
po twarzach podwładnych. – Czy ktoś może wreszcie zastrzelić tego
pojeba?
Żołnierze patrzyli w podłogę, jakby pytanie nie było skierowane
do nich. Gareth bez skrępowania złapał przełożonego za pasek u spodni
i wcisnął mu nóż do pochwy.
– Czy ty właśnie, jako oficer, wydałeś rozkaz zamordowania swojego żołnierza? Tak mam to interpretować?
– Ja ci dam intepr… intre… W dupę jebany! Unique, i ty gruby tam!
Wyprowadzić tego kutasa, odwieźć do obozu i wsadzić do karceru! Tak
kocha zombiaki, to posiedzi z nimi, dopóki nie wymyślę, co z nim zrobić.
Gdy trzej mężczyźni wyszli, oficer oparł dłoń na rękojeści noża.
Z jego tępej twarzy trudno było wyczytać, czy cokolwiek zrozumiał z zaistniałej sytuacji. Przez chwilę krążył między jeńcami.
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– Tych też zamknąć! – rozkazał wreszcie, a gdy podniesiono
więźniów z klęczek, raz jeszcze powiódł wzrokiem po ich twarzach. –
Będziecie teraz jeszcze jakiś czas oddychać, jeść, srać, ale i tak wiadomo, co was czeka. Pora, żeby ktoś wam przypomniał, że umieranie to
parszywa robota.
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Nick z rezygnacją patrzył na szybko zbliżającą się podłogę wojskowej
furgonetki, gdy dwaj żołnierze ze śmiechem podnieśli go nad głowę
i wrzucili do środka niczym worek kartofli. Wylądował z łoskotem obok
opartego o ścianę Garetha, który w przeciwieństwie do Nicka nie miał
skrępowanych za plecami rąk i mógłby spowolnić upadek więźnia.
Zamiast tego, w imię dawnej znajomości, z kliniczną obojętnością obserwował, jak ten rozbija sobie twarz o stalową powierzchnię. Zanim
Nick doszedł do siebie, drzwi zatrzasnęły się z hukiem i pojazd powoli
ruszył w drogę.
Właśnie układał w myśli frazę, którą mógłby godnie powitać dawnego nieprzyjaciela w tak niezwykłych okolicznościach, gdy poczuł, że
ten bez słowa podrywa go z ziemi i sadza obok siebie na drewnianej
ławce.
– Uszanowanie, prezesie – wydusił Nick przez zaschnięte gardło,
gdy spostrzegł, że mężczyzna przygląda mu się badawczo, jakby sprawdzając, czy ma do czynienia z trzeźwo myślącą istotą.
– Stul dziób! – usłyszał w odpowiedzi.
Żołnierz nastawił ucha. Za cienką ścianką oddzielającą aresztowanych od aresztujących zagrzmiał gromki rechot. W wąskiej szybce, przez
którą można było zajrzeć do tylnej kabiny, pojawiły się czyjeś roześmiane
oczy, ruchem brwi pytając o samopoczucie. Zapytany odpowiedział skierowanym ku górze kciukiem. Oczy zniknęły, a Gareth oparł się plecami
o ścianę i przez chwilę obserwował wędrujące po suficie furgonetki plamy światła. Wreszcie pokiwał głową, jakby właśnie podjął jakąś decyzję,
upewnił się, że nikt z szoferki ich nie obserwuje i wyszeptał:
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– Jak wysiądziemy, zaczniesz się drzeć, że jesteś nieeternizowany. Rozumiesz?
– Co?! – Teraz to Nick nabrał wątpliwości co do trzeźwości rozmówcy. – Po co?
– Możesz raz, jeden jedyny raz w życiu, nie machać jęzorem i po
prostu zrobić, o co się ciebie prosi?!
– Serio? – Nick parsknął kpiącym śmiechem. – A co mi zrobisz?
Zasztyletujesz jak ten twój koleżka?
Gareth zmierzył go pełnym pogardy wzrokiem.
– Zawsze myślałem, że jak cię jeszcze raz spotkam, to gołymi
rękami urwę ci łeb – wycedził z nieskrywaną nienawiścią. – Wierz mi,
chętnie bym to zrobił nawet teraz, ale zupełnie nie ma takiej potrzeby,
jeśli mnie i tym razem nie posłuchasz. – Znów zerknął na wizjer i kontynuował na granicy słyszalności: – Jak już mówiłem, za chwilę dojedziemy
na miejsce. Gdy już cię podniosą z ziemi, wrzeszcz jak opętany, że nie
jesteś eternizowany i że mają cię dać pod czujnik. Wymyśl jakiś powód,
dlaczego uciekłeś w ruiny, i trzymaj się go. Niech to będzie coś wiarygodnego, ale nie takiego, żeby odesłali cię na najbliższy posterunek.
– O co chodzi z tymi czujnikami?
– Żeby nie musieć na każdym kroku robić badań krwi, opracowano system wykrywania promieniowania terahercowego na powierzchni
skóry.
– To mi niewiele pomoże.
Gareth przygryzł wargę, jakby zastanawiając się, na ile może mu
zaufać.
– Pomoże. Czujnik na ciebie nie zadziała.
– Dlaczego? Przecież jestem… – Przerwał, bo nagłe szarpnięcie
zatrzymującego się wozu rzuciło go na rozmówcę.
Nim zdążył pojąć, co się dzieje, współpasażer chwycił go za kaptur
bluzy i krawędź spodni. Gdy tylko zgrzytnął zamek, żołnierz jednym silnym ruchem wyrzucił więźnia z wozu, otwierając nim drzwi jak taranem.
Nick, półprzytomny od uderzenia, jak przez mgłę dostrzegł olbrzymią postać Garetha przeciskającą się przez gęstniejący wokół tłum
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rozbawionych żołnierzy. Po chwili się zorientował, że obok na ziemi leży
podporucznik, którego własnym ciałem niechcący zbił z nóg, wypadając
z furgonetki. Oficer zamrugał oszołomiony i zerwał się na równe nogi.
