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Dziękujemy Michałowi Rogowskiemu, naszemu
Patronowi i Bohaterowi, za zaufanie i wsparcie
Fantazmatów w czasie powstawania tej antologii.

PRZEDMOWA
Czy umiałbym, na wzór filmowych i serialowych bohaterów, zaplanować
i przeprowadzić zbrodnię doskonałą?
Niekoniecznie. Jak pokazuje praktyka (także z naszego polskiego
podwórka) – w każdym, teoretycznie nawet najdoskonalszym planie
muszą pojawić się luki lub nieprzewidziane okoliczności, przez które
misternie uknuta intryga runie niczym domek z kart. Nawet jeśli dostępna
technologia sprosta kryterium doskonałości, to błędy i tak popełni
człowiek – może jutro, może za miesiąc, może za pięć lat, w końcu ta jedna
niepozorna decyzja jednak doprowadzi śledczych po nitce do kłębka.
Wyścig zbrojeń jest także obustronny – za fantastycznymi prze
stępcami ruszą co najmniej równie dobrze wyposażeni policjanci,
śledczy i detektywi. W niniejszej antologii nie zebraliśmy jednak dla was
klasycznych opowieści o policjantach i złodziejach – sprawy, którymi zajmą
się bohaterowie opowiadań, będą zdecydowanie bardziej nietuzinkowe
i skomplikowane niż wszystko to, z czym być może mieliście okazję się
spotkać, czytając klasyczne kryminały i thrillery. Czy zbrodnia może być
faktycznie doskonała? Przekonajcie się sami.
Dawid Wiktorski
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AL
Krzysztof Rewiuk

Szczurek w tym czerwonym kasku wygląda bardzo sympatycznie.
– Jak Stuart Malutki – powiem.
– Nazywamy go Al. – Michał uśmiecha się i bierze zwierzę do ręki.
– Al?
– Miał być Algernon, ale to trudno wymówić. Skróciliśmy. Tak jest
wygodniej i kojarzy się z algorytmem.
Szczur oplata ogonem nadgarstek Michała. Ogon nie jest sympatyczny,
wygląda jak dżdżownica. Michał podciąga długi rękaw fartucha, pochyla
się nad stołem i sięga nad sam środek okrągłego labiryntu. Rozchyla
dłoń i wpuszcza Ala do centralnej komory. To nie jest prawdziwy labirynt,
nie ma jednej właściwej drogi, wszystkie są równie dobre. Ale szczur
chyba o tym nie wie. Na razie kręci się w kółko w zamkniętym przedziale
otoczonym przez kolejne koncentryczne kręgi połączone nieregularnie
wyciętymi przepustami.
– Kiedy go uwolnię, będzie miał przy każdym otworze do wyboru: iść
dalej przed siebie po tym samym okręgu albo przejść do sąsiedniego –
tłumaczy Michał.
– To proste, na każdym połączeniu będzie kierował się na zewnątrz.
Wtedy najszybciej opuści labirynt – odpowiem.
– Łatwo ci mówić, bo patrzysz na wszystko z góry. Al jest pierwszy
raz w tym labiryncie. Nie zna jego kształtu, nie zna zasad. Nie zna nawet
idei koła.
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Krzysztof Rewiuk

Zastanowię się chwilę i kiwnę głową.
Michał podnosi zapadkę. Szczur natychmiast przeciska się do
pierwszego kręgu i rusza przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Zgodnie z moimi przewidywaniami korzysta z najbliższego napotkanego
otworu. Kontynuuje pospieszną wędrówkę, a przy kolejnym przejściu
znów kieruje się na zewnątrz.
Spojrzę na swojego chłopaka.
Michał uspokajająco macha ręką.
– To na razie prosty odruch ucieczki z ciasnego pomieszczenia.
Zobaczysz, co będzie dalej.
Labirynt jest od góry nakryty pleksiglasem i odblaski zimnych lamp
przeszkadzają w obserwacji. Przesunę się trochę w bok, żeby lepiej
widzieć szczura.
Al jest już w czwartym kręgu. Kiedy zbliża się do otworu łączącego
z piątym pierścieniem labiryntu, zatrzymuje się na chwilę, ale nie zmienia
kierunku, tylko idzie dalej. Kontynuuje wędrówkę do połowy obwodu, po
czym niespodziewanie skręca w lewo i wraca przez napotkane przejście
do kręgu trzeciego.
– Chyba się zorientował, że zbyt łatwo mu idzie. Najwyraźniej
podejrzewa jakiś podstęp – zasugeruję.
Michał nie odpowiada, tylko sprawdza coś na ekranie laptopa.
– Teraz skręci z powrotem… – mówi.
Czerwony kask przeciska się przez wąski otwór, pociąga za sobą białe
futerko i glizdowaty ogon.
– I znowu na zewnątrz…
Szczur posłusznie zmienia kierunek.
– A teraz pójdzie prosto.
Al wsadza pyszczek do kolejnego przejścia. Szybko porusza różowym
noskiem, jakby węszył, ale wycofuje się i drepcze dalej po łuku.
Żal mi go.
– Michał, ty nim po prostu sterujesz! To nie fair!
Czarne oczy, te cholerne oczy, którymi kupił mnie na dobre, patrzą
całkiem poważnie.

Al
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– Nie steruję. Czytam tylko jego kolejne decyzje, jeszcze zanim je
podejmie.
***
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Pani Władzia niechętnie odrywa się od telewizora i zerka na mnie przez
niskie okienko portierni. Ciężko wzdycha, podpiera się na podłokietnikach, wstając z fotela, i człapie te kilka kroków, żeby nacisnąć guzik na
ścianie. Mam teraz nie więcej niż trzy sekundy, żeby podejść do drzwi
z boku i pociągnąć za klamkę, zanim ucichnie brzęczek elektrycznego
zamka. Jeśli nie zdążę, pani Władzia będzie naprawdę niezadowolona.
Korytarz za drzwiami jest wąski, wysoki, bez okien, półkoliście
sklepiony. Lamperia w kolorze żółtego sera lśni tłusto w świetle
jarzeniówek. Stary budynek ma nieregularny układ: po lewej odchodzi
w dół rampa do Oddziału Dzieci i Młodzieży, kawałek dalej, po prawej,
klatka schodowa na Afektywny, potem nagła zmiana poziomu – dwa
stopnie w górę, ślepy wykusz w ścianie i zakręt. Filary za rogiem
przypominają mi, jak grube są te mury.
Przed drzwiami gabinetu wpadam na Celinę.
– Anka, ogarnij się wreszcie! – grzmi z satysfakcją. – Orlicki pytał
o ciebie na odprawie!
Widzę, że ma jeszcze ochotę dodać coś złośliwego o przyczynie moich
ciągłych porannych spóźnień, ale w ostatniej chwili gryzie się w język.
Stara panna nie powinna ryzykować takiej rozmowy.
Ja też odpuszczę – skręcę w lewo, przyjmę postawę pokutną i ruszę
prosto do sekretariatu.
– Szef u siebie? – zapytam Kaśkę.
– Jest sam.
– W przysiadalnym nastroju?
– A nawet, nawet – odpowiada z uśmiechem, nie przerywając
mieszania herbaty.
Drzwi do pokoju profesora obite są skajem i nigdy nie wiem, jak w nie
zastukać. Dzisiaj spróbuję gdzieś przy futrynie – bez specjalnego efektu.

Krzysztof Rewiuk

Zachęcona przez Kaśkę nacisnę jednak klamkę i wejdę do środka.
– Przepraszam…
Zanim zdążę wydukać usprawiedliwienie, Orlicki przerywa mi
gestem ręki. Siedzi za biurkiem zawalonym papierami, pod portretem
Kępińskiego, a rachityczna palma spod okna rzuca cienie na jego twarz.
– Dobrze, że pani jest, pani Aniu. Pomyślałem, że mam tu coś, co
mogłoby panią zainteresować.
Patrzy na mnie znad okularów zsuniętych na czubek nosa, ni to
poważnie, ni to kpiąco, więc nie wiem, czy tłumaczyć się dalej ze
spóźnienia, czy udawać, że nic się nie stało. Wybiorę drugą opcję i usiądę
naprzeciw, na twardej kanapie.
– Przyślą nam jutro pacjentkę – kontynuuje stary. – Na obserwację
sądowo-psychiatryczną. Wygląda na prostą sprawę, ale konsultowali
ją Zieliński i ten drugi bęcwał, Koziołek, i wymyślili, że trzeba dłuższej
oceny.
Wygląda na to, że jednak nie będzie się czepiał, tylko potrzebuje
słuchacza.
– Doszedłem do wniosku, że pani mogłaby się tym zająć.
Chwilę trwa, zanim dotrze do mnie znaczenie jego słów.
– Ale ja przecież nie jestem nawet biegłym! – odpowiem.
– To nic. – Poprawia okulary na nosie i teraz widzę, że mówi zupełnie
poważnie. – Ma pani już wystarczające doświadczenie, specjalizację.
Takie obserwacje prowadzi się zespołowo. Przygotuje pani opinię, ja ją
przejrzę i podpiszę.
Zawsze myślałam, że Orlicki nie ma o mnie dobrego zdania. Ale tego
mu nie powiem.
– To jak, pani Aniu, spróbuje pani?
– Oczywiście, profesorze, dziękuję za zaufanie.
Kiwa z zadowoleniem głową, a ja dźwignę się niezręcznie z kanapy,
próbując przy tym opanować uśmiech. Celina zsika się z zazdrości.
– Pani Aniu…
– Tak, profesorze?
– I wolałbym, żeby pani jednak przychodziła na poranne odprawy.

Al
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W ukłonach wycofam się z gabinetu. Kaśka w sekretariacie siorbie
herbatę ze szklanki z łyżeczką. W jej oczach widzę nieme pytanie. Obejrzę
się za siebie. Pokryte tapicerką drzwi nie budzą zaufania.
– Miałaś rację – szepnę. – Ma całkiem dobry dzień.
Przecisnę się między biurkiem a kserokopiarką, w lewo, w prawo i do
wyjścia. Na zewnątrz znowu zderzam się z Celiną.
– Dostałaś ochrzan? – udaje troskę.
– Nie, dostałam swoją obserwację – odpowiem tak obojętnie, jak tylko
teraz potrafię.
Celina nie wydaje się jednak zaskoczona. Kręci głową z niesmakiem.
– Stary to jest jednak kawał lenia. Zawsze znajdzie kogoś, żeby za
niego harował.
***
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Tym razem labirynt ma kształt trójkąta. Z komory na wierzchołku wychodzą dwa korytarze – każdy prowadzi do szerszego przedziału, z którego
znowu biorą początek dwie drogi. Na kolejnym poziomie są już zatem
cztery osobne komory i wreszcie, na końcu, osiem ponumerowanych
pomieszczeń, z ośmioma kostkami sera w charakterze nagrody.
– Al już zna ten labirynt – tłumaczy Michał. – Wie, że każda droga jest
równie dobra. Ale jakąś przecież musi wybrać.
Szczurek w czerwonym kasku staje na tylnych łapkach i węszy,
kołysząc się na boki. W ogóle nie odczuwa strachu przed człowiekiem.
Ufnie wchodzi na wysuniętą dłoń, a potem wskakuje do pierwszej komory.
Michał przygląda się wykresom na ekranie laptopa.
– Który numer obstawiasz?
– Nie mam pojęcia – odpowiem. – Może gdzieś w środku? Cztery
albo pięć?
– Pudło. – Michał kręci głową. – Teraz będzie siódemka.
Otwiera bramkę. Al wybiera korytarz prowadzący w lewo, jeszcze raz
w lewo, a potem w prawo. Michał patrzy na mnie z satysfakcją, kiedy szczur
obraca w łapkach zdobytą kostkę sera. Nie podoba mi się to spojrzenie.

Krzysztof Rewiuk

– Zawsze trafiasz? – zapytam.
– Ostatnio w ponad osiemdziesięciu procentach, ale odsetek stale rośnie.
– I on nie próbuje was jakoś oszukać?
– Ale po co? – dziwi się Michał. – Przecież robi, co chce.
– Jak widać, nie.
– A to już zależy, jak na to patrzeć. – Otwiera wieczko z pleksiglasu,
sięga po szczura i przenosi go z powrotem do komory startowej. – Na
każdym rozwidleniu Al dokonuje pewnego wyboru, tyle że przesłanki
do tej decyzji są obecne w jego małym mózgu już wcześniej. To, czy
w danym momencie pójdzie w lewo czy w prawo, zależy od chwilowej
konstelacji wyładowań elektrycznych w sieci jego neuronów, która nie
jest przecież losowa, tylko stanowi pochodną procesów rozgrywających
się tam wcześniej. A my uczymy się odczytywać te wcześniejsze sygnały
i rozpoznawać jego decyzje, zanim on sam je podejmie i zrealizuje. –
Michał sięga znowu w kierunku zapadki. – Teraz będzie jedynka.
Szczur w każdej komorze wybiera prawy korytarz. Dociera do mety,
wcina kolejny kawałek sera, a mnie zasycha w gardle.
– Nie rozumiem: on w końcu dokonuje jakichś wyborów czy działa
jak automat?
– Właśnie w tym rzecz, że to żadna różnica. Każde nasze zachowanie
jest wynikiem ciągu impulsów na połączeniach neuronów, tak? To bardzo
skomplikowana sieć, z mnóstwem argumentów wejściowych i bramek
logicznych, ale ostatecznie to nic innego jak niewiarygodnie złożony
algorytm, w którym nie ma miejsca ani na losowość, ani na celową interwencję.
– Michałowi na dobre włączył się tryb wykładowcy; tłumaczy, gestykulując
w powietrzu. – Bo to, co uważamy za własną, aktywną świadomość, nie
jest jakimś dodatkowym, niezależnym czynnikiem, ale przejawem działania
samej sieci. To wszystko tam jest, w środku, odbywa się na synapsach: nasze
odczucia, pragnienia, pamięć. Rozumiesz: jeśli czujemy, że chcemy coś
zrobić, to rzeczywiście tak czujemy, ale nie jest to żaden akt woli, tylko efekt
funkcjonującego w nas algorytmu, którego sobie nie uświadamiamy. Skoro
jednak jego biologiczne rusztowanie jest dostępne badaniu, to jesteśmy
w stanie przewidzieć każdą decyzję z pewnym wyprzedzeniem.

Al
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Al kończy swój posiłek i przysłuchuje się Michałowi. Paciorki jego oczu
błyszczą jak dwie czerwone diody.
– U człowieka też?
Michał wydaje się zaskoczony moim pytaniem.
– Oczywiście. – Wzrusza ramionami. Wyciąga szczura z labiryntu,
delikatnie zdejmuje mu kask i głaszcze po białym futerku. Potem odkłada
Ala do jego terrarium. Zwierzę wygląda na zadowolone.
Stoję pod ścianą, czuję się niepotrzebna.
– Muszę już iść. Mam pacjentkę na obserwacji – powiem.
– Co przygotować na kolację? – Michał nie patrzy na mnie, tylko
zagląda do swojego laptopa.
– Skąd wiesz, że przyjdę?
Podnosi wzrok znad ekranu, jeszcze bardziej zdziwiony.
– Czemu miałabyś nie przyjść?

20

***
– Gazowaną czy niegazowaną? – zapytam.
– Gazowaną… Albo nie, nie. Zresztą nie, dziękuję, w ogóle nie. –
Kobieta naprzeciwko wyraźnie chce zachować dystans.
– Pani Heleno, jestem tu, żeby pani pomóc.
– Tak, tak, ja wiem, dziękuję…
Jest niewiele starsza ode mnie, choć gdybym nie czytała kartoteki,
uznałabym ją za rówieśniczkę mojej matki. Nie wiem, czy jest tak
zmęczona, czy to kwestia braku makijażu, czy też po prostu świetlówka
pod sufitem rysuje tak głębokie cienie pod jej oczami. Jak może, stara
się unikać kontaktu wzrokowego, ale w małym pomieszczeniu nie jest to
łatwe. W końcu kapituluje.
– Pani jest lekarzem, prawda? – pyta.
– Tak, psychiatrą.
– Ale lekarzem? – Nie czeka na ponowną odpowiedź, jakby bała się,
że jednak zaprzeczę. Oczy ma ładne, brązowe. – Niech mi pani powie,
on z tego wyjdzie?
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– Pani mąż?
– Tak. – Kiwa głową. Cieszy się jak człowiek w obcym kraju, który
wreszcie spotkał kogoś, kto rozumie jego język. – Obudzi się i będzie
normalny?
– Nie wiem – odpowiem szczerze. – Obrażenia są poważne.
Widzę, jak gaśnie, opuszcza głowę, nerwowo poprawia krótkie, tłuste
włosy.
– Prawdę mówiąc, nie znam szczegółów – dodaję szybko, odruchowo.
Helena Mirecka podnosi na mnie swoje ładne oczy.
– Ja nie chciałam – mówi. – Nie mam pojęcia, dlaczego to zrobiłam…
To już wiem. Czytałam dokumentację badania ambulatoryjnego
i uzasadnienie wskazań do obserwacji. Pacjentka nigdy nie leczyła się
psychiatrycznie, nie piła, nie brała narkotyków. Wychowała się w pełnej
rodzinie, bez problemów skończyła podstawówkę i szkołę średnią, nikt
jej nie molestował, nie przechodziła żadnego poważnego kryzysu.
Z mężem tworzyli normalne małżeństwo, kłócili się czasem o pieniądze,
ale nie bardzo. Wynajmowali mieszkanie, planowali dziecko. Nikt, w tym
sama Mirecka, nie potrafił wyjaśnić, czemu pewnego niedzielnego
przedpołudnia, gdy wspólnie przygotowywali obiad, sięgnęła nagle po
nóż i wbiła go trzykrotnie w plecy męża.
– Słyszała pani jakieś głosy? – zapytam.
– Nie jestem wariatką! – Patrzy prosto na mnie i widzę, że cienie pod
oczami to jednak kwestia oświetlenia. Pewnie mam teraz takie same.
– Mąż panią skrzywdził? Chciał to zrobić? Broniła się pani?
– Nie, nie, nie! Już mówiłam: stałam w kuchni, Sławek tłukł te
kotlety, ja rozbijałam jajka na panierkę, Max, nasz pies, ślinił się w kącie.
Rozmawialiśmy o pracy i wtedy wzięłam nóż i, nie wiem, jakoś tak
automatycznie… – Ręka ściskająca wyimaginowane narzędzie wędruje
do góry i znowu na dół. – To znaczy, wtedy chyba wiedziałam, dlaczego to
robię, to było takie normalne, a chwilę później już nie wiedziałam… A on
tak leżał i charczał… Zadzwoniłam na pogotowie. Krew się strasznie lała,
ja płakałam i głaskałam go, pies żarł kotleta z podłogi, a ja wycierałam
tę krew…
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Świetlówka pod sufitem mruga. Impulsy elektryczne… Cienie na
twarzy pojawiają się i znikają.
– Co pani wtedy czuła?
– Bałam się. – Gdy tak potrząsa głową, krótka grzywka tkwi w miejscu,
przyklejona do czoła.
– O niego?
– O niego. A potem… – Brązowe oczy taksują moją twarz, jakby
sprawdzały, czy można mi zaufać.
Odczekam chwilę. Jej usta otwierają się i zamykają w ciszy.
– Tak, pani Heleno?
– Bałam się siebie.
– Czego się pani bała?
– Że mogę znowu chcieć rzeczy, których wcale nie chciałam. – Światło
ponownie gaśnie na chwilę. – Ma pani tak czasem?
***
Zapalę papierosa. Michał leży obok, ciągle nagi, z zamkniętymi oczyma,
jednak raczej nie śpi.
– To znaczy, że nie ma wolnej woli? – przerwę ciszę.
– Nie w powszechnym rozumieniu tego pojęcia – mruczy niewyraźnie.
– Przykra perspektywa.
Otwiera oczy, przewraca się na bok, sięga po kosmyk moich włosów.
– Obiektywnie rzecz biorąc, nic to nie zmienia – odpowiada. – Poznajemy
mechanizmy, ale ich wynik, to, jak zachowują się ludzie, pozostaje przecież
taki sam. Rajskie ptaki nie wydają się mniej zachwycające, odkąd wiemy,
że powstały na drodze ewolucji, a nie stworzenia.
Obrócę głowę i wypuszczę dym tak, żeby nie dmuchnąć mu w twarz.
– A miłość?
Przenosi wzrok z moich oczu na usta i z powrotem. Łapię się na tym,
że robię to samo – sprawdzam, czy się uśmiecha.
– Jeśli się dobrze zastanowić, wolny wybór był zawsze złudzeniem. Na
przykład ty byłaś najlepszą laską w akademiku. Jak mogłem nie zwrócić
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na ciebie uwagi? To już bardziej niezwykłe jest to, że nie kazałaś mi
spadać.
Odłożę tego papierosa, i tak nie da się teraz palić.
– Faktycznie, nie jesteś najprzystojniejszy – odpowiem, zgniatając
niedopałek w popielniczce. – Ale masz swoje zalety.
– Na przykład?
W półmroku nie widać, że ma czarne oczy.
– Niech pomyślę… Jesteś dobry w łóżku. A kiedy już dostaniesz Nobla
za te badania, będziesz też nieprzyzwoicie bogaty.
Śmieje się i wchodzi do mnie pod kołdrę, chociaż wcale nie mam
ochoty na kolejny raz.
– No widzisz – słyszę. – Dobór naturalny w czystej postaci. Facetom
zależy tylko na seksie, a kobietom jeszcze na pieniądzach.
***
24