– Zaatakował mnie! – wrzasnął, podskakując i rozglądając się na
boki w poszukiwaniu winowajcy. – Zaatakował mnie!
Przez chwilę wydawało się, że zacznie gonić zuchwalca. Ku rozczarowaniu zebranej gawiedzi opamiętał się jednak, zwłaszcza że ktoś
właśnie podniósł z ziemi umorusanego i skrępowanego więźnia, jakby
stworzonego do rozładowania oficerskich frustracji.
– Zapłacisz mi za to! – wysapał podporucznik w ubłoconą twarz,
ale szybko doszedł do wniosku, że błoto to za mało i przymierzył się do
ciosu.
W pierwszym odruchu Nick skulił się niezdarnie i wycharczał
przez ściśnięte paniką gardło:
– Nie masz prawa!
Potężne uderzenie zmiażdżyło mu łuk brwiowy i wiarę w przysługujące prawa człowieka. Nick przez krwawą mgłę zobaczył, jak młodzian
zbiera się do kolejnego ciosu, i nagle przyszło olśnienie.
– Nie jestem eternizowany! – wyrzucił z siebie i zacisnął oczy, ale
czując, że cios jednak nie pada, nabrał odwagi i powietrza, i wydarł się
na cały głos: – Ludzie! Nie jestem eternizowany!

Zardzewiały skobel zgrzytnął i drzwi otworzyły się na oścież, ukazując
ciasne wnętrze celi. Leżący na podłodze więzień zasłonił oczy przed jaskrawym światłem.
– Pierwszy raz widzę, żeby do izolatki wsadzali parami, ale z rozkazu najwyższego masz kolegę – mruknął z progu Floyd, wyraźnie nieswój na widok towarzysza broni pod kluczem. – Okazało się, że nie jest
eternizowany, więc nie bardzo wiadomo, co z nim robić.
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Oswoiwszy się z jasnością, Gareth usiadł i przeciągnął się z zadowoleniem, jak gdyby to nie jarzeniówka, ale promienie wschodzącego
słońca uraczyły go swoim blaskiem.
– I tak jest lepiej niż na pryczy pod tobą – ziewnął. – Załatw pod
tym kocem, co masz do załatwienia, zanim mnie wypuszczą, dobra?
– Doczekaj mojego wieku, to zrozumiesz, że to sapanie i skrzypienie to zwykła próba podrapania się po dupie. – Odparł Floyd bez urazy
i wepchnął do środka obitego i wciąż nieco roztrzęsionego więźnia. –
Bawcie się dobrze, chłopaki. Nowy ma na imię Nick i jest świrem.
Strażnik zrobił krok w tył i chwycił za krawędź drzwi.
– Floyd… – zagaił Gareth. – Zostaw światło na korytarzu.
Żołnierz pokiwał w zrozumieniu głową i zatrzasnął zamek.
Pomieszczenie na powrót pogrążyło się w mroku, który jednak
szybko okazał się niedoskonały. Szpara pod drzwiami była dostatecznie
szeroka, by światło z jasno oświetlonego korytarza, o ile tylko ktoś zechciał zostawić je zapalone, przenikało do wnętrza.
W miarę jak wzrok Nicka przyzwyczajał się do ciemności, zaczynał dostrzegać zarys elementów skromnego wyposażenia – resztę musiał odtworzyć z pamięci lub użyć wyobraźni. Połowę ciasnej celi zajmował współwięzień – siedział z wyprostowanymi nogami, oparty o ścianę
i bacznie przyglądał się gościowi. W przeciwległym rogu sterczał kran,
zwieńczony od góry trzema ukruszonymi kafelkami, a od dołu brzydką
blizną po wyrwanym zlewie, sugerując, że dawniej mogła znajdować
się tu kuchnia lub pomieszczenie gospodarcze. Kompozycji dopełniało
stojące w tym samym kącie blaszane wiadro, buchające bukietem kloacznych aromatów.
Nie mając lepszego wyboru, Nick usiadł na podłodze obok
Garetha – chociaż z powodu wiadra nogi musiał trzymać zgięte – gdy
zaś spróbował oprzeć plecy, nadział się na biegnącą pionowo rurę.
Przekręcił się o dziewięćdziesiąt stopni i oparł plecami o drzwi, ale w tej
pozycji kolana miał niemal pod brodą, bo resztę celi wypełniała potężna
postać współwięźnia. Ostatecznie wcisnął się w kąt między drzwiami
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a rurą i usiadł na skos, zyskując nieco przestrzeni dla nóg, chociaż o ich
pełnym wyproście nadal mógł tylko pomarzyć.
– Uszanowanie, profesorze. – W ciemności rozległ się niski, beztroski głos.
Nick podniósł głowę i obejrzał sufit jednym okiem – drugie zasłaniał paskudny krwiak.
– Gdzie jest kamera? – zapytał przezornie.
– Nigdzie. To jest izolatka. Nikt nie chce wiedzieć, co tu się dzieje.
Gareth podłożył sobie zwinięty koc pod plecy, opuścił się nieco
niżej i oparł stopy o przeciwległą ścianę. Widać było, że zna na pamięć
wymiary celi i już dawno opracował wszystkie możliwe pozycje, w których było mu w miarę wygodnie. Nick natomiast dłuższą chwilę wiercił się
w swoim kącie, nie mogąc znaleźć takiej, w której nic by go nie uwierało.
Poza tym nie dostał koca.
– Za to, jak mnie wypieprzyłeś z wozu, to powinienem strzelić ci
w pysk – warknął poirytowany bólem i niesprawiedliwym traktowaniem.
Gareth nie zaszczycił tej pogróżki nawet uchyleniem powiek.
– Mówiłem ci już kiedyś, że świat nie kończy się na czubku twojego
nosa? – zapytał. – Ja wiem, że przy rozmiarze twojego kinola trudno w to
uwierzyć, ale tak jest.
Nick kilka razy w niedowierzaniu otworzył i zamknął opuchnięte
usta. Wreszcie wydukał:
– Serio? Po tym wszystkim robisz tu antysemicką wstawkę?
– Nieprawdopodobne… – Rozmówca westchnął ciężko. Mimo
ciemności Nick dostrzegł, że jego brwi uniosły się wysoko, chociaż oczy
pozostały zamknięte. – Najcięższy przypadek egotyka, jaki znam! Jak
już raz pozwolę sobie na argumentum ad personam, to w jakiś tajemniczy sposób zamieniasz to w atak na cały pieprzony Naród Wybrany.
Kompleks mesjasza, czy co?
Nick przygryzł wargę, ale natychmiast tego pożałował.
– Jesteś pewny, że chcesz ze mną rozmawiać o kompleksach?
Gareth pokręcił głową z rezygnacją.
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– Widzisz, i to jest pierwszy z powodów, dla których otworzyłeś
drzwi samochodu twarzą.
– To znaczy?
– Po prostu ci się, kurwa, należało!
Nick zwiesił głowę i zlizał cieknącą mu z wargi krew.
– Może… – mruknął ponuro. – Jeśli myślisz, że choć jeden dzień
mija mi bez myśli samobójczych…
– Tylko bez melodramatu! – uciął żołnierz.
Nick nic nie odpowiedział. Przez dobrą minutę siedzieli w zupełnej
ciszy, bo o tej porze spały już całe koszary, wszyscy więźniowie i prawdopodobnie także strażnicy.
– To jakie były pozostałe powody? – zapytał w końcu Nick, próbując zapanować nad ogarniającą go apatią.
Gareth wreszcie otworzył oczy.
– I teraz zadajesz odpowiednie pytania – pochwalił z ożywieniem.
– Po pierwsze, czy też raczej po drugie, zależało mi na tym, żeby nikomu
z tutejszych idiotów nawet do durnego łba nie przyszło, że rozmawialiśmy w wozie. Ten paranoik zaraz chciałby wiedzieć o czym, po co, itede.
– Mogłeś po prostu wysiąść bez słowa. Jak wyrżnąłem o glebę,
z rękoma związanymi za plecami, o mało karku nie skręciłem!
– I to jest trzeci powód.
– Bo mi się, kurwa, należało… Wiem.
– Nie, panie pępku świata, nie! To znaczy tak, ale to pierwszy powód, a nie trzeci. – Gareth wyraźnie bawił się rozmową. – Trzeci powód
jest taki, że wiedziałem, że po czymś takim ta karykatura oficera, jak
już ich czujnik zawiedzie, wpadnie na pomysł wrzucenia nas razem do
jednej celi.
– Po co?
– Liczy, że cię tu zatłukę, a on upiecze dwie pieczenie przy jednym
ogniu. Ty znikniesz, a mnie będzie można skazać za morderstwo.
Nick popatrzył powątpiewająco swoim zdrowym okiem.
– I chcesz mi powiedzieć, że to wszystko wymyśliłeś, jadąc furgonetką?
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– Wiem, że tobie i roku byłoby za mało, żeby zaplanować coś sięgającego dalej niż najbliższe dupcenie, ale tak. – Gareth uśmiechnął się
z nieskrywaną satysfakcją. Odczekał chwilę i dokończył ponaglającym
szeptem suflera: – Teraz jest ten moment, w którym pytasz, czemu to
zrobiłem, skoro tak cię nienawidzę, a potem dociera do ciebie, że nadal
nie wiesz, dlaczego czujnik nie wykrył twojej eterniny.
Nick zrobił głęboki wdech. Chociaż protekcjonalność rozmówcy
działała mu na nerwy bardziej niż wszystkie dokuczliwe rany i utrapienia
niewoli, wciąż przegrywała w starciu ze zwykłą ciekawością. Pokornie
rozłożył ręce i gestem zachęcił, by tamten mówił dalej.
– Zacznę od drugiego niezadanego pytania – podjął energicznie
Gareth. – Czujnik szuka na złej częstotliwości.
– Skoro nie działa, to czemu go w ogóle stosują?
– Działa, działa – zapewnił aresztant i uśmiechnął się przebiegle. – Miałem nadzieję ogłosić to w zupełnie innych okolicznościach, ale
pewna mała szwedzka firma, zanim jej pracownicy nie zostali wyrżnięci
przez fanatyków, eksperymentowała z eterniną kilka generacji bardziej
zaawansowaną niż konkurencja. Jak widać na załączonym obrazku, nawet ci, którzy ją dostali, nie zawsze wiedzieli o różnicach.
Nick zmarszczył czoło, wyraźnie szukając czegoś w pamięci.
Wreszcie zrozumienie na jego twarzy zmieszało się z ulgą, a chwilę
później ze wstrętem. Gareth podciągnął się, usiadł po turecku i wbił
w rozmówcę rozjaśnione błyskiem triumfu oczy.
– Tak, widzę, że do ciebie dociera – oznajmił z wyższością kota
spoglądającego na wciśniętą w kąt mysz. Wyszczerzył się od ucha do
ucha i dorzucił szyderczo: – Może ten Nobel nie był tylko za efekciarski
marketing…
Nick odwrócił wzrok, nadal w zbyt wielkim szoku, by odpowiadać
na zaczepki.
– Czyli… – zaczął z nadzieją – dopóki nie zrobią mi badań krwi…
– Tak. Jesteś dla nich równie śmiertelny jak ja.
Nick pokiwał poważnie głową, ale nadal unikał wzroku rozmówcy.
– To już się dowiedziałem jak. Ale nadal nie wiem dlaczego?
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Gareth poprawił koc i wrócił do swojej pół-leżącej, pół-wiszącej
pozycji.
– Bo miałem nadzieję, że może czegoś się jednak nauczyłeś. Że
może dasz radę utrzymać język za zębami dość długo, by pojawiła się
okazja, kiedy to, co wiemy, będzie można ujawnić.