– Co panią najbardziej drażniło w zachowaniu męża?
– Nie, nic, nic, wszystko było dobrze… – Helena Mirecka nerwowo
kręci głową.
– To może inaczej. Co pani najbardziej w nim lubiła?
– Najbardziej? Sławek był… jest mądry. – Patrzy na mnie i chwilę się
waha. – To znaczy… nie w sensie, że szkolony, bo co on tam tej szkoły
miał… Tylko tak normalnie, w życiu. Zawsze wie, co chcę, jak mnie
rozśmieszyć albo pocieszyć. Nie muszę nic mówić…
Dłonie na blacie zaciskają się w pięści.
– Odpowiadał pani taki układ? – zapytam.
– Boże, było już tak dobrze!
***
– Uważam, panie profesorze, że pacjentka nie była poczytalna.
Głowa pochyla się niżej, a oczy patrzą na mnie nad rogowymi oprawkami okularów – trochę kpiąco, a trochę z wyrzutem.
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Wytrzymam ten wzrok. Poprawię się na kanapie i dodam:
– Tak wynika z mojej obserwacji.
Orlicki rozkłada ręce i wzrusza ramionami.
– Nie no, oczywiście… Wszystko można… Tylko trzeba to uzasadnić.
Przesunę się z powrotem na poprzednie miejsce i założę nogę na
nogę.
– Konsekwentnie dystansuje się od faktu ataku na męża. Nie podaje
żadnych powodów, nie próbuje się usprawiedliwić. Opisuje to jako
działanie całkowicie niezależne od jej woli.
Profesor odchyla się na fotelu i przygląda czemuś na suficie.
– Co ważne – kontynuuję – nie posługuje się żadnymi standardowymi
opisami, widać, że to nie jest wyuczone, udawane, tylko… – brakuje mi
słowa – …autentyczne.
Stary zdejmuje okulary i kładzie je na biurku między nami, jakby chciał
się odgrodzić od moich argumentów. Pożółkły od tytoniu palec stuka
w karty leżącej przed nim książki. Litery, widoczne przez szkła w grubych
oprawkach, zdają się wyginać i tańczyć, żartując sobie ze mnie.
– Pani Aniu. – Słyszę w jego głosie nutę zniecierpliwienia. – Pani
dobrze wie, że tu nie chodzi o pani subiektywne odczucia, tylko o fakty.
– To są fakty – przerwę, odrywając wzrok od jego okularów. – Pacjentka
w chwili popełniania czynu nie miała zdolności rozpoznania jego znaczenia
ani kierowania swoim postępowaniem.
– Czemu?
– Jak to: czemu?! Bo zrobiła coś absurdalnego, czego nie potrafi
wytłumaczyć, uzasadnić, czego się boi!
Zmrużone oczy krótkowidza przyglądają mi się uważnie, jakbym to
ja teraz była pacjentką. Palec znowu atakuje kolejne litery.
– Definicja stanu niepoczytalności ma charakter mieszany. – Głos
Orlickiego jest znużony, nawet jakby smutny, kiedy recytuje formułę.
– Składa się z członu psychologicznego, do którego się pani odniosła,
i członu psychiatrycznego, który wymaga obecności przyczyny:
upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zaburzenia
czynności psychicznych.
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Jeszcze zanim skończy, wiem, jak będzie brzmiało ostateczne pytanie.
– Czy potrafi pani udowodnić, że pacjentka jest na coś chora?
– Nie, jest zupełnie zdrowa. – Od razu czuję, że odpowiadam zbyt
szybko, będę musiała się uspokoić. – Ale działała wtedy automatycznie,
bez udziału świadomej woli. Nie chciała tego…
– To nie wystarcza.
– Ale to się zdarza. Częściej niż pan… niż nam się wydaje.
– Ustawa nie przewiduje takiej opcji. – Kręci głową. Naprawdę wygląda
na smutnego.
Wiercę się na tej kanapie jak studentka na egzaminie. Ta rozmowa od
początku nie przebiega zgodnie z moim planem. Niepotrzebnie dałam
się wyprowadzić z równowagi.
– Ja przygotuję ten raport – powiem po prostu.
Otoczone zmarszczkami oczy mrużą się jeszcze bardziej.
– Jeśli pani nie chce…
– Chcę.
Wstanę, ukłonię się i wyjdę. Za drzwiami oczywiście spotykam Celinę,
która udaje, że załatwia coś z Kaśką. Bez słowa skinę głową, ominę ją
z lewej.
Nic z tego. Wychodzi za mną z sekretariatu.
– Stary wkurzony, nie? – pyta szeptem.
– Nie, dlaczego? – Wzruszę ramionami. – Pracujemy nad raportem.
Ostatnie poprawki.
Wredna żmija kręci z niedowierzaniem głową.
– Nic nie widzisz? Wkurzony, wkurzony na maksa! Kaśka słyszała, jak
rozmawiał ze specjalistą krajowym. Ministerstwo jest niezadowolone, że
wydajemy za dużo korzystnych opinii. Zagrozili cięciami.
***
Michał wydaje się całkowicie zaabsorbowany pracą. Próbuję złapać jego
spojrzenie, nie potrafię tak rozmawiać bez kontaktu wzrokowego. Odkąd
przyszłam, siedzę przy biurku, a on krząta się po pracowni, podłącza
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swoje urządzenia, sprawdza wykresy, coś tam wystukuje na klawiaturze.
Opowiadam, ale nie wiem, czy w ogóle mnie słucha. Przede mną, w swoim
terrarium, Al skrobie o szybę malutkimi, różowymi łapkami.
– Jeżeli ta twoja teoria jest prawdziwa, to moja praca nie ma sensu
– powiem w końcu.
– Nie, dlaczego?
Mam wrażenie, że nie rozumie, bo nie słuchał.
– Nikt nie jest przecież odpowiedzialny za to, co robi, wszyscy
bezwiednie realizujemy jakiś zadany algorytm.
Mówię te słowa i nienawidzę Michała za to, że je mówię. Że też akurat
mnie musiał się trafić pieprzony geniusz szczurzej neurobiologii!
– Ale nie każdy robi coś złego. – W tym jego opanowaniu i gotowych
odpowiedziach pomimo pozornego braku uwagi jest coś nieludzkiego.
– Okej, sensu nie ma traktowanie aktu sprawiedliwości jako kary, zemsty
na winowajcy. Ale odseparowanie go od społeczeństwa zachowuje swoje
uzasadnienie.
Patrzę teraz w rubinowe oczka Ala, który nie ustaje w próbach
uwolnienia się z terrarium.
– Tylko że ja jedynie decyduję, czy to odosobnienie będzie miało
miejsce w więzieniu, czy w szpitalu. Czyli wykonuję zbędną pracę.
Michał w drugim kącie pomieszczenia wyciąga z szafy duży czerwony
kask. Chwilę zwleka z odpowiedzią, w końcu słyszę:
– To wciąż tylko teoria.
– Jeśli się potwierdzi, ważniejsze od tego, co zrobił przestępca,
będzie to, czy zrobi to ponownie. Od tego zależy, czy jego odosobnienie
będzie celowe – powiem, przyglądając się kaskowi, większej wersji
nakrycia głowy Ala. – I o tym też chyba powinna decydować twoja
maszyna.
– Chcesz sprawdzić? – Słyszę pytanie i przez krótką chwilę zastanowię
się, czy nie udawać, że nie rozumiem.
– Nie chcę – odpowiem.
– Chcesz, chcesz. – Michał się uśmiecha.
Podchodzi i zakłada mi hełm na głowę.
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– Ładnie ci.
Nie czuję nic niezwykłego. Przesunę palcami po gładkiej powierzchni.
Śmiechem spróbuję rozładować zdenerwowanie.
– Ej, zniszczysz mi fryzurę!
– Nauka wymaga podobnych poświęceń. – Michał całuje mnie w czubek
nosa, po czym chwyta za rękę i prowadzi do biurka pod ścianą. – Siadaj
– mówi, a ja posłusznie spełnię jego polecenie.
Stoi za mną, czuję jego dłonie na barkach.
– Popatrz – słyszę. – Masz tutaj dwa przyciski: zielony na „tak”
i czerwony na „nie”. Odpręż się teraz, a kiedy będę zadawał ci pytania,
odpowiadaj odruchowo, bez kombinowania, dobrze? Zobaczymy, na ile
wcześniej jestem w stanie przewidzieć twoje reakcje.
Kiwnę głową w kasku, choć wcale nie mam na to ochoty. Nie widzę
teraz Michała, tylko te dwa kolorowe guziki, ale słyszę z tyłu, jak przebiera
palcami po klawiaturze. Czekam.
– Lubisz różowy kolor?
Uderzę gwałtownie w czerwony przycisk. Nie jestem pewna, czy
zadziałał. Michał powinien wiedzieć. Powtórzę.
– Szybka jesteś. – Słyszę jego śmiech. – Spokojnie, to na razie pytania
kalibracyjne.
Nie dam się tak łatwo rozgryźć.
– Sześć razy siedem to czterdzieści dwa?
Zielony guzik. Chwila zastanowienia, zawsze miałam z tym problem,
jednak dobrze.
– Bardzo dobrze.
Głupia zabawa. Ale chyba bezpieczna.
– Czy podobne badania na zwierzętach powinny być dopuszczalne?
Czuję się już nieco rozluźniona. Pozwolę sobie na chwilę namysłu,
rzucę okiem na terrarium z Alem. Powoli sięgnę w kierunku zielonego
przycisku. Wciąż nie dostaję od Michała żadnego sygnału zwrotnego.
Odwrócę się przez ramię. Widzę uspokajające machnięcie ręką znad
laptopa.
– A na ludziach?
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Spodziewałam się tego pytania. Rozważę je przez chwilę. Nacisnę
czerwony guzik. Właściwie czuję się nieco rozczarowana, myślałam, że
to będzie bardziej…
– Kochasz mnie?
A jednak. Nie odwrócę się ponownie i nie zapytam, czy dobrze
usłyszałam. Nie.
Nie.
– Nie oszukuj. – Michał znów się śmieje.
Cofnę dłoń znad czerwonego przycisku. Za późno.
– Uznasz tę swoją pacjentkę za poczytalną?
Teraz już nie wiem. Muszę się jeszcze zastanowić. Zawieszę rękę nad
guzikami. Niech to się skończy.
– Wystarczy! – woła Michał. – Już mam!
Podchodzi i ściąga mi hełm z głowy. Poprawię włosy. Nie patrzymy
sobie w oczy.
– I co, działa? – zapytam.
– Tak, chyba tak. – Jego ręka gładzi czerwony lakier. – Trzeba jeszcze
trochę poprawić…
Wstanę z fotela. Michał się odsuwa.
– Znaczy, to tylko taka próba. Chciałem, żebyś była pierwsza…
– Pomyślałam „tak”, prawda?
– Tak, sygnał był na „tak”.
***
Nacisnę przycisk dzwonka koło szyby po to, żeby pani Władzia z portierni
nacisnęła swój. Ale po drodze są jeszcze: westchnienie, dźwignięcie, stęknięcie i człapanie – wszystko to całkowicie zbędne, a przecież stanowi
istotę egzystencji pani Władzi.
Ścisnę pod pachą teczkę z raportem i pójdę żółtym korytarzem, ominę
kolejne odnogi. Prosto, w lewo, w prawo i do końca.
***
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Michał otwiera drzwi po pierwszym dzwonku. Uśmiecha się, ale ucieka
wzrokiem. Pozwolę, żeby pomógł mi zdjąć płaszcz.
– Kwiaty. Dla ciebie – mówi niepewnie, wskazując na różowy bukiet
we flakonie.
Z kuchni czuć zapach smażonego mięsa, na stole butelka wina,
kwadratowe talerze, nawet serwetki, na nich sztućce. Postarał się dzisiaj.
– Co ci się stało w palec? – zapytam.
– Nie uwierzysz. Al mnie ugryzł!
Satysfakcja każe mi się uśmiechnąć, a on bierze to za dobrą monetę
i odpowiada tym samym. Czas zatrzymuje się na moment. Trwa krótka
chwila jasności, kiedy wiem, rozumiem i panuję nad wszystkim.
– To tak nie działa, Michał. – Pokręcę głową.
– Nie wiem, o co ci chodzi…
– Twoja maszyna, ludzie, szczury… To tak nie działa. Nie masz racji.
– Ale…
– Dużo myślałam.
Siądę na kanapie, a on dalej stoi. W kuchni piszczy piekarnik.
– Gdybym uznała moją pacjentkę za poczytalną, to by znaczyło, że
twoja maszyna ma rację. Czyli że tylko realizujemy zadane scenariusze.
Czyli – wyliczę na palcach – nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy.
Czyli że, rozumiesz, ona też nie może być uznana za poczytalną!
Wlepia we mnie te czarne oczy, jakby nie rozumiał, o co mi chodzi.
– No więc było jedno wyjście – spróbuję tłumaczyć dalej. – Napisać
w raporcie, że pacjentka spełnia kryteria braku poczytalności. Orlicki
nie był zadowolony, wezwał Celinę, żeby to sprawdziła, pewnie mnie
wyleją, nieważne… Chodzi o to, że twoja teoria nie zadziałała, zrobiłam
po swojemu. Twoja maszyna kłamie, ludziom nie możesz zaglądać do
głowy, sorry.
Alarm z kuchni zwiększa częstotliwość, rozpaczliwie próbuje zwrócić
na siebie uwagę, zanim będzie naprawdę za późno.
– Ale co to wszystko ma wspólnego z moją maszyną? – Michał udaje,
że nie rozumie.
– Mówiłeś, że będę na tak, że przeczytałeś to w mojej głowie, nie kłam!
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Patrzę na niego, na te głupie różowe kwiatki, wie przecież, że nie
lubię różowego, na jego obandażowany palec, paciorki czarnych oczu,
nóż na stole.
– Ja nie mówiłem o tym pytaniu…
– To o którym? – przerwę, wstając z kanapy i podchodząc do stołu.
– O tym… tym wcześniejszym.
***
Dłoń, na którą się wspina, jest dzisiaj mniejsza, bardziej delikatna, inaczej
pachnie. Ta dłoń jest jednak lepsza, rozumie polecenia bez zakładania
kasku. Posłuszna rozkazowi, ostrożnie przenosi do korytarzy z żywnością,
z szacunkiem umieszcza we właściwej komorze, otwiera przejście i czeka w pobliżu, by w stosownym momencie umożliwić powrót do miejsca
odpoczynku.
Al rusza przed siebie. Zgodnie z zasadami: dzisiaj najpierw w lewo,
potem w prawo i znowu w prawo. Zasady nie zawodzą – kąsek sera pojawia
się na końcu korytarza.
Tak, to była dobra decyzja. Poprzednia dłoń nie zawsze rozumiała
sygnały, bywała nieposłuszna, niekiedy trzeba było ją ukarać. Tą mniejszą
jest o wiele łatwiej kierować.
Kończy się ser, lecz głód nie został jeszcze zaspokojony. Czas wrócić
do punktu wyjścia.
Nowa dłoń oczekuje w gotowości na sygnał do dalszego działania.
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INSPICJENT BRZESZCZOT
Alicja Korzewska