– Przecież sam nie raz, nie dwa podkreślałeś, że pewnie wiesz
o eterninie więcej ode mnie…
– Nie pewnie, tylko na pewno! – żachnął się Gareth. – Ale vae victis. – Wzruszył ramionami i westchnął. – Wszystkie próbki, wyniki, badania, ba, notatki, są niszczone przez zwycięzców. Niedługo poza naszymi
czaszkami nie pozostanie ślad po tym, jak robić nanoboty. Pozwalając ci
przeżyć, dwukrotnie zwiększam szansę, że nie wszystko zostanie stracone.
– A może właśnie powinno? Ja wiem, że utrata pozycji na liście
„Forbesa” boli, ale panta rhei. Może ludzkość po prostu nie jest zdolna
do funkcjonowania z perspektywą kilkusetletniego życia?
– Oczywiście, że nie jest – prychnął Gareth. – I dlatego ja bym
nigdy nie opublikował przepisu na eterninę w internecie!
Nick skrzywił się, jakby go rozbolał ząb.
– Odpieprz się! – wyparował ostro, na co rozmówca uniósł ręce
w geście poddania, chociaż złośliwy uśmiech nie spełzł mu z twarzy. –
Poza tym sama nasza wiedza to trochę mało, nie? Potrzebny jest przemysł nanotechnologiczny.
– A jakby zrobić inżynierię wsteczną?
– Z tego, co nam pływa we krwi? Jakoś słabo to widzę. Jakby się
nanoboty dało tak po prostu wyciągnąć, toby nas deeternizowali, a nie
dekapitowali.
Gareth klasnął w dłonie z zachwytu.
– O rany! Przemyślenie godne Człowieka Dekady! – Roześmiał się,
widząc, że Nick ze złością zaciska usta. Podjął z szelmowskim uśmiechem: – A jakby tak znalazło się trochę więcej eterniny?
– Niby gdzie?
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– U mnie pod pryczą, jeśli nie przeszukają moich rzeczy… Nawet
ten chujek nie podejrzewa, jakiego może znaleźć na mnie haka.
Nick spojrzał na współwięźnia z grozą wymalowaną na twarzy.
Gdyby tamten zdecydował się jednak rzucić na niego z łapami, przerażenie Nicka nie byłoby większe.
– Trzymasz nanoboty pod łóżkiem? Tutaj?!
– A gdzie mam je twoim zdaniem trzymać?
Nick potrząsnął głową z niedowierzaniem.
– Skąd niby je masz?
– Znajduję. Jako zwykły trep mogę szlajać się, gdzie chcę, i brać,
co chcę, bez budzenia podejrzeń. Odkąd udało mi się wtopić w ten radosny tłumek barbarzyńców, zebrałem już dostatecznie dużo próbek, by
w odpowiednich warunkach odtworzyć technologię.
Nick przez chwilę patrzył ze szczerym uznaniem, ale nagle spochmurniał.
– Weź ty się może dorób na czymś innym. Mało ci jednej rzezi?
– Ty naprawdę uważasz, że to było nieuniknione? – Gareth pokręcił głową. – W sumie, to mogłem się tego po tobie spodziewać…
– Co masz na myśli? – zjeżył się Nick, czując, że nadchodzi kolejny
przytyk. Nie pomylił się.
– Skoro rozwiązanie zaproponowane przez Prometeusza i posiadacza najwybitniejszego intelektu ostatniego stulecia okazało się do
dupy, to lepsze na pewno nie istnieje. W końcu jak się to mogło nie udać?
– Gareth podrapał się w udawanym zamyśleniu po brodzie. – Najpierw
rozdajmy najbardziej pożądaną przez człowieka substancję każdemu
napotkanemu śmieciowi, potem próbujmy kontrolować dystrybucję, wymyślając coraz to cudaczniejsze obostrzenia, a na koniec dziwimy się,
że ludzie zaczynają się burzyć, że ich sąsiad dostał gwiazdkę z nieba,
a oni nie.
– A fakt narkotyzowania nieeternizowanych był bez znaczenia,
co? Opium dla mas, od InnoMedu! – wytknął Nick i z satysfakcją dostrzegł, że tamten wzdrygnął się, jakby coś obrzydliwego wlazło mu za
kołnierz. – A jednocześnie można po cichu obdarować eterniną bogatych
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kolegów, a potem znad szklanki whisky patrzeć, jak na świecie zdycha
pokolenie za pokoleniem.
– No tak. Moralniej jest patrzeć, jak jedna trzecia ludzkości zdycha w przeciągu kilku lat. Albo jeszcze lepiej! Wleźć do jakiejś nory i nie
patrzeć…
Nick hardo podniósł głowę.
– Ty mnie na moralność nie bierz! Ta wojna to efekt działań oligarchów, senatorów, dyktatorów, czy kogo tam jeszcze nie eternizowałeś!
Ty i te twoje elity, kurwa wasza mać! – wymamrotał przez zaciśnięte
zęby. – Pieprzone kółko wzajemnej adoracji złożone w dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach z tych, których jedynym osiągnięciem było
odpowiednie urodzenie się! Nieuki i egocentrycy, dobrzy jedynie w wyzyskiwaniu słabszych!
– Już się tak nie unoś – uspokoił współwięzień, uśmiechając się
pobłażliwie. – Obawiam się, że znasz ich tylko z rautów, więc choćbyś
chciał, nie dasz rady ich poprawnie scharakteryzować.
– Nie musiałem z nimi chodzić do łóżka, żeby wiedzieć, że to banda półgłówków!
– Temu nie przeczę, ale nie sądzę, żebyś był w stanie wyobrazić
sobie ogrom ich głupoty.
Nick zaniemówił. Prędzej spodziewał się odsieczy eternizowanych
niż tego, że dawny adwersarz podzieli jego poglądy.
– Ale ty wiesz, że ja mówiłem o…
– Wiem – przerwał mu Gareth. – Wiem też, że uprzejmie zostawiłeś ten jeden procent… Poza tym zasada wolnego dostępu do eterniny
niczego nie zmieniła. Ta sama banda idiotów siłą rzeczy też się eternizowała, nie tracąc nic ze swojej pozycji i wpływów.
– Niby masz rację – westchnął Nick. – Ale nie przekonasz mnie, że
ograniczenie eternizacji do nich poprawiłoby cokolwiek.
Gareth podparł się na łokciu i nachylił w jego stronę.
– Zrozumże wreszcie, że kilkaset dodatkowych lat życia tego czy
tamtego, czy jeszcze owego idioty, to jest sprawa drugorzędna.
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– Drugorzędna?! Dobrze trafisz, a wepchniesz w koszmar totalitaryzmu cały kontynent.
– Będziesz eternizował na oślep, a wepchniesz w koszmar wojny
sześć – odparował Gareth. – Jeszcze nie dostrzegłeś, że tu stawka jest
znacznie wyższa?
Nick uniósł sceptycznie brwi.
– Niby jaka? Ja wiem, że żart o dziurach w mózgu jest oklepany,
ale sam się prosisz.
Gareth zrobił dłuższą pauzę, a gdy znowu zaczął mówić, jego głos
był wyraźnie zmieniony: pełen powagi i przejęcia, wręcz natchniony. Nick
nie mógł sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz słyszał z jego ust coś, co
nie byłoby podszyte kpiną albo cynizmem.
– Nanoboty, mimo całego swojego zaawansowania, w porównaniu z byle zarazkiem wypadają jak mój obecny dowódca w zestawieniu
z generałem Pattonem. Niby naprawiają DNA, oddziałują z białkami, ale
nadal nie potrafią się replikować, o całym metabolizmie nie wspominając.
– Zapatrzył się w górę, jakby przez zapleśniały sufit mógł dostrzec odległe galaktyki. – Równanie Drake’a jest nadal tylko teoretyczną wydumką.
Nawet woda w stanie ciekłym może być w kosmosie rzadsza, niż nam się
wydaje. A co, jeśli jesteśmy jedyną istotą zdolną do poznania wszechświata? Nie nakłada to na nas obowiązku przetrwania za wszelką cenę?
Nick zrobił kwaśną minę.
– Szkoda, że skutki uboczne eternizacji raczej dość skutecznie
to utrudniają. I nie mam tu na myśli wyłącznie bezpłodności… Może nie
tędy droga?
– Może. Ale póki co nauka nie dostarczyła nam lepszego rozwiązania. A tak się składa, że ta kupka błota, na której przyszło nam żyć, tak
samo jak kulka gazu, którą okrąża, mają termin przydatności. I cały nasz
gatunek, siłą rzeczy, też! Wycieczka do głupiej Proxima Centauri, przy
obecnej technologii potrwa ile? Pięćdziesiąt tysięcy lat? Sześćdziesiąt?
Bez eterniny zamieni się w beznadziejną, wielopokoleniową tułaczkę.
Trudno kogokolwiek do tego zmotywować, jeśli z góry wiadomo, że nigdy
nie zobaczy Ziemi Obiecanej.
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– I co, chciałeś wysłać w kosmos swoich nadzianych kumpli? – zadrwił Nick. – Trzeba było tak od razu, może bym ci nawet pomógł.
Gareth parsknął.
– Na to, cholera, nie wpadłem! Może faktycznie trzeba było od
tego zacząć? – Spoważniał znowu i podjął bezsilnie: – Ale mając dostęp
do ich świata, do ich wpływów i pieniędzy, mogłem spróbować, przynajmniej spróbować, odwrócić wreszcie ich uwagę od nieznaczących,
durnych i wyniszczających gierek, i skierować ją tam. – Wskazał palcem
na wiszące mu nad głową kłębowisko rur. – Miałem nadzieję, że mając
kilkaset lat na realizację planu oraz ich dług wdzięczności, może udałoby
się przynajmniej zrobić pierwszy krok we właściwym kierunku.
Wyczuwając u rozmówcy autentyczne rozgoryczenie, Nick przełknął cisnącą mu się na usta kąśliwą uwagę.
– Ty naprawdę w to wierzysz – stwierdził z lekkim oszołomieniem.
– Nie podejrzewałem cię o taki… humanizm.
– Nie każdy jest takim ekshibicjonistą jak ty – mruknął ponuro
Gareth.
– Szczególnie po tym, jak usłyszałem, co o tobie przebąkują koledzy…
– Co niby?
– Podobno wybijasz naszych jak wszy! – zapalił się Nick. – Nie
mogli się nadziwić, dlaczego akurat ty powstrzymałeś tego gówniarza
przed zaszlachtowaniem nas.
Gareth rozmasował lewe ramię, potem prawe, rozprostował zdrętwiałe nogi, ale wyglądało na to, że wciąż jest mu niewygodnie.
– Już ci mówiłem – rzekł wreszcie z wymuszoną swobodą. –
Szukałem eterniny. Właziłem w dziury, których innym nawet nie chciało
się sprawdzać, i dlatego to ja znajdowałem niedobitków.
– Czyli strzelałeś do eternizowanych ludzi, bo stali ci na drodze,
żebyś mógł odtworzyć eterninę i na nowo eternizować ludzi? I to wszystko w imię miłości do człowieka. – Nick przeszył go surowym spojrzeniem.
– Naprawdę? Nie dostrzegasz w tym sprzeczności?
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– Wiesz równie dobrze jak ja, że oni i tak są już martwi – odparł
Gareth z rezygnacją. – A gdybym klepał ich po plecach i puszczał wolno,
ktoś w końcu zacząłby coś podejrzewać.
– Nie no, jasne. Wojna o pokój do ostatniego naboju.
Żołnierz wstał. Jego słuszny wzrost, nagle wyeksponowany, sprawił, że cela wydała się jeszcze mniejsza. Stanął tyłem do drzwi, odchylił
się i zaczął przeciągać zesztywniałe plecy. Gdy skończył, do uszu Nicka
doleciał jego zachrypnięty głos.