Inspicjent Mariusz Brzeszczot uważał się za zawodowca.
– Zlecenie to zlecenie – tłumaczył rano odbiciu w lustrze, kiedy
nalewał sobie trzecią porcję płynu do płukania ust. – Pojedziesz do tego
zapomnianego przez ludzi i kulturę miejsca. Zrobisz, co masz zrobić,
i wrócisz do Warszawy. Bo jesteś zawodowcem. Najlepszym w swoim
fachu.
Teraz siedział w wypożyczonym audi z jasną tapicerką i patrzył na
wieś, w której miał spędzić najbliższe godziny. Niczym nie różniła się od
innych miejscowości mijanych po drodze. Ulicówka. Kilka rozwalających
się drewnianych chat, kilka nowych domów starannie obsadzonych tujami,
sklep pamiętający poprzedni ustrój i figurka Matki Boskiej obwieszona
wyblakłymi wstążkami. Biednie i brzydko, przynajmniej jak na jego
standardy. Dom, pod którym się zatrzymał, również nie przypominał
rustykalnej letniej posiadłości, na co, prawdę mówiąc, Brzeszczot liczył.
Dach zapadał się pod swoim ciężarem, ściany wcale nie wyglądały
na solidne, a w oknach widniały pożółkłe firanki. Zielona farba, którą
pomalowano drzwi, łuszczyła się i odpadała.
– Niedobrze, niedobrze.
Inspicjent próbował pokonać pokryty kurzymi odchodami chodnik
tak, żeby nie zabrudzić ekskrementami swoich butów z cielęcej skóry,
a jednocześnie nie nadepnąć na żadne z pęknięć znaczących beton.
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– Linię przydeptujesz, przeszkodę powodujesz. Linię przydeptujesz…
Jasna cholera!
Stado gołębi wystartowało zza chaty i pofrunęło w stronę zaciągniętego
chmurami horyzontu. Kury odezwały się z wyraźną pretensją. Po chwili
zawtórowały im kruki. W oddali zawył pies, a jego skowyt podchwyciła
reszta wiejskich burków.
– No i przydepnąłem! – Brzeszczot zazgrzytał zębami, po czym wziął
trzy głębokie wdechy.
Drzwi były otwarte na oścież. Wisiała w nich firanka. Nie widział
dzwonka ani kołatki, dzięki której mógłby zaanonsować swoje przybycie.
Czuł zapach parafiny, gotowanej kapusty i czegoś, co kojarzyło mu się
z kwiaciarnią.
– Dzień dobry! – krzyknął w ciemny korytarz.
Eleganckim ruchem poprawił klapy swojej sportowej marynarki. Czuł
się jak idiota.
– A dzień dobry, dzień dobry! Niech będzie pochwalony!
Ubrana była w czerń; w tanią, pachnącą naftaliną, poliestrową
garsonkę. Miała bladoniebieskie oczy, a pomarszczona skóra zwisała
z policzków i wyraźnie ciążyła dolnym powiekom, wywijając je na lewą
stronę, co upodobniało staruszkę do wiekowego basseta.
– Dzień dobry szanownej pani – powiedział z szerokim, wystudiowanym
uśmiechem. – Nazywam się Mariusz Brzeszczot. Inspicjent z Warszawy.
Jestem kolegą Andrzeja, razem udzielaliśmy się w teatrze studenckim.
– A pan z miasta przyjechał, z Warszawy! Do mojego Andrzejka! Niech
panu Bóg wynagrodzi. Za ciałem, za ciałem.
Nie rozumiał nic z tego, co mówiła, ale miał nadzieję, że zaprowadzi
go do pośrednika. Idąc, pod cienką warstwą linoleum wyczuwał ziemię.
– Kurwa, ja pierdolę – szepnął.
Gardził wulgarnym językiem, schlebiał sobie tym, że jest kulturalny
i wśród podobnych ludzi się obraca, ale ściany tego domu nie miały ani
jednego kąta prostego.
Kto wymyślił to miejsce na wymianę? – zastanawiał się. Dlaczego nie
mógł spotkać się z pośrednikiem w mieście na kawie, jak na cywilizowanych
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kryminalistów przystało? Szefowie upierali się, że do wymiany musi dojść
gdzieś poza granicami metropolii. Wpaść na kilka godzin do rodzinnej
wsi pośrednika. Zgarnąć sprzęt, zostawić pieniądze i odjechać w stronę
wschodniej granicy. Proste.
Tymczasem kobieta ględziła o żałobie po synku i o tym, że teraz
znajdzie się on w lepszym miejscu. Wprowadziła Brzeszczota do
pomieszczenia. Zamarł.
Pokój oświetlały świece i lampy naftowe. Na ustawionych pod ścianami
czerwonych tapczanach siedziały dwie pomarszczone i ubrane na czarno
kobiety. Siwe włosy miały częściowo przykryte chustkami w szarobure
kwiaty. Na ścianie wisiał zegar. Jego wskazówki były nieruchome
i ustawione na dwunastą.
– Cieszymy się, że dołączy pan do nas podczas pustych nocy –
powiedziała staruszka, wciskając mu w ręce różaniec. Miała nienaturalnie
białe i równe zęby, a uśmiech odsłaniał czerwone dziąsła. – Taki młody,
przystojny kawaler, do tego miastowy, a przyjechał do nas na wieś.
Za plecami kobiety wisiało lustro zasłonięte białym prześcieradłem.
Ale to nie lustro, nie zegar ani nawet nie różaniec czy sztuczna szczęka
przyprawiały Brzeszczota o gęsią skórkę. Na środku pokoju stał niski stół,
a na nim czarna trumna, w której spoczywał nikt inny jak jego pośrednik.
Martwy.
***
– Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus – wyrecytował
inspicjent, posłusznie naśladując monotonny ton staruszek odmawiających modlitwę.
Otrząśnięcie się z szoku zajęło mu dobre kilkanaście minut. Siedział na
tapczanie obok matki denata, pani Krystyny – kobiety, która nie tak dawno
witała go w drzwiach. W rękach ściskał różaniec. Drewniane koraliki były
gładkie i tłuste od ciągłego przesuwania ich między palcami. W myślach
układał długą litanię przekleństw.
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Kiedy brał zlecenie, wydawało się proste. Pewna grupa interesu
wynajęła go do odebrania i przewiezienia do Brześcia nośnika pamięci.
Nie wiedział, co na nim jest. Dysk był w posiadaniu niejakiego Andrzeja,
który przebywał w swojej rodzinnej wsi. Brzeszczot miał wejść do
domu, podać się za przyjaciela pośrednika. Wziąć pendrive. Zostawić
torbę z pieniędzmi. Chwilę się pokręcić i odjechać E30 w kierunku
wschodniej granicy. Jednak ze strony pośrednika coś się musiało znacznie
skomplikować, bo – mówiąc oględnie – wyciągnął nogi.
Śmierć Andrzeja była nagła. Miał przyjechać do matki na kilka dni,
żeby podleczyć skołatane pracą w dużym mieście nerwy. Niestety, jak
tylko znalazł się pod maminymi skrzydłami, wykorkował. Lekarz orzekł
zawał. Dzięki coczwartkowemu dyżurowi patologa ciało błyskawicą
przeszło przez kostnicę i wylądowało ponownie w domu matki, bo – jak
się okazało – wykorkowanie na podlaskiej wsi nie jest karą wystarczającą.
Jeżeli umrzesz na Podlasiu, możesz być pewien, że położą twoje ciało
w trumnie, wstawią je do głównego pokoju i przez trzy dni będą odmawiać
przy nim różaniec i pić wódkę. „Puste noce” – tak to nazywali.
Brzeszczot trafił na dzień trzeci trupich bachanaliów i mimo że był
obywatelem Europy, działającym w półświatku nie od dziś, ogólnie
obeznanym ze zwłokami i makabreską, to czuł, że za chwilę puszczą
mu nerwy. Odczekał do końca kolejnej dziesiątki zdrowasiek, przeprosił
grzecznie i zapytał, czy może skorzystać z toalety.
– Na dworze – odpowiedziała pani Krystyna uprzejmie. – Uważaj na psa.
– Gryzie?
– A gdzie… – odpowiedziała Basia, staruszka w grubych okularach
i o rumianych policzkach. – Uważaj, coby nie zobaczył śmierci za twoimi
plecami. To wiadomo, to prawda jest, że po śmierci dusza jeszcze przy
ciele, a więc i kostucha musi być niedaleko. A jak jest, to nie wiadomo,
kogo jeszcze ucapi.
Po plecach przebiegł mu dreszcz.
Oczywiście Brzeszczot nie wierzył w wiejskie zabobony. Z drugiej
strony był skłonny przyznać, że życiem i śmiercią kierują bliżej nieznane
i tajemnicze siły. Zresztą fakt ten potwierdzali rozliczni internetowi guru.
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Mówili o energii, karmie, losie i przeznaczeniu, ale było to zupełnie co
innego niż gadanie o duszach, diabłach, soli i czym tam jeszcze. Te
ostatnie nie robiły na nim wrażenia. Wcale.
Za to działanie tych pierwszych miał szansę obserwować w mniej
oficjalnej części swojej kariery zawodowej. Czarny kot przebiega drogę,
a pięć minut później facet ginie gwałtowną śmiercią. Wspólnik od
przemytu nie myje zębów, służby celne znajdują brudy w jego papierach.
Przypadek? Wątpliwe. Dziś nadepnął linię na chodniku i… No cóż. Było,
jak było.
Za domem stał drewniany wychodek. Śmierdział. Brzeszczot poszedł
w głąb podwórka, wyjął telefon i wybrał numer alarmowy.
– Dzień dobry – zaczął grzecznie, bo szefowie jednak należeli do ludzi
majętnych i ze świecznika.
– Czego? – Głos w słuchawce był opryskliwy.
Cóż, widocznie również miewają zły dzień – pomyślał.
– Wystąpił pewien problem – powiedział ostrożnie i zrelacjonował
dokładnie całą sytuację. Kiedy skończył, po drugiej stronie zapadła
niezręczna cisza.
– Ty, a może on tego pendrive’a zeżarł?
Brzeszczot uniósł brwi zdumiony. Skąd taki pomysł? Po co pośrednik
miałby robić coś podobnego? Już otworzył usta, ale w ostatniej chwili się
zmitygował. Z szefem trzeba było postępować ostrożnie.
– Jeżeli tak było, to patolog z pewnością znalazłby dysk przy sekcji
zwłok – stwierdził na tyle rzeczowo, na ile tylko potrafił. – Może większy
sens miałoby, gdybym…
– Czy ty ze mną dyskutujesz? Jak ci mówię, że facet zjadł ten dysk,
to znaczy, że go zjadł. Zresztą nie obchodzi mnie, jak to załatwisz.
Zostaniesz tam i go znajdziesz. Mam gdzieś, czy będziesz musiał zabić
przy tym matkę, zrównać dom z ziemią, czy wyciąć bebechy temu trupowi.
Jak chcesz mieć pieniądze na te swoje ostrygi i prosecco, to będziesz
robił, co ci każemy. Albo następny posiłek zeżresz w mleczniaku.
Brzeszczot sapnął głośno, jakby uszło z niego całe powietrze. Grożenie
utratą statusu społecznego było dla niego ciosem poniżej pasa. Niemniej
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cały pomysł brzmiał groteskowo. Inspicjent chciał jeszcze zaprotestować,
wytłumaczyć swój punkt widzenia lub chociaż załagodzić sytuację.
– Nie dzwoń więcej.
I to było tyle. Telefon zamilkł.
Brzeszczot podrapał się strapiony po głowie. Trzeba będzie zostać
tu dłużej i spróbować przeszukać rzeczy tego Andrzeja.
Albo rozpruć mu brzuch i zobaczyć, co tam będzie. Myśl była tak
niespodziewana i wyraźna, że mimowolnie się wzdrygnął. Dlaczego w ogóle
przyszło mu to do głowy? Przecież to absurd. Uśmiechnął się półgębkiem.
Prosta wymiana kończy się na grzebaniu w bebechach trupa. Nonsens.
Chociaż, prawdę mówiąc, miał nawet w samochodzie nieco
rozbudowaną apteczkę, uzupełnioną o narzędzia chirurgiczne i kilka
plastikowych toreb. Mógłby to zrobić. Ludzkiej anatomii uczył się niejako
na żywych organizmach i nie byłby to pierwszy raz, kiedy coś komuś
wycinał. Wyobraził sobie, jak wchodzi do mieszkania szefa (nie żeby tam
kiedykolwiek był) i rzuca ociekające krwią worki na jego jasny dywan
z jedwabiu. Opakowania pękają, posoka się wylewa, a elegancki lokal
wypełnia zapach zepsutego mięsa.
Otrząsnął się ponownie. Co to za pomysł? On miałby się zachować
w taki sposób? Był zawodowcem. Poza tym szef zaliczał się do osób
światłych i bywałych, więc należało go szanować. Znał polityków i ludzi,
mówiąc ogólnie, sławnych, a to o czymś świadczy.
Nowy plan: poprosić o nocleg, modlić się, podpytać matkę i jej
przyjaciółki. Poczekać, aż wszyscy pójdą spać, i znaleźć pendrive. Zmyć
się przed świtem. Łatwizna.
Ogarnął wzrokiem podwórko. Pies stał niecały metr od niego. Biały
i tak chudy, że widać było każde żebro. Oczy miał brązowe, ludzkie
i głodne. Nie ruszał się i nie wydawał żadnego dźwięku poza miarowym
warczeniem, które bulgotało wewnątrz zapadniętej klatki piersiowej.
Brzeszczot zrobił krok w tył, a za plecami usłyszał przeraźliwy krzyk.
Krótki, agresywny i powtarzany jak zarzut.
Pies skoczył. Wargi miał żółte od brudu i brązowe od zgnilizny.
Inspicjent poczuł na plecach dotyk dłoni.
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Odwrócił się i zobaczył wrony wznoszące się w niebo. Setki. Ich
smoliste skrzydła uderzały go w twarz, ich krzyki wbijały się głęboko pod
jego czaszkę. Jeden wrzask, jedno oskarżenie rzucane w stalowe niebo.
Brzeszczot czekał na ciężar łap na plecach. Szczęki zaciskające się
na karku. Kiedy nie nadeszły, spojrzał na zwierzę. Dopiero teraz zobaczył
u jego szyi ciężki łańcuch. Pies dalej stał w miejscu. Ale nie patrzył na
mężczyznę. Patrzył dokładnie powyżej jego prawego ramienia.
Inspicjent obejrzał się nerwowo. Gdzieś na granicy wzroku, gdzieś na
granicy świadomości zobaczył twarz.
– Żyje pan?
Pies schował się do budy. Wrony odleciały, krzyki ucichły.
Brzeszczot poszedł w stronę gospodyni, ale nie mógł pozbyć się
wrażenia, że w ślad za nim kroczy coś jeszcze.
***
40