– Jesteś, dosłownie i w przenośni, ostatnią osobą, która mogłaby
mnie oceniać.
Nick zadarł głowę.
– Moją jedyną winą była naiwność i wiara w ludzkość. Tę samą
ludzkość, którą podobno chcesz ratować. Jeśli nie będę wnikał w twoje
metody działań, to raczej z obrzydzenia, a nie poczucia dyskwalifikacji
moralnej! – Słysząc, że tamten głośno wypuszcza powietrza, próbując
opanować irytację, stwierdził, że dalsze brnięcie w tę stronę nie ma sensu. Wypalił zniecierpliwiony: – Czego ty właściwie ode mnie chcesz?
Gareth odwrócił się gwałtownie i warknął:
– Chcę, żebyś zamknął japę i słuchał! I żebyś tak siedział z zamkniętą japą, dopóki ich wszystkich szlag nie trafi, albo i dłużej. –
Ukucnął, wziął głęboki wdech i podjął rzeczowym, pozbawionym emocji
tonem: – Pięć kilometrów stąd odbudowują miasto. Pół roku temu były
pierwsze wybory. Za chwilę wszystko wróci do normy, ale to nie znaczy,
że jest całkiem bezpiecznie. Pomijając możliwą wpadkę, głupio by było
zaprzepaścić eterninę przez śmierć w wypadku samochodowym.
– Mam robić za backup?
– Dokładnie. Weźmiesz połowę próbek i gdzieś znikniesz, żebym
nie musiał oglądać twojej gęby. Spróbujesz odtworzyć część wiedzy,
którą zniszczono, jeśli dasz radę. Spiszesz, co tylko pamiętasz. A gdy
przyjdzie czas…
Nick z chciwym uśmiechem zatarł dłonie.
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– Założymy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wznowimy
produkcję i będziemy robić geszeft… – W ułamku sekundy spoważniał
i wyparował stanowczo: – Nie!
– Nie mówię o robieniu na eterninie pieniędzy! – zirytował się
tamten.
– Wiem, ale nadal nie.
– Dlaczego?
– Bo nie przekonałeś mnie, że historia się nie powtórzy.
– Będziemy mieli sto lat, żeby zabezpieczyć pozycję oraz środki
i coś na to zaradzić!
Nick popatrzył ze współczuciem.
– Jeszcze stąd nie wyszliśmy, a ty już wpadasz w te same tory,
które doprowadziły nas do obecnej katastrofy. Znowu kombinujesz, jak
uzyskać kasę i wpływy! Jak cię znam, to już masz pomysł, kogo będziesz
korumpował! – Ze zdumieniem spostrzegł, że tym razem tamten ani nie
zaprzecza, ani nie wpada w gniew, tylko autentycznie słucha. – Nawet
jeśli naprawdę masz dobre intencje, w co wątpię, to ludzie, których wplączesz w te swoje układy, okażą się równie głupi, jak ci sprzed wojny. Tu
problemem chyba naprawdę jest natura ludzka. – Nick pokręcił głową
z rezygnacją i dodał pod nosem, jakby do siebie: – A ty jeszcze chcesz
rozplenić to po galaktyce…
Współwięzień podparł pięścią podbródek i zapatrzył się w brudną
podłogę.
– Coś w tym jest… – Przyznał wreszcie. Otrząsnął się z zadumy,
uśmiechnął nadspodziewanie szczerze i podsunął z zapałem: – Może
dorzucimy im w promocji lek na głupotę?
Nick wybuchnął śmiechem.
– Chcesz mi powiedzieć, że InnoMed miał opracowany patent?
– Nawet linię produkcyjną. Ale to była sprzedażowa katastrofa.
Schodziło tego mnóstwo w okresie przedświątecznym, ale potem i tak
było sto procent zwrotów.
Siedzieli przez chwilę w milczeniu, delektując się nieczęstym
stanem beztroskiego rozbawienia. Może za sprawą późnej godziny,
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kuchennego wystroju albo podekscytowania spowodowanego ożywioną
dyskusją obaj poczuli się jak za dobrych, studenckich czasów, chociaż
od młodości dzieliły ich długie i burzliwe dekady.
– Jak sądzisz, ile trzeba będzie czekać? – przerwał ciszę Nick.
– Siedemdziesiąt dwa lata – odparł bez namysłu Gareth.
– I trzy miesiące. Poważnie pytam.
– Poważnie odpowiadam. Jeśli nie nastąpi nic niespodziewanego.
– No dobra. – Nick dał za wygraną. – Dlaczego tyle?
– To proste. Każde pokolenie to około dwadzieścia cztery lata. Za
siedemdziesiąt dwa lata ci, którzy pamiętają wojnę, będą już w większości w piachu, a czwarte pokolenie nie powinno odziedziczyć traumy.
– Gareth przypatrzył się Nickowi z wystudiowaną troską. – Wytrzymasz
tyle bez błysku fleszy?
– Pytanie, czy ty wytrzymasz bez prywatnego odrzutowca, konszachtów z prominentami wszelkiej maści i autoramentu oraz gabinetu
z widokiem na Kapitol? Jeśli to ma się udać, to niezbędne jest zachowanie elementarnej przyzwoitości. Na każdym etapie! Inaczej eternina
znowu będzie utożsamiana z ciemnymi interesami grupki magnatów.
– Kapitolu już nie ma – przypomniał Gareth – a rozmawiać z prominentami będzie trzeba, żeby cokolwiek osiągnąć…
– O właśnie! Rozmawiać, planować, obradować… Ale nie knuć
– pouczył Nick ze złośliwym błyskiem w oku i zapytał dla pewności: –
Widzisz różnicę?
– Widzę – odburknął zniecierpliwiony Gareth. – Ale odczep się od
odrzutowca. Byle prawnik ma jeden albo dwa.