Wódka była ciepła i bez akcyzy, ale w tym momencie o to nie dbał. Stał
w kuchni i czuł, jak alkohol budzi głos rozsądku.
Wszystkie trzy kobiety uwijały się przy obiedzie, ustawiając na
stole poczęstunek złożony z kiszki ziemniaczanej, kiełbasy, ogórków
i bimbru. Paliły się świece. Wystrój i menu nie do końca odpowiadały
gustom Brzeszczota, ale musiał przyznać, że po tym idiotycznym
nieporozumieniu z psem poczuł się nieco lepiej z kiełbasą w jednej ręce
i szklanką w drugiej. Usiadł na taborecie, na którym leżał ręcznik w zielone
paski.
– Drogie panie – zaczął uprzejmie, żeby przerwać krępujące milczenie –
czy możecie mi powiedzieć więcej o tym uroczym zwyczaju pustych nocy?
Te lustra, te zegary, te modlitwy. Cóż za folklor. Nie miałem pojęcia, że
polska wieś jest tak bogata w tradycje – perorował, nakładając sobie słuszną
porcję kiszki ziemniaczanej i częstując się wódką. – To fascynujące. Nie
chcę się narzucać, ale gdybym mógł zostać tu do jutra i dalej uczestniczyć
w tak ciekawym etnograficznie przedstawieniu, a przy okazji pożegnać
należycie mojego drogiego przyjaciela, to wiele by dla mnie znaczyło.
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Musiał przyznać, że cisza go nieco zaskoczyła. Oczekiwał zaproszeń
i zapewnień, że przyjaciel zmarłego może zawsze liczyć na gościnę
w domu jego matki. Ale widać bon ton był w tym miejscu nieznany.
– Właściwie – kontynuował – przy okazji wizyty Andrzej miał mi dać
moje zdjęcia z okresu studiów. Mówił, że będą na pendrivie, wiedzą panie,
takim małym urządzeniu do przenoszenia plików. Oczywiście, zważywszy
na okoliczności, jest to głupota, w którą nie chcę nikogo angażować, ale
gdyby pokazano mi, gdzie zostawił swoje bagaże, to mógłbym…
Odwrócił się w stronę czarnych gracji. Dwie z nich stały z lekko
rozchylonymi ustami i wpatrywały się w niego z intensywnością kota
czającego się na mysz.
– Panie inspicjent, siedzisz pan na krześle dla duszy – wysyczała
Krystyna, trzymając się pod boki i mierząc go złym spojrzeniem
bladoniebieskich oczu.
Brzeszczot popatrzył z niedowierzaniem najpierw na nią, a później
na spoczywający pod nim taboret.
– Dusza Andrzeja wciąż jest w tym domu – oznajmiła Helena, ujmując
w dłonie twarz płatnego zabójcy. Włosy trzeciej ze staruszek miały lekko
lawendowy odcień, który bynajmniej nie był efektem pracy stylisty. – To
krzesło jest dla duszy, żeby mogła posilić się z nami przed pójściem do
Pana Boga. A ty żeś na nim siadł.
– A wtedy to uważać trzeba – powiedziała Basia z łagodnym uśmiechem
– bo taka dusza wciąż może być zachłanna życia ziemskiego i próbować
opanować cudze ciało.
W świetle świec twarze staruszek wydawały się pokryte korą drzew.
Usta były jak blizny. Oczy czarne i puste. Podlaskie mojry trzymające
w dłoniach nić życia.
Po karku Brzeszczota spłynęła pojedyncza, zimna kropla potu.
Wydawało mu się, że coś poczuł.
Poczekać, aż się ściemni, aż wzejdzie księżyc. Rozciąć brzuch, wypruć
flaki – szeptało tuż przy uchu.
Poczuł długie, suche i wiotkie palce powoli wyciągające się w stronę
jego serca. Proszące o schronienie, o azyl.
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– A nie straszmy pana! – zakrzyknęła nagle Basia.
Czy ona też to słyszała? – zastanawiał się Brzeszczot. A może nawet
on niczego nie słyszał? Może to tylko złudzenie, głupota…
– Proszę, niech je, jak mu smakuje. Niech wódki się napije –
powiedziała przymilnie Helena, uzupełniając jego szklankę mętnym
i ciepłym płynem. – Widzisz pan, u nas na takie czuwania mówi się czasem
„wesele nieboszczyka” i trzeba pić za jego zdrowie.
– Wypijmy za jego spokój – dodała Krystyna, a jej spojrzenie stało
się nagle nieobecne. – A później niech zobaczy, jak my się tu na wsi
przygotowujemy do pogrzebu.
***
Brzeszczot ponownie siedział na tapczanie. Od dłuższego czasu próbował delikatnie zasugerować, że chciałby przejrzeć rzeczy pośrednika.
Niestety nikt nie zwracał na to uwagi, a z każdą szklanką wódki prośby
stawały się coraz mniej składne.
W głowie szumiało mu od alkoholu. Krystyna, Helena i Basia były blisko
niego, a powietrze w pokoju powoli robiło się ciężkie od ich oddechów.
Na dworze właśnie zachodziło słońce. Brzeszczot słyszał miarowy szum
gołych gałęzi poruszających się na wietrze i gdakanie kur układających
się do snu. Gdzieś dalej rozległy się głosy ptaków. Monotonne i odrobinę
hipnotyczne, podobne do dźwięku silnika.
Lelki – myśl pojawiła się na granicy świadomości. Nie był pewien, czy
należała do niego.
Kobiety cicho szeptały modlitwy. Z każdą chwilą powieki Brzeszczota
stawały się cięższe, a głowa opadała na pierś. Głosy staruszek sączyły
się jak przez warstwę grubej wełny, coraz wolniej i wolniej.
Nagle błogie mamrotanie zastąpił przeszywający jęk. Brzeszczot
podskoczył na tapczanie i szeroko otworzył oczy. Z ust kobiet płynął
lament. Zawodzący, gorzki. Pani Krystyna nie siedziała już obok niego.
Krzyczała i płakała, tuląc do piersi zimne ciało swojego syna. Pani Basia
klęczała na podłodze, ręce wznosiła wysoko do nieba.
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– Matko! Matko Jezusowa, weź tę duszę do nieba – jęczała przeciągle,
a jej głos wydał się Brzeszczotowi nagle niemal młody, kobiecy i uwodzący.
– Moje dziecko, moje dziecko – bełkotała Krystyna, tuląc martwe
dłonie do swojej twarzy. Z oczu płynęły jej łzy.
Brzeszczot stał i obserwował tę scenę, nie wiedząc, co ma robić. Bał
się tych kobiet. Zabijał już wcześniej i znał smak niesłusznie przelanej
krwi, ale w tym momencie, widząc wykręcone jak konary drzew ręce,
słysząc jęki pełne jednocześnie bólu i rozkoszy, bał się.
Poczuł na karku lekki dotyk suchej, gorącej dłoni. Tym razem miał
pewność. Była tam. Dusza. Odwrócił się błyskawicznie, gotowy do ataku.
Oczy pani Heleny lśniły. W drugiej ręce trzymała olbrzymią świecę
z żółtego wosku.
– Zapal gromnicę – powiedziała nieswoim głosem – i płacz z nami,
inaczej dusza Andrzeja nigdy nie trafi do nieba.
– Ale ja… ja z pewnością nie muszę tego robić – zaczął niepewnie.
– Każdy – słowo bardziej przypominało szczeknięcie niż ludzką mowę
– kto uczestniczy w pustych nocach, musi opłakać zmarłego. Jeżeli my
tego nie zrobimy, Pan nigdy nie przyjmie jego duszy i ta zostanie z nami.
Albo w nas.
Ręce mu drżały, kiedy stawiał gromnicę u wezgłowia nieboszczyka
i podpalał knot. Płomień stawał się coraz większy, bardziej jaskrawy
i gorętszy.
– Maryjo, Królowo Polski – szeptał ktoś za jego plecami, ale on nie
miał siły się odwrócić. – Jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy tobie,
pamiętam. Czuwam.
Przez chwilę Brzeszczotowi wydawało się, że w zapadającej ciemności
świeca jest jedynym źródłem światła. To dało mu poczucie siły.
Wziąć nóż i rozciąć brzuch. Rzucić zgniłe szczątki do stóp szefów i patrzeć
na zgrozę na ich twarzach. Pokazać im krew, szaleństwo i łzy, a na koniec
wbić nóż prosto…
Z każdym słowem głos w głowie stawał się silniejszy. Brzeszczot padł
na kolana obok matki swojego pośrednika i wył. Wył nad sobą i wył nad
denatem. Wył nad tym, co chce i musi zrobić. Nad każdą cząstką swojej
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duszy przepełnioną bólem, pustką i niepewnością. Płakał, rwał włosy
z głowy i uderzał się pięściami po twarzy tak długo, aż poczuł, że jęk nie
wydobywa się z niego i to nie jego głos błaga o przebaczenie. To coś, co
stanowiło jądro jego jestestwa, znajdowało się obok, lekkie i beztroskie,
po raz pierwszy od sam nie wiedział jak dawna. Śpiewał, krzyczał i pił.
Wstawał, skomlał i padał na twarz. Dał z siebie wszystko, nie oszczędził
niczego. Przez tę jedną chwilę poczuł się wolny.
***
Obudził się jakiś czas później. Leżał na podłodze nakryty wełnianym kocem. Na dworze było ciemno, ale w kącie izby widział jasne, białe światło.
Lampka nocna. W ustach czuł smak wódki. Powoli podniósł się z ziemi
i usiadł na pobliskim tapczanie. Wciągnął głośno powietrze. Wciąż znajdował się w pokoju z trumną, a w trumnie wciąż leżał trup. Pani Krystyna,
Basia i Helena zniknęły. Próbował zebrać myśli i poskładać w jeden obraz
to, co wydarzyło się wcześniej. Nie wiedział, od czego zacząć, wiedział
natomiast, co musi zrobić.
Rozejrzał się. Za nim znajdowały się drzwi prowadzące do innych
pokoi. W tym pokoju denata. To pewnie tam leżały jego rzeczy. To pewnie
tam był pendrive, na którym tak bardzo zależało szefom. Wystarczyło się
zakraść, znaleźć urządzenie i stąd odjechać. Przyjąć zapłatę od szefów
i dalej za pomocą fury i komóry zabiegać o uznanie miejskiej śmietanki
towarzyskiej.
Wstał powoli. Odwrócił się plecami do drzwi i wymknął z domu.
Z samochodu wyciągnął torbę, a z niej skalpel i kilka plastikowych toreb.
Noc była cicha i spokojna. Pełnia.
Wrócił do pokoju, w którym leżał Andrzej. Włożył lateksowe rękawiczki.
Przez chwilę walczył z krawatem, po czym rozpiął marynarkę i koszulę
trupa.
Pracownicy prosektorium odwalili kawał dobrej roboty – pomyślał
i poczuł, że się uśmiecha. Nie był to uśmieszek ani lekkie skrzywienie ust.
Brzeszczot szczerzył się tak, że aż bolały go policzki. Nie potrafił przestać.
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Na klatce i brzuchu trupa widniało duże nacięcie pozostałe po sekcji
zwłok, ale wszystko było porządnie zszyte, a Andrzej został zaskakująco
dobrze zabalsamowany. Jego skóra wydawała się Brzeszczotowi gładka
i śnieżnobiała, bez śladu plam opadowych ani brzydkiego wzdęcia
w okolicy brzucha.
– Nie martw się. Zabiorę tylko kawałek tego, co masz w środku. Nie
potrzebuję dużo, a tobie już się przecież nie przyda – wyszeptał czule
do trupa, gładząc bliznę na jego ciele.
– Ale ja również zabiorę kawałek ciebie, dobrze? – Brzeszczot ze
zdumieniem stwierdził, że pytanie padło z jego ust. Zachichotał cicho,
bo wiedział, że to nie były jego słowa.
– Podzielimy się sobą nawzajem, a później cię zaszyję, zapnę koszulę
i pozwolę pochować – wyszeptał Brzeszczot.
– I od tej pory zawsze już będziemy razem.
Podniósł skalpel i zaczął ciąć. Dokładnie po linii szwów.
Na dworze odezwały się sowy. Nocna lampka lekko zamrugała, na
ułamek sekundy zostawiając go w ciemnościach. Po chwili zupełnie
zgasła.
Uśmiech zniknął z jego ust. Co on właściwie wyprawia? Co on sobie
myślał? Zimny pot momentalnie zalał mu oczy. Trzeba stąd uciekać.
Natychmiast.
Ściągnął rękawiczki i wepchnął je razem ze skalpelem do kieszeni
marynarki. Po ciemku wymacał sobie drogę do gromnicy i zapałek, które
obok niej zostawił, kiedy zapalał ją po raz pierwszy. Były tam. Zapalił świecę.
Spojrzał na ciało. Rozpięta i rozłożona na boki koszula wyglądała jak
skrzydła. Nacięcie na skórze było o wiele dłuższe, niż się spodziewał.
A miał pewność, że nie powinno liczyć więcej niż kilka centymetrów.
Tymczasem korpus Andrzeja został otwarty na całej długości od pępka
do mostka. Brzeszczot poczuł mdlący smród rozkładu i zrozumiał, że to
jego własny zapach. Z ran denata wyciekała czarna, gęsta ropa. Powoli
spływała na śnieżnobiałą koszulę.
Inspicjent stał jak sparaliżowany, bojąc się złapać dech. Spojrzał
w twarz nieżyjącego pośrednika. Jego oczy były otwarte.
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Z suchych ust Brzeszczota wyrwał się krzyk.
Na zewnątrz zapiał kogut. Chwilę później rozległo się wycie psów.
Przeciągłe, przekazywane z jednego pyska do drugiego.
Wiadomość – zrozumiał Brzeszczot. Wiadomość o duszy błąkającej się
w poszukiwaniu nowego ciała – jego ciała – w którym mogłaby zamieszkać.
Ktoś zapukał w szybę.
Jestem przy tobie. Pamiętam.
Cichy szept nie dobiegał z zewnątrz. Dobiegał z wnętrza jego głowy.
W ułamku sekundy Brzeszczot znalazł się przy drzwiach. Chciał uciekać,
jak najszybciej wynieść się z tego miejsca. Jednak jakimś cudem, zamiast
wyjść na zewnątrz, pchnął drzwi do następnego pokoju i wpadł do środka.
Z telewizora sączyło się łagodne niebieskie światło. Na ekranie księża
w białych, odświętnych szatach sprawowali Eucharystię. W złotym kielichu
w rękach kapłana wino zmieniło się w krew Jezusa.
Mojry siedziały przy stole. Piły wódkę. Miały na sobie pożółkłe halki,
a ich sucha i cienka jak papier skóra zwisała z nagich ramion i łydek.
Brzeszczot padł na kolana.
– Chce mnie. Chce mnie… – zdążył wyszeptać między rozpaczliwymi
próbami złapania tchu.
Pani Krystyna przeszła obok niego i zniknęła w pokoju, w którym leżał
jej syn. Po chwili Brzeszczot usłyszał ciche kroki i poczuł chudą ptasią
dłoń na ramieniu.
– Umrzesz – szepnęła mu do ucha Krystyna. – Obudziłeś mojego syna,
więc teraz umrzesz, a jego duch zajmie twoje ciało…
Spojrzał kolejno w oczy każdej z kobiet. Nie zobaczył w nich nawet
śladu dobroci czy ciepła, które zapamiętał. W oczach Krystyny była
pogarda za wszystkie grzechy, których dopuścił się w przeszłości.
Oczy Basi wyrażały rozczarowanie jego teraźniejszością. A w wielkich,
ciemnych oczach Heleny dostrzegł pustkę. Pustkę – jego przyszłość.
– Mak włożymy ci do trumny, do trumny włożymy mak – zanuciła cicho
Basia. – Zanim go policzysz, Śmierć przyjdzie pod dach.
Kobiety zbliżyły się do niego. Ich suche, papierowe dłonie spoczywały
na jego barkach i ramionach, ich oddechy całowały jego twarz.
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– A Śmierć ma kosy proste, kosy bardzo ostre. I my wiemy, że nocą
trzeba ciąć duszę kosą.
Nie mógł się ruszyć. Nie mógł oddychać.
– Zostawcie mnie. – Chciał krzyknąć, ale zabrzmiało to jak błaganie.
– Co to za ptaszeczek i jak on się zowie, łobrośnięty w piórka,
łobrośnięty w piórka… – zaśpiewały melodyjnie.
Usłyszał głos. Gdzieś głęboko w swoim umyśle.
Jestem przy tobie. Wpuść mnie.
Gdyby tylko mógł coś zrobić, ruszyć się, gdyby miał broń.
Skalpel. Miał skalpel. Miał skalpel!
Ręce kobiet coraz mocniej zaciskały się na jego ramionach, szyi,
twarzy. Wydawały się nieludzko silne. Nieludzko kruche.
– Pogrzebmyż to ciało w grobie – śpiewały, a on czuł, jak z każdym
słowem uchodzi z niego ciepło. – Niechaj tam spoczywa sobie. Albowiem
z ziemi stworzone, w ziemię będzie obrócone…
Ostatkiem sił wyszarpnął skalpel z kieszeni marynarki, z zamiarem
niesienia śmierci, ale po raz pierwszy w swoim życiu zamiast krwi zobaczył
ciemność.
***
Poczuł światło. Ogrzewało jego twarz i wślizgiwało się pod powieki. Otworzył oczy. Leżał w łóżku. Słyszał ludzi rozmawiających i modlących się
w pokoju z trumną. Nie umarł.
– Co się stało? – zapytał cicho, dotykając nasady swojej czaszki.
Bolała. Wyczuwał wielkiego guza.
– To zależy, o co pytasz.
Telewizor był wyłączony, a przy stole siedziała pani Krystyna. Paliła
papierosa. Obok niej leżał pendrive.
Brzeszczot patrzył na czarny kawałek plastiku. Próbował sobie
przypomnieć, czy matka Andrzeja wcześniej miała w oczach tyle bólu
i złości. Gdzieś głęboko czuł, że ta cisza jest jego winą. Zrobił coś. Chciał
to wyjaśnić, zbić szklany mur, przerzucić most, odczarować milczenie.
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– Skąd to masz? – zapytał zamiast tego.
– Z torby Andrzeja. Tyle razy wspominałeś o tych zdjęciach. Muszą być
dla ciebie ważne. Więc jak już zaniosłyśmy cię w nocy do łóżka i ponownie
ubrałyśmy moje leżące w trumnie dziecko, to weszłam do jego pokoju
i znalazłam to, o co prosiłeś.
Zaschło mu w gardle. Przez moment wydawało mu się, że czuje dotyk
palców tej kobiety na swoim ciele.
– Czego chcesz? – wycharczał przez zaciśnięte zęby.
– Syna.
Popatrzył przez okno. Na dworze świeciło słońce. Nagle lament, strach
i dusze wydały mu się odległe i nierzeczywiste. Kiedy tylko wyjdzie z tego
domu, wszystko zniknie z jego pamięci na zawsze. Prawda?
Wyciągnął rękę w stronę małego kawałka plastiku, dzięki któremu
będzie mógł wrócić do swojego dawnego życia. Wyjedzie stąd i zapomni.
Wszystko będzie tak, jak było.
– Andrzejku – powiedziała miękko. W ten niemal płaczliwy sposób,
któremu jednak nigdy nie towarzyszyły łzy.
I wtedy zrozumiał. Coś pozostanie. Jakieś włókno, obecność, obcość,
przyczajona tuż na skraju widzenia i na samym dnie serca. Już nigdy nie
będzie sam.
Wstał z łóżka. Wygładził marynarkę, przeczesał palcami włosy.
Poszedł do pokoju, w którym była trumna. Trzech starszych mężczyzn
czekało w trzech jej rogach, przygotowując się do wyprawienia Andrzeja
w ostatnią podróż. Na cmentarz.
Stanął obok nich. Koszula i marynarka denata były zapięte i idealnie
czyste. Oczy miał zamknięte.
– Jestem przy tobie. Pamiętam – wyszeptał cicho Brzeszczot, kiedy
podniósł trumnę.
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OKO HENRIETTY
Marianna Szygoń