– No toś pan przywołał zawód cieszący się zaufaniem społecznym!
– Nick ostentacyjnie załamał ręce. – Do cholery ciężkiej! Jak ci pokażę
palcem co i jak, to dasz radę zachować się przyzwoicie?
Żołnierz wyszczerzył zęby w sardonicznym uśmiechu.
– Jeśli to ty masz być moim kompasem moralnym – zaczął niewinnie – to czy to oznacza, że będę musiał sypiać ze wszystkim, co ma
dwie nogi i pierzem nie porasta?
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Nick kilka razy rozdziawił i zamknął usta, po czym poczerwieniał
wyraźnie, i to pomimo świeżej opuchlizny. Wreszcie zastygł z zaciśniętymi szczękami i złościa płonącą w oczach.
Gareth wydawał się zadowolony z uzyskanego efektu.
– Zróbmy tak, udowodnij mi przez następne parę godzin, że potrafisz trzymać gębę na kłódkę. Skorzystaj z ciszy, przemyśl to sobie,
podumaj… Ja idę spać. Dobranoc.
Powiedziawszy to, Gareth położył się na boku plecami do rozmówcy, poprawił koc pod głową i po chwili rzeczywiście spał w najlepsze. Nick
nie byłby w stanie usnąć nawet, gdyby miał do dyspozycji prawdziwe
łóżko i pościel. Już same wydarzenia ostatnich godzin – śmierć Dani,
morderstwo Greya, pojmanie i wielogodzinne przesłuchanie – były dostatecznie wstrząsające, by wpędzić go w bezsenność na tydzień. Na
koniec dawny konkurent i osobisty wróg, przez lata próbujący skompromitować zarówno jego, jak i ideę otwartej eterniny, proponuje mu
szaleńczy plan zagrania na nosie fanatykom, którzy właśnie wyrżnęli
trzecią część ludzkości. Pomijając szczerość intencji człowieka, który
dla osiągnięcia celu posuwał się do korupcji, kłamstwa, a ostatnio także
do seryjnego mordowania podobnych mu eternizowanych, kto mu zagwarantuje, że za sto, dwieście, nawet pięćset lat wygrzebana z grobu
eternina nie doprowadzi do kolejnej katastrofy?
Kilka godzin później na korytarzu rozległy się kroki i turkot metalowego wózka. Gdy zgrzytnął zamek, Nick musiał szybko zmienić pozycję, aby nie wypaść przez otwierane drzwi. Zamrugał oślepiony, a po
chwili dostrzegł, jak znajomy strażnik kładzie na podłodze plastikową
tacę ze śniadaniem, na które składały się dwie kromki gąbczastego chleba i kubek zimnej kawy na spółkę.
Gareth stęknął i odwrócił się na drugi bok, przecierając oczy.
– Ten zdrów, a ty sobie chrapiesz. – Floyd zaśmiał się, rzężąc schorowanymi płucami. – Hetman chyba się popłacze. Kazał sprawdzić, czy
już zatłukłeś tego świra. – Wyjrzał na korytarz i dodał konspiracyjnym
szeptem: – Stwierdził, że jeśli nie, to chyba wyczułeś pismo nosem i będzie musiał cię wypuścić po śniadaniu.
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– Dosłownie tak powiedział?
– Nie. Powiedział, że, cytuję: „Jak ten chuj nie zajebał tego brudasa, to masz dopilnować, żeby przynajmniej śniadania nie żarł w kantynie,
tylko pod celą”.
– Co z tamtymi? – odezwał się nieśmiało Nick.
Floyd popatrzył na niego z mieszaniną wyższości i współczucia.
– Tamtymi nie zaprzątaj sobie głowy – odparł z udawaną pogodnością. – Trochę cię winią za ściągnięcie nas do ich bazy, ale nic im nie
grozi.
Gareth przyglądał się koledze ze zdumieniem. Widząc jego spojrzenie, strażnik wskazał wzrokiem na Nicka i pokręcił palcem wskazującym przy skroni.
– Klepki mu się pomieszały – wyjaśnił bez ogródek – może sobie
zrobić krzywdę. No! – Popchnął ciężkie drzwi, rzucając na odchodnym:
– To ja niedługo przyjdę!
Gareth sięgnął po chleb i na powrót ulokował się w swoim ulubionym kącie. Przełknął kęs i popatrzył podejrzliwie.
– Coś ty im powiedział?
– Że mam chorobę dwubiegunową. Że bez leków mam okresy myśli samobójczych albo napady manii. A że leków od dawna nikt nie robi…
– To szukałeś ich w ruinach?
– Zombiaki raczej co innego wybierały z aptek, nie? – Nick chciał
rozmasować zbolałe skronie, ale natrafił na świeżą opuchliznę i szybko
cofnął dłoń. – Słuchaj, myślałem nad tym, co mówiłeś.
– Brawo. – Gareth pokiwał głową z przesadnym uznaniem. –
Trochę się wprawdzie boję efektów, ale zaryzykuję. Do czego doszedłeś?
– Zgadzam się… – wyparował Nick i natychmiast dorzucił: – Ale
musisz mi w czymś pomóc.
– Jasne! Zorganizuję ci jakąś tożsamość i pieniądze na start. Teraz
jest taki bajzel, że nikt się nie poła…
– Nie o tym mówię! – przerwał ostro Nick. – Pomożesz mi uratować Merit i Bruna.
Gareth o mało się nie zadławił.
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– Że co?! – wykrztusił, a że chleb wciąż stał mu w gardle, sięgnął
po kubek i pociągnął kilka szybkich łyków. – Ty naprawdę masz nierówno
pod sufitem! – zawyrokował, gdy wreszcie odzyskał głos. – Są na łasce
naszego wielce dowódcy! Nawet jakbym chciał, to nie dam rady ich wyciągnąć.
– Nie mówię o wyciąganiu, ale zasługują przynajmniej na normalny proces! Przecież sam mówiłeś, że wojna się skończyła!