– Mąż wyrwał mi serce. – Henrietta von Gertz oznajmiła to w sposób tak
beznamiętny, jakby mówiła, że małżonek wyjechał z miasta, odprawił
lokaja albo kupił nowy automobil.
Klientki Franciszka Kochera, astralnego detektywa, nawet „mąż
mnie zdradza” wyznawały, kipiąc z emocji, a co dopiero, gdy mówiły
o morderstwie! Zbrodnie popełnione w astralu trudno było udowodnić;
nie pozostawiały śladów na prawdziwym ciele. Ekskursor machinalnie
skinął głową, choć kobieta w wygniecionym kapeluszu, przyozdobionym
kolorowymi, lecz mocno wyblakłymi piórami, siedząca po przeciwnej
stronie biurka, wyglądała na bezsprzecznie żywą. Wychudzoną, bladą
dziwaczkę, ale żywą.
– Po co to zrobił? – spytał równie obojętnie, podejmując grę.
Już dawno zrezygnował z grymaszenia i przebierania w zleceniach.
Zadanie to zadanie, nie ma dobrych i złych. Są tylko łatwe i trudne,
dobrze płatne i drobne. To wyglądało na poważne. Lata trzydzieste
kończyły się dla Franciszka tak, jak się zaczęły – na minusie, ale ekskursor
obiecał sobie, że zrobi wszystko, by załatać dziury w budżecie i spłacić
długi.
– Po co? Żeby oddać je jakiejś wywłoce! – Dopiero teraz w słowach
klientki pojawił się cień wzburzenia.
Tak, serce to coś, czego można żałować, a wywłoka to ktoś, kogo
można nienawidzić, nawet cierpiąc na wyraźne urojenia nihilistyczne.
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– Widzi pan, to było dokładnie sześć miesięcy temu. Zawsze dużo
czasu spędzał w astralu, ja bywałam tam rzadko, ale widzi pan, mnie
eksterioryzacje zdarzają się samoistnie, nie kontroluję ich. To było moje
przekleństwo, za każdym razem budziłam się okradziona. Tej nocy znów
wpadłam w astral, a on musiał podążyć za mną i… Nic nie pamiętam, ale
wiem, że to on! Niewinni nie uciekają z miejsca zbrodni. Ocknęłam się,
kiedy drania już nie było. Porzucił mnie. Zabił, okradł i porzucił.
– Skąd przekonanie, że zabrał akurat serce? – Franciszek postanowił
grać profesjonalistę, choć poczuł nieprzyjemny skurcz w żołądku,
a miejsce dawno zagojonej wojennej rany na nodze szarpnęło bólem.
O mało nie stracił wtedy kończyny. – Nie żołądek, nie nerkę, ale serce?
Baronowa podniosła dłonie i zastygła z palcami uczepionymi brzegu
woalki, jakby rozważała, czy powinna odsłaniać twarz. Jej niemodna
suknia niegdyś musiała być elegancka i droga. Od zakończenia Wielkiej
Wojny minęły długie lata, w Zjednoczonych Cesarstwach kobiety nosiły
już bardziej wyzwolone, lżejsze stroje, ale baronowa najwidoczniej
utknęła w poprzedniej epoce. Pierścienie na kościstych palcach nie
należały do tanich imitacji, krzywo przypięta na piersi brosza wyglądała
na wykonaną na zamówienie. Franciszek nie potrafił określić wieku gościa:
włosy baronowej zdążyły już posiwieć, twarz poorały zmarszczki. Jednak
Kocher pamiętał plotki – Henrietta von Gertz jest sporo młodsza od męża.
– To oczywiste: od tamtej pory nie słyszę jego bicia.
Baronowa w końcu podniosła woalkę. Wzrok ekskursora przyciągnęło
jej prawe oko: nieruchome, o bladoniebieskiej tęczówce, musiało być
sztuczne.
– A żołądek i nerki zabrał mi już dawniej, ale bez nich jakoś się
obywałam. Podobnie jak bez reszty wnętrzności. W środku jestem pusta.
Nie słucha pan. Mówiłam, że mnie systematycznie okradał!
Kątem oka Franciszek uchwycił jeszcze różową narośl na nadgarstku
opuszczanej przez nią ręki.
Wariatka, jasne jak słońce – pomyślał. Powinienem był raczej zostać
zwykłym detektywem, psiakrew!
Jednak głośno powiedział:
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– Tak więc pani nie żyje. Dobrze rozumiem?
Oskubać Henriettę von Gertz – rozważał. Zagrać na jej urojeniach,
podsycić psychozę, uszczknąć tyle, ile się da, z fortuny, którą jej mąż zdobył
dzięki wojnie.
Nie sądził, że kiedyś się to uda; to było jak okazja do zemsty za
utracone zdrowie i zmarnowaną młodość.
– Czego pani oczekuje ode mnie, baronowo?
– Ma się pan dowiedzieć, co to za wywłoka. Wyśledzić ją.
– Od tego są prywatni detektywi. Ja nie zajmuję się klasycznymi
śledztwami.
– Klasyczni detektywi zawiedli.
– To znaczy?
– Ustalili, że drań żyje samotnie. Nie opuszcza pałacu Gertzhof
i nikt u niego nie bywa. A ja wiem, że wyrwał mi serce i oddał jakiejś
zdzirze. Mogli sobie przepytać wszystkie pokojówki i lokajów, a i tak nie
dowiedzieliby się, że żyje z tamtą w astralu. Nie spotykają się w realu,
rozumie pan? Ma pan ją odnaleźć i odzyskać moje serce. Chcę znowu
usłyszeć, jak bije. Cena nie gra roli. Podejmie się pan tego?
Tak, to już wyglądało jak zadanie dla Kochera – śledzenie ludzi
w astralu, podglądanie sobowtórów trzymanych na cienkiej, srebrnej
nici. Wielu tak dobrze czuło się w rzeczywistości astralnej, że zamknięci
w czterech ścianach prawie rezygnowali z normalnego życia.
Plaga dzisiejszych czasów – pomyślał ekskursor.
Ani myślał odrzucać zlecenie. Kiwnął głową.
– Muszę mieć coś, co należy do pani i do męża – oznajmił. – To pomaga.
Von Gertz ściągnęła usta i zmarszczyła brwi, by po chwili wahania
zdjąć z piersi broszę. Położyła ją na brzegu biurka, jakby niezdecydowana,
czy jeszcze w ostatniej chwili się nie rozmyślić i nie zamknąć jej w dłoni.
Franciszek pokonał chęć sięgnięcia po ozdobę przez blat, wstał, obszedł
biurko i delikatnie ujął przedmiot w palce. Kamea w centrum broszy
przedstawiała młodszą i piękniejszą wersję Henrietty, stylizowaną na
antyczną boginię; czas i zmartwienia nie zdołały zniweczyć podobieństwa.
W Scharfburgu wciąż wspominano jej nieskazitelną urodę sprzed lat.
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– To ja – wyznała baronowa. – Mąż kazał wykonać z okazji naszych
zaślubin. Nie, nie dostanie jej pan. – Klientka naraz poderwała się z fotela,
wyrwała ozdobę z dłoni ekskursora i znowu podniosła rękę do twarzy,
jakby zamierzała opuścić woalkę. Jednak zamiast tego nacisnęła palcami
powiekę i wyskubała z oczodołu sztuczne oko, po czym wręczyła je
Franciszkowi. – To musi wystarczyć. Mam ich kilkanaście. Za wszystkie
zapłacił mąż, więc poniekąd należą do niego.
Rozczarowany Kocher zawahał się, ale w końcu sięgnął po przedmiot.
Wzdrygnął się z obrzydzenia, bo od szklanej łupiny z niebieską tęczówką
biło nienaturalne ciepło. Kojarzyło mu się z dotykiem jeszcze świeżego
trupa. Zdawkowo podziękował, ale nie spojrzał w twarz baronowej,
obawiając się widoku pustego oczodołu. Na szczęście, zanim podniósł
wzrok, zdążyła opuścić woalkę.
Nawet gdy klientka już wyszła, jej sztuczne oko wciąż emanowało
ciepłem.
***
Długo zapadał w trans. Dłużej niż zwykle, bo oko Henrietty, zamiast
pomagać, rozpraszało wizje. Franciszek zaczął tak samo jak zawsze:
zaciemnił pokój, szczelnie zasuwając ciężkie story, zdjął marynarkę,
pozbył się krawata, rozpiął kołnierzyk i mankiety koszuli, by poczuć się
swobodnie. Łóżko zaskrzypiało znajomo, kiedy wygodnie układał się
na materacu. Zamykając w ułożonych na piersi dłoniach oko Henrietty,
wrócił wspomnieniami do chwili, gdy to wszystko się zaczęło. Do umocnionego wzgórza w okolicach Gorlic, które rozkazano im zdobyć w tysiąc
dziewięćset piętnastym.
Tam po raz pierwszy zobaczył srebrną nić.
Wcześniej nie podejrzewał się o takie zdolności. Owszem, słyszał
o ektoplazmach i wirujących stolikach, ale nie pasjonował go świat
duchów. Nie bywał w astralu dla zabawy. Nie było dziwne to, że przeżył
wybuch rosyjskiej miny, ale fakt, że czas jakby zwolnił na ten właśnie
moment. Zobaczył samego siebie, jak niesiony falą uderzeniową wzlatuje
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bezładnie w górę, a potem opada niczym kamień na ziemię. Nie, w tym
też wcale nie musiało być niczego niezwykłego, uznał później, lecząc
rany w szpitalu. Sen z powiek spędzało mu tylko to, co nastąpiło chwilę
potem, gdy przerażony bliskością śmierci postanowił odnaleźć własne
ciało. Wiedziony do celu przez cienką – niby pajęczyna czy jedwab –
srebrną nić faktycznie tego dokonał. Wyrastała mu z piersi, zdawała się
pulsować, ale mimo że była delikatna, pozostawała nieczuła na podmuchy
eksplodujących pocisków, zachęcając, by podążyć za nią do kłębka.
Franciszkowi wydało się to tak naturalne, że bez namysłu skorzystał
z zaproszenia, podążając do miejsca, do którego prowadziła, by zobaczyć
siebie leżącego bez przytomności.
Nie rozpoznał własnej twarzy zalanej krwią i błotem, ale nie miał
wątpliwości – srebrna nić niknęła w jego piersi. Przypatrywał się długo,
z żalem, ale i spokojem, w ciszy, która nagle zapadła, choć kule nie przestały
przelatywać koło uszu. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że towarzysze
broni, dziwnie nieostrzy, prący ku pozycjom Rosjan, przenikają przez
niego jak przez powietrze. Nie zdążył przywyknąć do tego niepokojącego
stanu, bo nagle pod stopami dostrzegł jakieś poruszenie. Coś ledwo,
ledwo nad ziemią zadrgało, zakłębiło się jak sunący nad wodą dym albo
płótno falujące na wietrze. Przyglądał się temu bez strachu do chwili,
gdy pod tym widmowym materiałem zaroiło się od postaci. Przypominały
niewyraźne ludzkie kształty bijące pięściami w przeszkodę, rzucające się
na nią w próbie pokonania bariery, wypychające tkaninę dłońmi, kolanami,
stopami. Powoli nie-byty nabierały wyrazistości, przygotowywały miejsce
na ciało umierającego Franciszka, które zdawało się zapadać coraz głębiej.
Wchłaniał go zaastral, ale tę prawdę poznał lata później, gdy zaczął
zawodowo zajmować się eksterioryzacją. Istoty spod powierzchni,
powszechnie uważane za dusze zmarłych, przejęły go zgrozą. Sprawiły,
że rzucił się po swoje ciało, chcąc je ratować. Stopił się z nim w jedno, by
ocknąć się na polu bitwy. Nić zniknęła, tak jak wizja nie-bytów.
Długo leczył odniesione rany. Nie wrócił już na front, ale odtąd zawsze,
kiedy w odosobnieniu, w ciemności i ciszy przywoływał wspomnienia,
gdy wizualizował moment wybuchu i tamten gwałtowny interwał między
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wzlotem a upadkiem, opuszczał ciało. Nie, nigdy nie spróbował zajrzeć
do zaastralu, choć słyszał o ekskursorach, którzy się tym parali. Nie
wszystkim udawało się stamtąd wrócić.
Teraz sobowtór, przypięty do cienkiej srebrnej nici, spoglądał oczami
Franciszka na jego ciało, na dłonie ściskające szklane oko Henrietty, na
skromny pokój na poddaszu przy Prinz-Julius-Platz, potem na dachówki
kamienic, czerwieniejące w resztkach promieni zachodzącego słońca. Dwa
pałace von Gertzów – nowy, przy Kaiserstraße, który baron wybudował dla
żony, i stary Gertzhof, do którego od niej uciekł – jaśniały po przeciwnych
stronach rzeki. Pozornie nic nie stało na przeszkodzie, by ekskursor
wzleciał jeszcze wyżej i ogarnął jednym spojrzeniem cały Scharfburg,
by podążył tropem majestatycznego sterowca startującego znad rzeki,
podróżował wraz z nocnym ptactwem, ale Franciszek wiedział, że astralna
rzeczywistość miała granice. Pozostawała symulacją o wybiórczej
dostępności do nieskończonej liczby miejsc, wąskim pasem pomiędzy
tym, co tutaj, a zaastralem.
Szklane oko szybko ściągnęło go w dół, w miasto. Pchnęło przez
kamienice, pustoszejące uliczki, mroczne podwórza ku małemu pałacowi
baronowej. Zobaczył, jak dygocąca pod pledem arystokratka łaje
służącą za to, że płomień zbyt szybko przygasł w kominku. Astralny
sobowtór Franciszka zastygł nad sofą, lewitując nad głową klientki, gdy
ta ciskała w biedną dziewczynę resztkami deseru, krzycząc, że skoro
jest martwa, nic przecież jadać nie musi. W innych okolicznościach
ekskursor roześmiałby się w głos, widząc takie przedstawienie, ale teraz
poczuł, że utknął w ślepym zaułku. Mimo że bardzo pragnął opuścić
pałac Henrietty i przenieść się do posiadłości jej męża, nie potrafił
ruszyć z miejsca.
Szklane oko za słabo wiązało małżonków ze sobą.
Rozejrzał się dookoła. Jego srebrna nić falowała samotnie, innych
podróżników astralnych nie dostrzegł. Już miał skupić się na pragnieniu
powrotu, gdy poczuł nadchodzącą zmianę. Astral wokół niego to rozmywał
się, to gęstniał, eter stawał się mętny, a kontury wszystkiego wokół traciły
ostrość. Ekskursor wiedział, że nie przeniknie głębiej, że był bezpieczny,
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ale czekał na to, co się wydarzy. Podłoga salonu baronowej zafalowała
jak trącane podmuchami lekkiego wiatru płótno.
Zupełnie jak wtedy, pod Gorlicami, zaczęły za nim przepływać
kształty. Ekskursor, świadom, że nie pokonają bariery, zbliżył się do
granicy zaastralu, zawisł nad nią i pogrążył się w obserwacji. Nie-byty
wypychały ją dłońmi, łokciami, kolanami, ale nie mocowały się z nią jak
na polu bitwy, po prostu trafiały przypadkiem, jakby nieświadome jej
istnienia albo niezainteresowane przekroczeniem progu. Gdy wydawało
się, że nic ciekawszego się już nie wydarzy, na eterycznej zasłonie, tuż
przed nosem ekskursora, zastygła dłoń. Zaintrygowany skupił na niej
uwagę i czekał. Dłoń cofnęła się nieco, zmniejszyła nacisk, zniknęła,
by zaraz powrócić, musnąć tkaninę palcami raz po raz, to w jedną,
to w drugą stronę. Widząc drobną kobiecą dłoń, Kocher uznał, że jej
właścicielka wiedziała, że zafrapowała kogoś po drugiej stronie. Pieściła
barierę, to stukała w nią opuszkami, to rysowała esy-floresy ponętnym,
wężowym ruchem niczym na ciele kochanka. Dołączyła drugą, kreśląc
nimi fantasmagoryczne myślokształty, powołując do istnienia i od razu
unicestwiając astralne jestestwa. Przeplatała ich zmysłowe zbliżenia
zastyganiem rozcapierzonych palców, próbami uchwycenia, zaciśnięcia
astralnego płótna w dłoni na podobieństwo sposobu, w jaki zatopiona
w pocałunku kobieta wczepia palce w koszulę mężczyzny. Potem
zatrzymała jedną rozpostartą, jakby w zachęcie do interakcji.
Franciszek w mig pojął intencję. Wyciągnął sobowtórzą dłoń i zbliżył
do bariery. Nie zdołali zetknąć palców – srebrna nić niczym astralny stróż
nie pozwoliła na to. Spróbował raz jeszcze, lecz z tym samym skutkiem.
Te światy nie miały się przenikać.
Wtedy rozczarowana istota po drugiej stronie, daremnie oczekując
kontaktu, cofnęła rękę. Zamiast niej na barierze odcisnęła profil twarzy,
przytykając do tkaniny ucho, jakby za wszelką cenę usiłowała usłyszeć
odpowiedź na zadane gestami pytanie.
Ten widok gwałtownie wyrwał Franciszka z astralu. Nić, niby
pośpiesznie nawijana na niewidzialny kłębek, ściągnęła jego sobowtóra
na poddasze kamienicy przy Prinz-Julius-Platz.
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Podobieństwo do młodej Henrietty z kamei sprawiło, że doznał
szoku.
***
Do rodowej posiadłości barona Franciszek pojechał dorożką. Nie stać
go było na taksówkę, a że założył na tę okazję najlepszy garnitur i zupełnie nieznoszoną fedorę, wolał nie wycierać się w tramwaju. Nie miał
żadnej gwarancji, że zostanie przez Brunona von Gertza przyjęty, ale
nie o rozmowę mu chodziło. Musiał zdobyć cokolwiek, co pokieruje jego
sobowtóra w to miejsce.
Albo coś w tym miejscu musiał zostawić.
Nie miał wyboru po tym, jak Henrietta po raz drugi odmówiła mu
użyczenia broszy. Zastał ją przy Kaiserstraße jeszcze chudszą i bledszą
niż wcześniej, co oczywiście łatwo dałoby się wytłumaczyć głodówką.
Jednak gdzieś z tyłu głowy wciąż plątała mu się myśl, że skoro za astralną
zasłoną bytowała kopia baronowej, to może von Gertz faktycznie była
martwa?
Uznał to za paradoks, ale i rodzaj wyzwania.
Rozwiązanie takiej zagadki mogło na zawsze zapisać jego nazwisko
w annałach okultyzmu, a co za tym idzie – uczynić sławnym.
Rozgłos to więcej zleceń – rozumował Franciszek i postanowił, że nie
cofnie się przed niczym, by go osiągnąć. Nie liczył jednak na wiele, a już
najmniej na to, że von Gertz otworzy się przed nim i wyzna, że jednak
zamordował żonę, zabierając jej serce. Co najwyżej, Kocher uśmiechnął
się pod nosem, mógł zabrać Henrietcie sztuczne oko. Z zadowoleniem
poklepał się po kieszeni, którą nieznacznie wypychała szklana łezka
z niebieską tęczówką.
– Jaśnie pan nie przyjmuje – obwieścił kamerdyner, taksując gościa
wzrokiem w sposób zdradzający, że baron, owszem, przyjmuje, ale nikogo
pokroju Franciszka.
– Mnie przyjmie – odparł równie stanowczo ekskursor.
– Wątpię. Jaśnie pan niezdrów.
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– To pokaż mu to. – Kocher sięgnął do kieszeni marynarki i wydobył
oko Henrietty. – I powiedz, że to ważne.
Wzrok kamerdynera spoczął na przedmiocie, który ekskursor niby
dla żartu podniósł do twarzy i zatrzymał między dwoma palcami przed
swoim prawym okiem. Przez rumiane oblicze służącego przemknęło
najpierw zaskoczenie, potem oburzenie, ale szybko ustąpiły one miejsca
profesjonalnej obojętności. Wyciągnął dłoń w białej rękawiczce.
– Oznajmię jaśnie panu – poinformował, czekając, aż spocznie na niej
szklana łupina. – Pańska godność?
– Franciszek Kocher. Prywatny detektyw – skłamał.
Leniwie, by zbytnim pośpiechem nie zdradzić, jak bardzo mu zależy,
opuścił rękę i lekko rozsunął palce, pozwalając, by oko Henrietty
zagnieździło się w bieli rękawiczki. Kiedy kamerdyner zamknął je w dłoni,
ekskursor poczuł olbrzymią ulgę.
Większą nawet od tej, gdy wpuszczono go do środka. Właściwie,
zostawił protezę, więc mógłby już się stamtąd zabierać, ale przeczucie
kazało mu zostać.
Długo czekał na rozmowę z baronem. Udając nonszalancję,
przechadzał się po holu pod czujnym okiem pokojówki. Zatrzymał się
na dłużej przy bukiecie kwiatów zdobiącym zabytkowy wazon. Słysząc
kroki na schodach, udał, że bawi się z nudów pąkiem dorodnej róży
pochodzącej zapewne z ogrodów barona. Myślał nawet, czy bezczelnie nie
wpiąć jej sobie w butonierkę, gdyby spotkał się z odmową. Na szczęście
majordomus wrócił z wieścią, że jaśnie pan jednak przyjmie gościa.
Na szczęście… lub nie – pomyślał Kocher.
Wyciągnął kwiat z wazonu i, zanim wszedł na stopnie, z szelmowskim
uśmiechem wręczył go służącej.
Mimo wczesnej pory gabinet barona tonął w półmroku. Von Gertz
z nieodgadnionym wyrazem twarzy, w eleganckim szlafroku nałożonym
na idealnie wyprasowaną koszulę, siedział za staroświeckim, potężnym
biurkiem. Z mocno muzealnym wystrojem pomieszczenia, regałami od
podłogi aż po sufit wypełnionymi starodrukami, kontrastował nowoczesny
aparat telefoniczny z cyferblatem i słuchawką.
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Nawet teraz, niemal dwadzieścia lat po wojnie, temu staremu draniowi
zostało sporo pieniędzy – pomstował w duchu ekskursor.
– W jakim celu Henrietta przekazała panu tę protezę? – zaczął rozmowę
baron. Nie trzymał oka w dłoni, zapewne się brzydząc. Spoczywało na
chusteczce pośrodku biurka. – Zostaliście kochankami? A może ukradł
je pan?!
Franciszek podszedł bliżej.
– Wynajęła mnie… – wyznał, ale zanim dokończył, von Gertz mu
przerwał:
– Tak, wiem. Prywatny detektyw. Najpierw donosiła na mnie władzom,
a gdy to nie dało rezultatu, zaczęła wynajmować was. Hurtowo. Ale pan
nie wygląda mi na jednego z nich. Oni zwykle poprzestają na wypytywaniu
służących i zaglądaniu do okien z ogrodu. Żaden nie zdobył jak dotąd
dowodów mojej niewierności. Co pana od nich różni?
– To, że zacząłem od rozmowy z panem, baronie?
– Nie. Zaczął pan od obietnic bez pokrycia składanych mojej chorej
żonie. Pana czas słono kosztuje także i mnie, bo Henrietta wciąż pozostaje
na moim utrzymaniu. Wie pan, ilu takich cwaniaków jak pan finansowałem?
Franciszek, nieproszony, usiadł w fotelu i nonszalancko założył nogę
na nogę. Wiedział, że niedługo w miejscu dawnej rany odezwie się ból.
Na razie jednak udawał, że czuje się świetnie. Ułożył nawet kapelusz na
kolanie tak, jak widywał w kinie.
– Moje obietnice zawsze mają pokrycie. Ale nie będzie pan musiał
tracić fortuny, jeśli odpowie pan teraz na kilka pytań.
– Po co miałbym to robić?
– Nie sądzi pan, że pańska żona da panu spokój, kiedy już pozna
prawdę?
– Nie sądzę. Ale spróbujmy… Nawet wiem, czego chce się dowiedzieć.
I moja odpowiedź brzmi: nie. Nigdy jej nie zdradziłem.
– Ale nie w astralu, baronie.
– Również w astralu, detektywie.
– Zostawmy to na razie. Nie to frapuje ją najbardziej. Dlaczego pan
ją zabił?
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Tu von Gertz wybuchnął wymuszonym, krótkim śmiechem, który
szybko przeszedł w atak kaszlu. Długiego, chrapliwego, aż grało mu
w piersiach.
– Uwierzył pan? – spytał w końcu. – Posłuchaj, detektywie, ona umarła
niedługo po naszym ślubie. Mam wrażenie, że nie żyje od momentu
tamtego wypadku. Koń ją poniósł na przejażdżce, wpadł między drzewa,
gałąź ugodziła ją w oko. Straciła je. Kiedy ocknęła się po narkozie, była
już martwa. Nazywali to zespołem Cotarda, ale wyleczyć nie potrafili.
Oczywiście miała lepsze i gorsze okresy, choroba cofała się i wracała,
choć zatrudniałem najlepszych medyków. W końcu darowałem sobie
dalsze zmagania z jej urojoną śmiercią.
– Zostawił ją pan samą.
– Uważaj na słowa, detektywie! – syknął oburzony baron. – Zapłaciła
też za obrażanie mnie? Czy po prostu nie wiesz, co wypada przemilczeć? –
Zadzwonił po służbę, po czym wstał powoli, przyciskając brzegi szlafroka
do piersi.
Za plecami Franciszka ktoś szeroko otworzył drzwi i czekał, stojąc
na progu. W gabinecie pojaśniało; dopiero teraz ekskursor miał okazję
lepiej przyjrzeć się von Gertzowi. Wymizerowana twarz przypominała
chorobliwą bladością oblicze zwłok, marny, rzadki zarost opadał na
kąciki ust niczym wąsy suma. Ułożoną na piersi dłoń szpeciły długie, sine
paznokcie, a druga, wraz z dzwonkiem, drgała bezustannie, gdy mówił:
– Erneście, dopilnuj, żeby pan Kocher odnalazł wyjście.
Franciszek nacisnął kapelusz na czoło i wstał leniwie. Gdyby przyszedł
po same informacje, nic by nie zyskał. Prawdziwy cel wizyty został jednak
osiągnięty.
***
Do drugiej próby podszedł pełen nadziei na sukces. Koncentrował się
na oku Henrietty pozostawionym w pałacu barona. Wszystko działo się
jak należy: wybuch, wzlot, opuszczenie ciała, światła Scharfburga migocące w niepewnym jeszcze mroku, szaleńczy lot przez miejską materię,
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oślepiający kalejdoskop blasku i cienia na podobieństwo widoku zza
okna rozpędzonego pociągu i nagle cel – Gertzhof. Zabytkowe biurko
oglądane spod sufitu i oko klientki, wciąż tkwiące w bieli chustki niczym
zapomniany klejnot. Krążył nad nim w ciemności, nadal nie dowierzając
jego mocy. Czy aby nie przywiąże go ono do gabinetu, ze wszystkich stron
obstawionego starodrukami? Czy nie zdarzy się nic więcej?
A jednak się zdarzyło. Nagły rykoszet światła z korytarza zaskoczył
sobowtóra: do gabinetu wszedł kamerdyner, niosąc na srebrnej tacy
filiżankę pełną słomkowej cieczy. Podążył do jednego z regałów,
pchnął go, odsłaniając sekretne przejście. Nie zamknął go za sobą; ze
szczeliny sączyła się mdła, jasna smuga. Franciszek ruszył po niej jak po
sznurku, wślizgując się do małego, pozbawionego okien pomieszczenia.
Półleżącemu na szezlongu baronowi Ernest właśnie podawał filiżankę.
Franciszek zastygł pod sufitem i obserwował, jak von Gertz po nią sięgnął
i upił nieco, po czym oddał służącemu i opadł na posłanie, zamykając
oczy. Majordomus delikatnie odstawił tacę na stolik i zamiast odejść,
usiadł na krześle obok szezlongu, a potem, dziwna rzecz, zsunął się
z niego na jedno kolano.
Stary sługa złożył dłonie i zastygł niczym posąg, bezgłośnie poruszając
ustami. Modlił się czy odliczał? Tego Kocher nie umiał określić.
Przez długą chwilę nie działo się nic. Potem od ciała barona zaczął
oddzielać się połączony srebrną nicią sobowtór. Zanim jednak Franciszek
zdążył się zdumieć, czemu von Gertz korzysta z takiego dziwnego
sposobu na osiągnięcie rzeczywistości astralnej, wtórnik barona został
ściągnięty w dół, ku podłodze, jakby przez magnes. Spłaszczył się,
rozciągnął, zespolił z niewidzialnym tworem, który na ten moment
zafalował nieznacznie nad podłogą. Srebrna nić von Gertza niknęła
w zaastralu, a sam baron, przebywając po tamtej stronie, pozostawał na
szezlongu niemal martwy.
Ekskursor zbliżył się do przesłony, badając miejsce, w które wpadała
nić. Zespalała się z zaastralem bez skazy, nie czyniąc w nim żadnego
otworu czy fałdki. Franciszek zastygł zdziwiony, nie dostrzegając,
że srebrne włókno barona zaczyna nad nim falować, najpierw lekko,
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potem coraz gwałtowniej, by w końcu formować coraz większe pętle. Nie
zarejestrował momentu, w którym owinęło się wokół jego sobowtóra,
a kiedy zacisnęło się na astralnym ciele, było już za późno na reakcję.
Pociągnęło go ze sobą do membrany, przycisnęło do niej, próbując ni
to wciągnąć go w zaastral, ni to zmiażdżyć czy rozpłaszczyć na granicy
światów. Zamknięty w pułapce bez wyjścia miotał się jak ryba w sieci. Eter
wokoło zaczynał się rozpływać, odbierać kształty i barwy przedmiotom;
czuł, że go rozmyje, stłamsi, zmieni w nicość. Pozostało mu jedno wyjście
– ucieczka; nadeszła pora, by wrócić do pozostawionego na poddaszu
przy Prinz-Julius-Platz ciała. Jednak gdy spróbował się wycofać, nić
barona mu na to nie pozwoliła.
Kocher w rozpaczliwym odruchu zerknął w górę. Ledwo widział już,
jak Ernest przeżegnał się niemrawo, potem zacisnął dłoń w pięść i zaczął
bić się nią w pierś, mamrocząc:
– Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu. Panie, zachowaj nas od
złego.
Naraz, jakby na skutek modlitwy, eter odzyskał kształty, a nić
rozluźniła sploty. Franciszek się z nich wysupłał i odpłynął ku sufitowi.
Ernest sięgnął po przegub barona, by wymacawszy palcami puls, badać
go z rosnącym niepokojem. Jakby wiedziony przeczuciem, puścił rękę
pracodawcy właśnie w momencie, w którym zaastral wypluł sobowtóra
jego pana. Von Gertz wrócił między żywych, ale zanim zespolił się
z ciałem, zdążył jeszcze przestrzec intruza:
– Odejdź – przekazał myślą. – Nic tu po tobie. Głębiej nie zajrzysz!
– Zajrzę! – zripostował Franciszek. – Skoro podjąłem się tej roboty!
– Spróbuj, a do końca życia będziesz przeklinał dzień, w którym po raz
pierwszy tego dokonałeś – wysłał ostrzeżenie sobowtór barona, niknąc
we własnym ciele.
Ekskursor nie zdążył odesłać odpowiedzi. Von Gertz otworzył oczy
i z trudem podniósł rękę. Zdziwiony majordomus poderwał się z podłogi,
podążył wzrokiem za wygrażającym powietrzu palcem swojego pana
i usłyszał niewyraźne słowa pana:
– Aż po śmierć…

Marianna Szygoń

***
Fotoplastykon przy Kirchenstraße wciąż miał wielu wiernych klientów,
mimo że kina oferowały nowocześniejszą rozrywkę. Franciszek usiadł
przy jednym ze stanowisk i udawał, że całą uwagę poświęca zdjęciom,
naprawdę jednak zerkał niecierpliwie ku drzwiom. Na zewnątrz w najlepsze trwała piękna, czerwcowa niedziela. Tak, Adela Sławska tego dnia
mogła udać się dokądkolwiek, choćby do parku czy zoo, wcale nie musiała
stawiać się na spotkanie z dawnym narzeczonym.
To, co łączyło ją i ekskursora, dawno wygasło. Nigdy nie było
zresztą zbyt głębokie. Ot, uczucie oparte na współczuciu siostry
miłosierdzia do ciężko rannego żołnierza, a potem czysto fizyczna
relacja współpracowników-wspólników, choć bliska, to oparta już tylko
na pożądaniu.
Adela niedługo wytrwała w zakonie i to nie zauroczenie Kocherem
wpłynęło na jej decyzję, lecz raczej kryzys wiary. Trzeba było wyjątkowo
silnej, by zniosła okropności wojny. Trzeba było wyjątkowo niezłomnej, by
ignorowała opowieści ludzi wracających z zaastralu. Sławska niedługo też
wytrzymała w branży obenautów. Po rozstaniu z Franciszkiem próbowała
działać sama, ale nie miała szczęścia do zleceń. Potem Kocher na długo
stracił dziewczynę z oczu; plotka głosiła, że utknęła w zaastralu.
Umówiona godzina minęła i ekskursor stracił nadzieję na spotkanie.
Adela zaskoczyła go, kładąc mu delikatnie palce na ramieniu. Zrobiła to
akurat w momencie, w którym Panorama Cesarska wyświetliła zdjęcie
klasztoru na wzgórzu Schwarzberg i korowodu wędrujących polną drogą
rozśpiewanych mniszek.
Znak czy przypadek? Przecież Adela nigdy nie wykazywała
mediumicznych zdolności.
Kocher wstał i ucałował jej dłoń. Uśmiechnęła się lekko, powołując
do istnienia dwa najpiękniejsze dołeczki w policzkach, jakie Franciszek
widział tylko u niej, oraz – tym razem – dwie bruzdy ciągnące się od nosa
do wyblakłych ust. Dawna narzeczona pozostała wierna prostocie, którą
lata temu wpojono jej w zakonie. Nawet dziś, w niedzielę, nosiła skromny
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kostium, mogący śmiało uchodzić za strój pokojówki czy guwernantki.
Pasował jej nie mniej niż codzienny uniform pielęgniarki Szpitala Świętej
Teresy.
– Masz kłopoty – odgadła.
– Właściwie nie – zaprzeczył. – To tylko trudne zlecenie. Wyzwanie,
któremu muszę sprostać.
Skinęła głową. Wzięła go pod rękę i powoli, krok za krokiem, by nie
obciążać nogi Franciszka, powędrowali do pobliskiego parku. Ta niedziela
miała urok starego, dobrego, cesarsko-królewskiego świata – tego, który
panował przed wojną.
Ekskursor z łatwością wyobraził sobie Henriettę w modnej wtedy sukni
i kapeluszu z piórami, z rączką parasolki w smukłej dłoni odzianej w drogą
rękawiczkę. Mogłaby przechadzać się wśród tych innych, starszych
o dwadzieścia lat ludzi. To ona by tu pasowała, nie oni. Gdyby cofnąć
czas, mogliby spacerować tu razem w tysiąc dziewięćset czternastym
– on, szesnastoletni dandys, i ona, niewiele starsza piękność – zanim
poślubiła przeklętego von Gertza. Zabawne, że mając przy sobie Adelę,
marzył o zdziwaczałej baronowej. A może tylko o jej podobiźnie z broszy,
zatrzymanej w czasie przez zdolnego rzemieślnika?
Usiedli na ławeczce w ustronnej alejce, z dala od spacerowiczów
i bawiących się dzieci. Adela wysłuchała słów przyjaciela z uwagą,
pochmurniejąc z minuty na minutę.
– Więc takie to twoje wyzwanie – powiedziała, gdy skończył. – Ale
czego oczekujesz ode mnie?
– Muszę wiedzieć, czym można wywołać ten stan. Ten, w którym
znalazł się baron.
– Zstąpienie do zaastralu – uściśliła. – Naprawdę chcesz tego
doświadczyć?
– Muszę. Rozumiesz, długi…
– Zawsze je miałeś. Od kiedy pamiętam.
– Wiem. Ale tym razem muszę. Muszę zajrzeć za zasłonę.
– Nawet wiedząc, że stamtąd przychodzą demony?
– Zmarli, Adelo.