– A wiesz, jak? – zapytał tamten głosem tak zimnym, że Nickowi
ciarki przeszły po plecach. – Wybili nas. Do nogi. Nigdzie na świecie, wedle mojej wiedzy, nie ostał się choćby jeden przyczółek. Tylko pochowane
w norach niedobitki, takie jak wy.
– To może już? Może im starczy? Ile można nienawidzić?
– Można. Dużo. I długo – zapewnił cierpko Gareth.
– Wiesz z doświadczenia?
– Też – przytaknął bez wahania. – Ale tu nie chodzi już o nienawiść.
Jesteśmy zombie i nie mogą nas na powrót uznać za ludzi. Wyobrażasz
sobie konsekwencje? Po tym, co nam robili?
– Robili, bo wy najpierw…
– My! My robiliśmy, co robiliśmy, bo nie byliśmy ludźmi! – zdenerwował się Gareth. – Robiliśmy, bo od eterniny porobiły nam się dziury w mózgu i staliśmy się potworami zasługującymi tylko na śmierć.
Szlachetni nieeternizowani z kolei tylko się bronili, a to, co robili, to
wcale nie innym ludziom, tylko bestiom. Zombiakom! Gdyby przyznali,
że też jesteśmy ludźmi, to okazałoby się, że wcale nie są lepsi. A skoro
po tym, co im robiliśmy, zasługiwaliśmy na wszystko, co nas spotkało,
to na co zasługują po tym, co zrobili nam? Po co psuć zwycięzcom
nastrój? Łatwiej dokończyć sprawę. Definitywnie. – Nawet nie zauważył, że w uniesieniu zgniótł w dłoni resztki kromki. Teraz rozprostował
palce, wrzucił co większe okruchy do ust, a mniejsze strzepnął na podłogę. – Wsadzą naszych do więzień i co? Za parędziesiąt lat tylko nasi
będą naoczynymi świadkami. Cholera wie, co będą gotowi naopowiadać
wnukom dzisiejszych bohaterów. Zwycięzcy piszą historię. Ale to miecz
obosieczny, bo pisząc historię, zwyciężeni mogą niespodziewanie stać
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się zwycięzcami. Przypominam ci zresztą, że to tak właściwie jest część
naszego planu!
Nick potrząsnął głową.
– Jeśli mam ci pomóc, to muszę mieć pewność, że ty naprawdę
dbasz o cokolwiek poza własnym tyłkiem.
– Do dupy z twoim tanim idealizmem! – Gareth grzmotnął pięścią w podłogę, przewracając kubek z kawą. – Czy ty się niczego nie
nauczyłeś?!
Mężczyźni zamarli nagle, słysząc zbliżające się korytarzem kroki.
Strażnik otwierał kolejne drzwi i zbierał tace. Nie tracąc ani chwili, Nick
chwycił żołnierza za rękaw.
– Słuchaj, i tak idę na ustępstwo – szepnął z pasją. – Rozumiem,
że nie ma sensu próbować uwolnić Merit i Bruna. Skorzystaj ze swojego
talentu do knucia i daj im przynajmniej szansę!
– Mowy nie ma! – Gareth wyrwał mu z ręki kant munduru.
– Jak mam ci robić za sumienie, chcę wiedzieć, że będziesz mnie
słuchał!
– Chcesz być słuchany, to kup sobie psa!
Nick zacisnął zęby.
– Jeśli mnie wypuszczą – wycedził – a dowiem się, że po prostu
pozwoliłeś ich zarżnąć, przysięgam, powiem im o twojej kolekcji!
– Tak? A jak to udowodnisz, durniu? Za piętnaście minut przeniosę ją gdzie indziej!
– To powiem im o niewykrywalnych nanobotach – cisnął Nick. –
Zażądam badań krwi. Albo im pomożesz, albo sam położysz głowę!
Gareth wydał z siebie pełen wściekłości, gardłowy pomruk:
– Nie chcesz wiedzieć, kto mnie po raz pierwszy postawił przed
takim wyborem.
– Szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi – fuknął Nick z zaciętą miną.
Gareth przyjrzał mu się podejrzliwie, niepewny, czy to, co obserwuje, jest autentycznym obłąkaniem czy tylko cwanym wyrachowaniem. Przez chwilę zaciskał pięści, a mięśnie szczęki drgały mu wskutek
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tłumionego gniewu, chociaż wyglądało na to, że bardziej niż na współwięźnia zżyma się na samego siebie, żałując – jak przypuszczał Nick –
własnej wspaniałomyślności w furgonetce. Wreszcie jego twarz zmroził
grymas wyniosłej bezwględności:
– Może i dostrzegam wartość twojej legendy oraz tego, że nawet
po całym tym armagedonie zdechlaki nie wypluwają twojego imienia…
ale nigdy mi nie groź! – ostrzegł tonem, od którego Nickowi zjeżyły się
włosy na karku. – Przypomnij sobie, co Pinokio zrobił świerszczowi, a ty
sam zeznałeś, że miewasz myśli samobójcze!
Zamek zgrzytnął. Gareth podniósł się, zebrał z podłogi kubek
i tacę, a drugą kromkę rzucił Nickowi na kolana. Zanim drzwi celi całkiem się otworzyły, był już gotowy do wyjścia. Floyd chciał przyjacielsko
poklepać kompana po plecach, ale widząc minę tamtego, stracił zapał.
Drzwi zatrzasnęły się na powrót i Nick usłyszał odgłos oddalających
się kroków jednego z żołnierzy. Drugi wciąż stał przy drzwiach, a gdy
upewnił się, że w pobliżu nie ma nikogo, uchylił okienko.
– Posłuchaj, świerszczyku. Najlepsze co mogę zrobić, to dać szansę twoim znajomym odejść na ich warunkach. Jak chcesz, to dam granat
tej twojej narwanej kumpeli. Myślę, że jak przyjdzie co do czego, to z ulgą
wyciągnie zawleczkę.
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