Marianna Szygoń

– Zmarli po prostu nie żyją, Franku. Istoty stamtąd nimi nie są. Udają
albo my sami widzimy je takimi, jakimi chcemy je widzieć. Mówisz, że tam
przebywa Henrietta von Gertz, to najlepszy dowód. Myślisz, że można
istnieć jednocześnie i tam, i tu?
– A jeśli można?
Wzruszyła ramionami, milczeli chwilę. Ekskursor wyciągnął dłoń i chciał
poprawić kosmyk towarzyszki, zakładając go za jej ucho, ale Sławska
odtrąciła jego dłoń. Zauważył, że kasztanowe włosy Adeli przetykają nici
siwizny. Równie srebrne jak włókna astralnych podróżników.
– Więc mi nie pomożesz?
– Tego nie powiedziałam – odrzekła po chwili wahania. – Dobrze
wiem, czym jest ziele z twojej opowieści. Używają go szarlatani oferujący
stęsknionym rodzinom iluzję spotkania z drogimi krewnymi. To, co robią,
to ulepszona wersja wirujących stolików sprzed lat.
– Powiesz mi, z czego korzystają?
Znów kazała mu długo czekać na odpowiedź. Gdzieś w tle śmiały się
dzieci, ćwierkały ptaki. Ich głosy dobiegały jak z innego świata.
– Adelo? – ponaglił.
– Waham się – wyznała, westchnęła i dodała: – Sama się tym parałam,
ale nie jestem z tego dumna. To mnie zmieniło. Nie jestem tą samą osobą,
co przed laty.
– I nie zrobisz dla mnie wyjątku?
Na moment spięła się i zacisnęła wargi. Wyglądało na to, że wciąż
się zastanawia.
– Zrobię – odparła w końcu. – Czy nie dlatego mnie odnalazłeś?
Nie odpowiedział. Zaprzeczenie zabrzmiałoby w jego ustach sztucznie.
– Lawenda szamańska, roślina z Afryki – wyjaśniła po chwili. –
Wykorzystują odwar z jej kłączy. Inaczej mówią o niej „ziele kostuchy”.
Wiesz, liście przypominają ostrze kosy.
– Potrafisz go przygotować – bardziej stwierdził, niż spytał.
– Tak. Ale najpierw muszę zdobyć susz. – Wstała, wygładziła dłońmi
żakiet i zachowując surową minę, zapytała: – Nadal masz to stare biuro
przy Prinz-Julius-Platz?
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Skinął głową w odpowiedzi.
– Przyjdę, gdy będę gotowa.
Wyciągnął rękę i chwycił ją za palce, zanim postawiła pierwszy krok.
Szarpnęła ramieniem, wyrywając dłoń z jego dłoni.
– Przyjdę – powtórzyła. – Bez obaw. Chcę zakończyć stare sprawy.
***
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Napój z ziela kostuchy miał ziemisty, głęboki smak i wypełnił pokój Franciszka na poddaszu nieprzyjemnym zapachem przywodzącym na myśl
stęchliznę. Adela przysiadła na brzegu łóżka i wzięła przyjaciela za rękę.
Z jej twarzy ani na moment nie zniknął wyraz skupienia i niepokoju,
a wargi zacisnęły się w wąską kreskę. Kocher splótł palce z jej palcami
i czekał. Tym razem, inaczej niż zwykle, nie przystąpił do wizualizacji
wybuchu. Zgodnie z radą Adeli zdał się na działanie odwaru, który przygotowała w kuchni. Patrzył, jak dobiera i odważa susz, jak wrzuca go do
wody, a potem z zegarkiem w ręku pilnuje czasu gotowania. Tu wszystko
miało znaczenie.
– To, co chcesz osiągnąć, wymaga odpowiedniego stężenia – wyjaśniła.
– Zbyt niskie sprawi, że zaśniesz. Zbyt wysokie sprawi, że się nie obudzisz.
– A ty? Próbowałaś na sobie? Tego większego stężenia?
Skinęła niechętnie głową w odpowiedzi. Nie odtrąciła obejmujących
ją ramion Franciszka.
– Gdy szukałam kogoś, kto… – zrobiła pauzę, a oczy zaszły jej łzami,
i to wcale nie od pary wydobywającej się z rondla ogrzewanego na starym
piecu – …kto utknął w zaastralu. I wiesz, Franku, to, czego doświadczyłam
za membraną, zmieniło mnie na zawsze. Dlatego i ty musisz uważać –
dodała ciszej. – Do końca życia będziesz przeklinał dzień, w którym po
raz pierwszy tego dokonałeś.
Odsunął się od niej jak oparzony. Skąd mogła wiedzieć lub wyczuć,
że tych właśnie słów użył baron?
– Co? – spytała z niepokojem.
– Nic.
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Zignorował jej ostrzeżenia i wypił odwar. Nie bał się, choć zamiast
wrażenia wznoszenia czuł, że spada. Wnikał coraz szybciej w czerń
i pomimo że nie przeszywał powietrza, uznał, że pokonuje przestrzeń
między ścianami głębokiego urwiska. Srebrna nić z jego piersi wiła
się wściekle, usiłując za nim nadążyć, jak rozwijana z gwałtownie
obracającego się kołowrotu. Dziwne, ale pomimo ciemności widział ją
wyraźnie, jakby świeciła własnym światłem. Pamięć podpowiadała, czym
kończą się takie loty – zaraz uderzy o podłoże, roztrzaska kości o ziemię,
a skórę przeszyją ostre skały – ale zachowywał wobec tej możliwości
zastanawiającą obojętność.
I nagle nić napięła się jak struna. Zawisł na niej jak dziecięca zabawka
na sznurku. Niezidentyfikowany podmuch lekko kołysał jego sobowtórem
na boki. Franciszek trwał tak, bez widoków na zmianę. Próby koncentracji
na oku Henrietty w gabinecie barona spełzły na niczym, podobnie
jak usiłowania powrotu. Ekskursor nie potrafił skupić się na żadnym
pragnieniu na dłużej, jakby medium, w którym się znalazł, zakłócało
przepływ myśli, niweczyło zamierzenia. Jedynym, na co zdołał się zdobyć,
było wyciągnięcie widmowych rąk ku nici, by najzwyczajniej w świecie
spróbować wspiąć się po niej jak po linie.
Nie zdążył; astralna zasłona rozstąpiła się pod nim. Dotarł do wrót
zaastralu.
Opadał, a znajome płótno oddalało się. Mrok stopniowo ustępował
cieniowi we wszystkich odcieniach szarości, a umysł wypełniły głosy:
cudze słowa i obce myśli nakładające się na siebie niezrozumiałymi
kaskadami dźwięków. Kilkakrotnie zacisnął pięści i rozłożył je ponownie.
Sobowtórze ciało zachowywało się tu jak prawdziwe.
Pojął, że nie tylko jego. Czyjeś ramię objęło go w pasie i pociągnęło
w ławicę. Nie od razu odgadł, że trafił do tygla nie-bytów. Tu głosy przybrały
na sile, a wokół wiły się dziesiątki, jeśli nie setki, nierozpoznawalnych jaźni.
Plątały i rozplątywały eteryczne ciała, pełzały po sobie, prześlizgiwały
się wokół siebie jak robaki w słoju wędkarza. Napełniały Franciszka
obrzydzeniem, ale uniknąć ich nie było sposobu. Im bardziej starał się
umykać od ich obślizgłego dotyku, tym bardziej przywierały do jego
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piersi, brzucha, przesuwały się ku twarzy, muskały policzkami, ustami,
nosami twarz, szyję, ramiona ekskursora, tłamsiły, ciągnęły za sobą jak
syreny. Wrócić na powierzchnię nie potrafił, nigdzie nie znajdując punktu,
by odbić się, odsunąć, odskoczyć. Mężczyźni, kobiety, dzieci, kompletne
i niekompletne istoty bez głów, kończyn, same tułowia obstąpiły go
szczelnie, wciągając w głąb pulsującej mazi. Czy tego szukał von Gertz
w tym bagnie? Niech szlag trafi jego i przeklęte oko szalonej Henrietty!
Naraz coś się zmieniło. Na wspomnienie oka baronowej z kłębowiska
istnień przypłynęła odrębna, nie tak odrażająca jak inne jaźń. Franciszek
czuł, że to kobieta. Osłoniła go własnym ciałem, odepchnęła inne byty.
Wślizgnęła się pod bezgłowe kadłuby, otoczyła ekskursora widmowymi
ramionami. Jej twarz na moment zawisła nad jego własną. Oblicze
o anielskich rysach, tak podobne do antycznej bogini z broszy, szpecił
pusty oczodół.
Młoda Henrietta von Gertz!
Przywarła ustami do warg Franciszka, oplotła udami jego lędźwie,
zespalając się z nim chciwie, a on oddał się jej bez reszty. Odwzajemnił
każdy gest, każde poruszenie w dwójnasób, upajał się zatrzymaną
w czasie zaastralną ekstazą, odpłacając zaspokojeniem za zaspokojenie.
Z żywą kobietą nigdy nie obcował tak intensywnie, tak długo, nie
czując znużenia. Zapomniał, po co tu przybył, wyrzucił z pamięci serce
baronowej, długi, zobowiązania. Wiedział już, czego szukał tu Brunon
von Gertz. Nie obawiał się śmierci; teraz przerażała go tylko możliwość
przedwczesnego przerwania podróży, bo nić napinała się znowu. Czuł
ją jak hak wbity w pierś, rozdzierający żebra, wyrywający wnętrzności.
– Wrócisz – usłyszał w głowie szept Henrietty. Mimo że słodki, brzmiał
jak rozkaz.
– Wrócę – obiecał skwapliwie.
– Gdy wrócisz, zabierz ze sobą moje oko – zażądała i wyprostowała
się, opierając złożone jak do modlitwy dłonie na srebrnej nici Franciszka.
– Zabiorę – przyrzekł. – Ale… jak? Stamtąd nie da się nic przemycić!
– Przed eksterioryzacją umieść je we własnym ciele – podpowiedziała.
– Jak? – Osłupiał.
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Dopiero teraz dostrzegł, że pusty oczodół młodej baronowej nie
znajduje się po stronie, z której stara baronowa wyłuskała szklaną atrapę.
Czym był ten byt? Na pewno nie prawdziwą Henriettą von Gertz. Jej
lustrzanym odbiciem? Wszystko jedno. Franciszek sprzeda duszę diabłu,
byle do niej wrócić.
– Zmieścisz je w ustach – podsunęła.
– Jak obola?
Jego sobowtórzym tułowiem wstrząsnął dreszcz na samą myśl
o analogii z mitem.
– Jak obola – potwierdziła, wlepiając w niego czerń pustego oczodołu.
Nić napięła się niczym stalowa lina. Wyrwała go z objęć Henrietty,
wyłowiła z tygla duchów. Zwróciła światu żywych.
***
Deszcz przybrał na sile, gdy Adela dotarła do Gertzhofu. Pokonała pośpiesznie schodki prowadzące do wejścia dla służby. Ujęła diabelski język,
zakołatała w drzwi i kuląc się pod małym zadaszeniem, złożyła parasol.
– Jestem pokojówką baronowej von Gertz – oznajmiła kobiecie, która
jej otworzyła. – Moja pani przysłała mnie po swoją własność.
Służąca barona otaksowała wzrokiem najpierw Adelę, a potem jej
cieknący parasol, ale połknęła haczyk. Skromny strój uwiarygodniał
kłamstwo.
– Ja to tam nic nie wiem – stwierdziła, otwierając drzwi szerzej przed
gościem. – To się, kochana, majordomusa musisz spytać. A o co chodzi?
– O oko. – Adela przekroczyła próg. – Oko Henrietty.
– Aaa… – mruknięcie kobiety mogło zwiastować zarówno zrozumienie,
jak i dezaprobatę. – Poczekaj, kochana, tutaj na Ernesta.
– Zawołasz go? – Adeli nie uśmiechało się przebywanie w ciasnym,
ciemnym korytarzu w przemoczonych trzewikach. Oparła parasol
o ścianę. – Moja pani kazała mi się pośpieszyć.
Służąca barona wykonała nieokreślony ruch głową, ale gdy
w przyległym pokoju rozległa się dyskusja, kto ma dać znać Ernestowi,
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że przyszła służąca od starej wariatki, Adela pojęła, że baronowa nie
cieszy się sympatią pracowników jej męża. Rozumiała dobrze tę niechęć,
w niej samej Henrietta budziła skrajnie negatywne uczucia.
Jednym z nich była zwykła zazdrość.
Błogość na twarzy pogrążonego w zaastralnej podróży Franciszka
nie mogła pozostawać bez znaczenia. Adela też bywała za membraną
zaastralu, więc dobrze wiedziała, co oznacza, tak jak rytmiczne drgnienia
ręki przyjaciela, którą trzymała w dłoni. Mimo że porzuciła Kochera lata
temu, świadomość, że ułatwiła mu astralną schadzkę, bolała jak zdrada.
– Znalazłeś ją – odgadła, gdy wyszedł z transu.
– Tak – odrzekł, a na jego usta zabłądził tajemniczy uśmiech.
Nagły ścisk w gardle upewnił ją, że została wykorzystana. Który to
już raz?
– Odzyskałeś serce? – spytała surowo.
Radość Franciszka zgasła.
– Ech… nie. To znaczy, ona… zażądała wymiany. Serce za oko.
Wyczuła, że kłamie. Mimo to zadała kolejne pytanie:
– Co teraz?
– Muszę poprosić baronową o jeszcze jedno oko. – Ukrył twarz
w dłoniach. – Boże, jaki jestem zmęczony…
Adela wstała i sięgnęła po przewieszony przez ramę łóżka żakiet.
– Nie wzywaj Jego imienia nadaremno – mruknęła, wsuwając ręce
w rękawy. – Pójdziesz do niej i co powiesz? Zgubiłem pani oko, Henrietto
von Gertz?
To nie był najlepszy pomysł. Dlatego w przemoczonych trzewikach,
wbrew sobie, stała teraz w korytarzu dla służby w posiadłości barona. Z jego
głębi nadchodził właśnie zwalisty człowiek w czarnym stroju kamerdynera.
Biel jego koszuli zastąpiła światło majaczące na końcu korytarza.
Ernest – odgadła Adela.
Człowiek, który tak jak ona potrafił przygotować odwar z lawendy
szamańskiej.
– Jaśnie pan porozmawia z tobą w gabinecie – oznajmił oficjalnym
tonem, zbliżając się na tyle, by dobrze się jej przyjrzeć. – Idź za mną –
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dodał, widząc jej skonsternowaną minę, a gdy uszli parę kroków, zauważył:
– Bywałaś tu już wcześniej. Czuję, jakbym cię znał…
– N-nieee – wydukała zaskoczona odkryciem, że jego słowa można
zinterpretować na dwa sposoby, ale to, który miał na myśli, rzeczywisty
czy astralny, pozostawało zagadką.
Zacisnęła wargi, nie chcąc brnąć w kłamstwa, na szczęście Ernest już
o nic nie spytał. Schody na piętro pokonali w milczeniu. Adela miała wrażenie,
że serce bije jej donośniej, niż skrzypią pod stopami wiekowe stopnie.
Okna w gabinecie-bibliotece barona pozostawały zasłonięte, na biurku
świeciła zabytkowa lampa. Gdyby nie znała pory dnia, Adela mogłaby
przysiąc, że trafiła do tego pokoju w środku nocy. Von Gertz otaksował
ją pańskim wzrokiem. Nie poprosił, by usiadła.
– Nie służysz u mojej żony, znam jej pokojówki – zauważył. – Kocher
cię przysłał?
Tak, mogła przewidzieć demaskację. Ale nie przewidziała. Teraz nie
miała wyboru.
– Tak – odparła cicho. – Po oko.
– Nie potrzebuje go już.
– Ależ tak. Musi je zwrócić.
– Komu?
Adela zamarła z półotwartymi ustami. Tak właściwie nie powinna
się dziwić, przecież baron bywał w zaastralu. A jednak to pytanie ją
zaskoczyło.
– Właścicielce – odparła pokrętnie, poprawiając kosmyk opadający
na policzek.
– Nie wyrażasz się jasno.
– Przecież Henrietta von Gertz jest tylko jedna – zaryzykowała drogę
w zaparte.
Zapadła cisza. Baron przygładził marnego wąsa, który niegdyś, za
czasów zdrowia i świetności, upodabniał go do Franciszka Ferdynanda.
– Nie jesteś ze mną szczera – zauważył nagle.
Przełknęła ślinę.
– Żywej Henrietcie von Gertz – uściśliła.
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– Szkopuł tylko w tym, która z nich jest naprawdę żywa – mruknął.
– A ma pan co do tego wątpliwości?
– Załóżmy, że mam. Co wtedy?
Adela poczuła się jak na egzaminie. Do jakiego celu zmierzała ta
dziwaczna rozmowa z człowiekiem, który sam wyglądał na stojącego
jedną nogą na tamtym świecie? Westchnęła cicho.
– Wtedy to my tak naprawdę bylibyśmy demonami – odpowiedziała
po namyśle.
Oczy barona na moment rozbłysły.
– I być może jesteśmy. Dla wszystkich po tamtej stronie.
Oczywistość tego wniosku przyprawiła Adelę o ścisk w dołku. Przecież
nie przyszła tu tylko po to, by uzmysłowić sobie coś tak nienaturalnego.
Myśl, że to ona mogłaby być kwintesencją zła, nie należała do przyjemnych.
Do tego tak dawno temu porzuciła Boga…
– Dlaczego chciał pan ze mną mówić? – spytała. – Skoro nie odda mi
pan oka…
– Nie powiedziałem, że nie oddam.
– Ale?
– Ale chciałem, żebyś coś zrozumiała.
– W takim razie słucham – odparła sucho.
Atmosfera w tym gabinecie przytłaczała ją coraz bardziej. Marzyła
tylko o tym, by stąd wyjść, z okiem lub bez niego.
– Tamci są nie mniej żywi niż my – wyjaśnił, wyraźnie wyczerpany.
– A może nawet bardziej. I tak jak nas, można ich tego życia pozbawić,
rozumiesz? A mojej żonie zostało już tylko oko. Tylko ono utrzymuje
ją przy życiu. Wszystko inne trafiło do zaastralu; jeśli odbierzecie jej
prawdziwe oko, unicestwicie ją. To właśnie chciałem ci przekazać. Dlatego
od niej odszedłem, by nie kusiło mnie dokonanie tego ostatecznego kroku.
– Sięgnął do szuflady pod blatem i wydobył stamtąd białe zawiniątko.
Położył je na blacie. – Podejdź.
Serce zabiło Sławskiej mocniej, gdy znalazła się przy krawędzi mebla.
Baron rozłożył materiał: z biurka patrzyło na nią oko Henrietty. Poczuła
się jeszcze bardziej nieswojo.
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– Możesz je zabrać – powiedział baron i odchylił się do tyłu, opierając
plecy o fotel, jakby i on chciał zniknąć z pola widzenia żony.
Ręka zaczęła jej ciążyć jak wykonana z kamienia. Dużo wysiłku
kosztowało ją, by się przemóc, pokonać odrazę i lęk, a wreszcie zabrać
przedmiot i zamknąć go wraz z chusteczką w drżącej dłoni, uważając,
by szkło nie zetknęło się z palcami. Potem, zawinąwszy oko starannie,
włożyła je do torebki. Gdy zapięła klamerkę, odetchnęła z ulgą, choć
prawie od razu wyczuła, jak przez skórę przenika zgubne ciepło.
– Tylko oddaj je odpowiedniej osobie – rzucił von Gertz, kiedy była
już w drzwiach.
To enigmatyczne pożegnanie zabrzmiało jak groźba.
***
Druga eksterioryzacja za pomocą lawendy szamańskiej wcale nie okazała
się dla Franciszka łatwiejsza. Wypił niecierpliwie odwar, umieścił szklane
oko w ustach i ułożył się wygodnie w oczekiwaniu na odwracalną śmierć,
choć umieranie jawiło się teraz tylko jako niedogodność do zniesienia,
coś, co pozwalało zasłużyć na spotkanie z Henriettą. Bardziej niż pozorna
agonia niepokoiło go pulsowanie na języku: im niżej opadał, tym bardziej
proteza zdawała się rozgrzewać, ale uparcie ignorował to odczucie, biorąc
je za atawizm, ślad ułomności ludzkiego ciała. Zawieszony na srebrnej
nici znów opadał w przepaść, tajemnicza materia zamykała się nad nim,
powoli tonął w tyglu dusz.
Gdy eteryczna maź, nośnik nie-bytów, zgęstniała i wchłonęła go
w swe trzewia, przedmiot na sobowtórzym języku zdawał się już płonąć
żywym ogniem, a fantomowy ból niczym prąd przenikał Franciszka aż
po krańce widmowych kończyn, rozpraszając i dezorientując. Gdzie
Henrietta? Niech już przybędzie i zabierze to przeklęte oko, które
sprawia mu takie cierpienie! Kocher czuł, że zostało w jakiś sposób
zmienione. Ktoś musiał rzucić na nie urok, nafaszerować złą energią.
Zbyt długo pozostawało w pałacu barona. Oby rozkosz obcowania
z Henriettą była tego warta!
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Baronowa również wyczuła zmianę. Wychynęła z ławicy istot, wsunęła
tułów między inne tułowia, oplotła lędźwie ekskursora udami i dosiadając
go niczym kochanka, oparła dłonie na jego barkach, by popchnąć
Franciszka w lepką otchłań.
– Henrietto? – pomyślał.
– Odzyskałeś moje oko? – Z kakofonii szeptów wyłuskał pytanie.
– Tak, najdroższa – odesłał odpowiedź.
Otoczyła ekskursora ramionami i przyciągnęła do piersi, przytulając
policzek do jego policzka. Przylgnęła do niego i rozdymając nozdrza,
obwąchała zawartość jego ust. Zaciągnęła się przy tym eterem jak
powietrzem chwytanym dla odkrycia ulotnego zapachu. Unikała pocałunku,
mimo że szukał wargami jej warg, pragnąc z całych sił przekazać nieznośną
przesyłkę. Nagle baronowa odepchnęła go jak oparzona.
– Masz coś dla mnie – usłyszał w głowie jej krzyk. – Ale nie to, co
kazałam!
– Ależ tak! Odzyskałem oko od twojego męża – przyznał myślą, walcząc
z ogniem wewnątrz siebie.
– Nie! – Przechwyciła jego przekaz i naraz czaszkę wypełnił mu
chrapliwy, nieprzyjemny śmiech: – Na nic mi szklana proteza. Przynieś
mi moje, prawdziwe!
– Ale… – zaczął, jednak wnet zaniemyślał. – Nie rozumiem…
– Moje własne oko, durniu – szydziła. – Nie uda ci się mnie zniszczyć
tym potępionym kawałkiem szkła, zdrajco!
– Nie rozumiem, Henrietto? – Domagał się wyjaśnień, ale baronowa
zignorowała jego pytania.
Znów oplotła go udami, zamknęła mu usta dłonią, jakby zmuszała
do milczenia, choć myśli krążyły między ich głowami bez przeszkód.
Najpierw płytko, rozchylając wargi, potem głębiej wtłoczyła palce do jego
ust. Wbiła paznokcie jednej, potem drugiej dłoni w wewnętrzną stronę
policzków i naraz pociągnęła z całą mocą.
Cierpienie stało się nie do zniesienia.
Szarpnęła znowu i rozdarła usta kochanka tak szeroko, że poczuł, jak
rozrywa kąciki warg, targa skórę na policzkach jak lichy materiał, po czym
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zaciska palce na zębach i rozwiera szczękę Franciszka tak gwałtownie, że
wyrywa żuchwę ze stawu i wydobywa z wnętrza oko baronowej.
Złapała je w palce i natychmiast odrzuciła precz, jakby parzyło.
Odpłynęła, uciekła, wtapiając się w gęstwinę dusz, która zafalowała
niczym ławica ryb. Szepty nie-bytów w głowie Franciszka przeszły w dziki
wrzask, zlewając się w chór umierających w męczarniach. Istoty odsunęły
się od zawieszonego w eterycznej mazi kawałka szkła jak odepchnięte
siłą magnesu, a ono pod spojrzeniem Kochera zaczęło się rozpuszczać,
pienić i zanikać niczym trucizna rozprowadzona w szklance wody. Gdy
całkiem się rozmyło, nie-byty, nietrzymane już na dystans przez lęk,
natarły na ekskursora z całą mocą, jakby chciały go zmiażdżyć, zdusić,
zgnieść. Ich myśli zawierały tylko groźby, a emocje emanowały czystą
nienawiścią. Ciężar osiadających na sobowtórze Franciszka istnień
napinał nić do granic możliwości, a obawa przed jej zerwaniem wypełniła
piersi ekskursora krzykiem:
– Adelo!
Czy usłyszała bulgot wydobywający się z gardła dławionego astralną
mazią? Niemożliwe, a jednak nić szarpnęła sobowtórem raz, drugi, trzeci.
Obciążona i napięta z trudem pociągnęła go w końcu do góry przez
kłębowisko dusz, rozdarła materiał zasłony, pozwoliła pokonać przepaść
o czarnych ścianach. Kocher wracał do świata żywych.
***
Ocknął się bez oka w ustach. Jeszcze zanim otworzył oczy, sięgnął dłońmi
do twarzy, wymacał wargi, by z niedowierzaniem odkryć, że pozostały
nienaruszone. Ciągle żywa pamięć bólu przeszywała jego ciało jak prąd.
– Musiałeś je połknąć – orzekła Sławska, ale nie uwierzył w tak proste
wyjaśnienie. Pamiętał, jak oko buzowało i pieniło się, jakby było zanurzone
w kwasie.
– Ona nazwała je potępionym – przypomniał sobie, usiadł na łóżku
i ukrył twarz w dłoniach. – Krzyczała, że może ją zniszczyć.
Adela usiadła obok Franciszka i pogładziła go po włosach.
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– Być może baron je przeklął z zazdrości – wyraziła przypuszczenie.
– Pamiętam, jak mówił, że te istoty można zabić. Pewnie nie wspomniał
o tym bez powodu. Daj temu spokój, Franku. Stajesz między siłami, które
są zdolne cię unicestwić.
– Nie. – Strącił jej dłoń gwałtownym ruchem. – Teraz już nie mogę się
cofnąć. I nie zrobię tego. Doceniam, że mi pomogłaś, ale od tej pory będę
musiał radzić sobie sam.
Wstał i dokuśtykał do komody, nalał do miednicy wody z dzbanka
i ochlapał nią twarz. Wciąż kręciło mu się w głowie; czuł dotyk młodej
Henrietty pełzający po ciele jak robactwo, jej palce w ustach, ból
rozszarpywanej twarzy.
– Nie poradzisz sobie – powiedziała nagle Adela. – Myślisz, że sam
wyrwałeś się dziś z matni? Nie, to ja cię wezwałam, widząc przerażenie
na twojej twarzy. Śmiertelny strach.
– Doceniam to. – Odwrócił się do niej i oparł o mebel, by nie upaść.
Krople wody kapały mu z twarzy na koszulę. – Ale to, co muszę zrobić,
nie spodoba ci się, Adelo. Nie zechcesz brać w tym udziału.
Wstała i podeszła do szafki. Sięgnęła po ręcznik i ująwszy go w obie
dłonie, otarła policzki Kochera niczym Święta Weronika.
– Zamierzasz wyłupić jej drugie oko? – spytała szeptem. Zbliżając
twarz do jego twarzy, wspominała słowa barona: „…mojej żonie zostało
już tylko oko”. – Czy ona żąda od ciebie prawdziwej zbrodni?
Zamrugał gwałtownie. Tak, przez chwilę rozważał coś takiego. On,
detektyw, miałby okaleczyć klientkę? Nawet w astralu zakrawałoby to
na zbrodnię.
– Nie, Adelo – odrzekł cicho, jakby z żalem. – Nie zrobię tego. Ale…
Urwał i naraz objął rękami głowę, odtrącając dłonie Adeli tak
gwałtownie, że cofnęła się o krok. Młoda baronowa w jego głowie wydała
ostrzegawczy, nieartykułowany ryk. Nagle pociemniało mu przed
oczami. Coś zatrzęsło ciałem Franciszka, wzburzyło krew, zatargało
świadomością, zaczepiło niewidzialny hak o kręgosłup i pociągnęło w dół.
Padł na podłogę i zaczął trzepotać się jak ryba wyrwana z wody. Sławska
przypadła do niego, by podtrzymać mu głowę, gdy bez opamiętania
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uderzał nią o deski, wyginał kręgosłup, rzucał rękami, jakby odpierał
widmowego agresora, tłukł piętami o podłogę. Kiedy atak ustał, wzięła
go w ramiona i przytuliła mocno.
– Zabiję go, rozszarpię na strzępy, rozedrę mu duszę! – usłyszała nagle
bełkot, choć pochodzący z ust Franciszka, to bezsprzecznie wypowiadany
nie jego głosem. – Umrze w męczarniach, jeśli nie dostanę mojego oka!
Zastygła, nasłuchując, ale wydawał z siebie tylko rzężenie.
– Dobrze, wygrałaś – szepnęła ni to do niego, ni do Franciszka,
ocierając ślinę cieknącą po jego brodzie i muskając wargami drgające
powieki ekskursora. – Dostaniesz to, czego chcesz. – Pocałowała blade
usta Kochera i dodała: – Obie dostaniecie, co wam się należy.
***
Tym razem pałacyk baronowej przy Kaiserstraße odwiedził osobiście, nie
korzystając z astralnego sobowtóra. Von Gertz długo kazała mu na siebie
czekać i zdążył już zapaść duszny, sierpniowy zmrok, gdy pokojówka zaprowadziła Franciszka na pokoje Henrietty na piętrze. Baronowa – chuda,
równie blada jak jej biała sukienka bez rękawów – przyjęła ekskursora,
leżąc na łożu z baldachimem z zamkniętymi oczami i rękoma splecionymi
w sposób, w jaki układa się nieboszczyków. Kpiące spojrzenie służącej
potwierdziło domysły detektywa. Nie spytał, czemu kładzie się do snu
w ubraniu i w butach o zupełnie niezniszczonych podeszwach. Brakowało
tylko płonących świec.
– Odzyskał pan moje serce? – wymamrotała, prawie nie otwierając ust.
– Jeszcze nie – odparł Franciszek. – Ale wiem, z kim zdradza panią mąż.
Na blade oblicze baronowej wypełzł cień czerwieni. Uniosła powieki,
obdarzając ekskursora bezbarwnym spojrzeniem.
– Więc? – spytała ostrzej.
– Dziewczyna z wysokiego rodu. Jest młoda i bardzo piękna, podobna
do pani sprzed lat. Sama może pani ją spotkać. I wydrzeć jej serce.
– Nieprawda. Bywałam w astralu. Nigdy nie spotkałam tam takiej
wywłoki.
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– Bo nie zagłębiała się pani dostatecznie.
Von Gertz rozplotła dłonie i podniosła się na łokciach.
– W zaastral? Pan się zagłębiał?
– Tak.
Franciszek podszedł bliżej. Stanął przy krawędzi łoża i usiłował
powstrzymać obrzydzenie, widząc, jak przez cienki materiał sukienki
prześwitują wystające kości miednicy, żebra i zwiotczałe, suche piersi.
– I mogę tam panią zabrać.
Baronowa przechyliła głowę w zamyśleniu, wykrzywiając chudą szyję
tak, że wydawało się, że jeszcze chwila, a złamie ją u podstawy czaszki.
– Zapłacę więcej, jeśli o to panu chodzi – zapiszczała. – Ale ma pan
załatwić to sam! Sam, słyszy pan?
Kocher ściągnął usta i okręcił kapelusz w dłoniach. Plan Adeli, na
który przystał wobec braku innych rozwiązań, mógł spalić na panewce.
Do diabła, musiał ją skłonić do opuszczenia ciała!
– To nie takie proste, baronowo. Problem polega na tym, że niczego
stąd nie da się ot tak, po prostu, przenieść tam w dłoniach. I vice versa.
Jeśli odzyskam pani serce, to mogę oddać je pani tylko w zaastralu.
Inaczej mówiąc, my oboje musimy – improwizował, czując, jak pot płynie
mu po plecach – zsynchronizować nasze podróże. Musi pani tam już na
mnie czekać.
Von Gertz bezwiednie podrapała się po przeraźliwie chudym ramieniu,
zostawiając na skórze różowe smugi. Milczała, wyraźnie zamyślona.
– Może uda się nam odzyskać też resztę pani ciała… – zasugerował
ekskursor.
– Obiecałam sobie, że skończę z tym raz na zawsze – wyznała
w roztargnieniu.
– To będzie ostatni raz – obiecał Franciszek, a młoda Henrietta w jego
głowie roześmiała się sarkastycznie, aż ekskursor zadrżał w obawie, że
wywoła u niego nowy atak.
Na ramionach baronowej pojawiły się sine ślady. Rozdrapała skórę,
ale nie do krwi, lecz prawie do mięsa. Pod jej paznokciami nie zastygła
ani kropla czerwieni.
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Może faktycznie jest martwa – pomyślał detektyw.
– Dobrze – wysyczała w końcu. – Ale zrobimy to tutaj. W tej sypialni.
Dam służbie wychodne. Jutro o tej porze ma pan być gotowy, Kocher.
Rozumie pan?
Rozumiał doskonale.
***
Następnego wieczora przybył do pałacyku baronowej razem z Adelą.
Sławska ściskała w dłoni rączkę niewielkiej bańki na mleko.
– Moja asystentka – przedstawił towarzyszkę. – Pielęgniarka.
Zadrżała pod spojrzeniem Henrietty, wyrażającym mieszaninę
zazdrości i niechęci w nieokreślonych proporcjach. I jeszcze ślad
zainteresowania.
– Czy ja cię nie znam? – spytała, marszcząc brwi.
– Nie pamiętam, byśmy kiedyś się spotkały – odparła wymijająco
Adela.
Podeszła do sekretarzyka przy łożu baronowej, postawiła bańkę na
blacie i otworzyła ją nieśpiesznie. Ruchem głowy wskazała filiżankę na
spodku, z której von Gertz najwyraźniej uprzednio korzystała, bo na
brzegu pozostał ślad szminki, i stwierdziła:
– Będzie musiała pani coś wypić.
– Nic nie będę musiała – odwarknęła Henrietta. – Nigdy wcześniej nie
było mi to potrzebne do opuszczenia ciała!
Sławska zacisnęła szczęki, ale nie skomentowała odmowy. Sięgnęła
po filiżankę; była pusta. Nalała do niej cieczy o słomkowej barwie.
W powietrzu uniósł się stęchły aromat lawendy-kosy.
– Proszę mi zaufać. Pracuję w Świętej Teresie – zapewniła.
– Po co to? – Von Gertz zjeżyła się jeszcze mocniej. – Chcecie mnie
otruć?
Ekskursorzy wymienili spojrzenia.
– To nie trucizna. – Franciszek nalał odwaru do wieczka bańki i upił
dwa łyki. – Wszyscy w branży to zażywają, choć nikt o tym głośno nie
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mówi. Dzięki temu podróż tam przeżywa się mocniej, dłużej. Byle co nie
wyrwie nas z astralu.
Von Gertz pozostawała nieufna.
– Nigdy nie słyszałam.
– Bo branża nie zdradza tajemnic. – Kocher wziął od Adeli pełną
filiżankę i wyciągnął dłoń z naczyniem w kierunku Henrietty. – Nie
przedłużajmy, pani baronowo. – Widząc, że von Gertz wciąż się waha,
dodał ciszej: – Przecież pani nie żyje, cóż miałoby panią otruć?
Baronowa pokiwała głową w zamyśleniu. Następnie powoli sięgnęła
po filiżankę.
– Właściwie masz słuszność, detektywie – odparła.
Adela dyskretnie odetchnęła z ulgą. Von Gertz odpłynęła pierwsza.
Franciszek dokończył napój, ułożył się obok Henrietty i zamknął
oczy. Sławska podeszła bliżej, przysiadła na krawędzi łóżka, nachyliła
się i pocałowała usta Kochera, z żalem odkrywając, że stracił już
świadomość.
– Żegnaj, Franku – szepnęła, wstając. – Kochałam cię… tutaj. Tam
jesteś nieznośny.
Obeszła łoże dookoła i pochyliła się nad baronową. Dwoma palcami
uniosła jej powiekę i wydłubała z oczodołu sztuczne oko. Wyprostowała
się i na moment zamknęła je w dłoniach, mamrocząc coś rytmicznie.
Potem wróciła do sekretarzyka, nalała odwaru z lawendy szamańskiej
dla siebie, wypiła, po czym włożyła protezę Henrietty do ust. Pokonując
odruch wymiotny, wypuściła wieczko bańki spomiędzy palców. Nie
usłyszała już brzęku toczącego się po podłodze przedmiotu.
Zapadła się w przepaść, ale nie zawisła na srebrnej nici nad granicą
astralu.
Przecież nie miała własnej.
To pępowiny Franciszka i jego klientki, między którymi opadała,
wyznaczały drogę ku śmierci. I choć dobrze oswajały ciemność, to nie
dzięki nim znalazła membranę.
Przyciągana przez ławicę dusz dotarła do granicy. Prawie niewidoczna,
czarna nić wyrastająca z kręgosłupa ciągnęła ją w zaastral. Gdy srebrnym
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śladem trafiła do matecznika Henrietty von Gertz, młoda baronowa
zdążyła już wypatroszyć swą starszą wersję jak martwego ptaka. Wciąż
w upojeniu, raz za razem zatapiała w niej paznokcie, drąc z całych sił,
wyrywając fragmenty ciała i ciskając je na boki. Franciszek, bezradnie
machając kończynami, odpierał atak przypływających ze wszystkich stron
nie-bytów. Nie zdołał ocalić klientki; pewnie zresztą nawet nie próbował.
Na jej twarzy, w miejscu lewego oka, ziała potężna dziura, z rozszarpanych
ust sterczał obrzmiały język.
Za to młoda Henrietta von Gertz stała się teraz kompletna.
Adela, minąwszy ją, złapała w pół i pociągnęła za sobą, odrywając
od ofiary. Ryk wściekłości i rozczarowania, który wydała arystokratka
pozbawiana sadystycznej przyjemności, prawie rozsadził Sławskiej
czaszkę; ledwo zniosła to cierpienie. Nieubłaganie opadały w kłębowisko
atakujących ciągle postaci, pozostawiając za sobą strzęp ciała starej
Henrietty i walczącego Kochera. Młoda baronowa nie stawiała już oporu,
poddała się dłoniom Sławskiej, nawet z lubością zacisnęła na nich własne,
i odchyliwszy głowę w tył, oparła potylicę o czoło towarzyszki. Ławica niebytów stopniowo rzedła, maź zanikała, aż Adela poczuła opór na plecach.
Zrozumiała: dotarły do kresu. Bliźniaczej membrany prowadzącej na
trzecią stronę.
Razem pokonały granicę. Czarna nić Adeli zawiodła je do ciał.
***
Młoda Henrietta von Gertz otworzyła oczy. Słońce, sączące się zza niedosuniętej kotary pałacu Gertzhof, łaskotało ją w nos. Przeciągnęła się,
odrzuciła kołdrę, z dumą obejmując wzrokiem swe piękne, posągowe,
teraz już kompletne ciało, po czym przewróciła się na bok, wyciągnęła
rękę i zanurzyła dłoń we włosach śpiącej obok kobiety. Pod dotykiem
baronowej Sławska otworzyła oczy.
– Piękny dzień, jaśnie pani – powiedziała.
– Tak, Adelo. Długo na taki czekałam.
– Będzie pani dziś jeździć konno?
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– Tak. – Podniosła lekko głowę, by zerknąć na zmierzwione włosy
nagiego mężczyzny, pogrążonego w głębokim śnie za plecami pokojówki.
– Niech Franciszek przygotuje Dafne. Dopilnuj, by Ernest obudził mojego
męża, ale dopiero wtedy, gdy opuszczę pałac.
– Tak, proszę pani.
Baronowa ujęła w dłoń policzek Adeli i przywarła ustami do jej ust.
– Dziękuję ci – szepnęła po tym, jak rozłączyły wargi. – Doskonale
się spisałaś.
Sławska odwzajemniła pieszczotę. Podźwignęła się na łokciu, objęła
von Gertz ramieniem, a gdy baronowa oparła plecy na materacu,
wślizgnęła się na nią, składając na twarzy Henrietty pocałunek za
pocałunkiem. Na moment zwarły ciała jak równe stanem, ale baronowa
tylko fuknęła rozbawiona i zatopiwszy palce w barkach Adeli, odepchnęła
ją niżej, ku piersiom. Sławska posłusznie wygięła kręgosłup w pałąk
i zaczęła łaskotać językiem miejsce tuż pod mostkiem swej pani, czym
wywołała u niej perlisty śmiech. W ułożonej przy boku Henrietty dłoni
ukrywała drobną, szklaną łezkę.
W jednej chwili wyprostowała plecy, szybkim ruchem wsunęła
przedmiot do ust von Gertz i – dla pewności, by baronowa nie wypluła
sztucznego oka – zacisnęła na jej ustach obie dłonie, jednocześnie
obejmując ciało rzucającej się wściekle kochanki kolanami.
Wytrzymała, choć spod palców wypływała jej spieniona, biała ciecz,
aż z nosa, uszu i spod powiek baronowej zaczęła cieknąć krew.
Wtedy rozluźniła chwyt, co natychmiast wykorzystała von Gertz.
Odepchnęła Adelę, zrzuciła ją z siebie gwałtownym szarpnięciem
tułowia, kopnęła tak mocno, że pokojówka wylądowała na podłodze.
Na moment zastygła w zakrwawionej pościeli, prężąc doskonałe ciało
i wbijając paznokcie w prześcieradło, by znów zacząć się wić. Czyniła to
tak gwałtownie, że zepchnęła Franka z łoża. W rozwartych ustach niczym
diabelski knebel pęczniało jej przeklęte oko. Żyły na szyi i skroniach, a po
nich też na całym ciele, nabrzmiały i zaczęły pulsować w jednym rytmie.
Naraz, jakby poderwana na niewidzialnej linie, von Gertz uniosła się
w powietrze i zawisła nad łożem, drgając konwulsyjnie. Sławska skuliła się
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pod ścianą, mamrocząc coś pod nosem śpiewnie, rytmicznie, tak jak po
tamtej stronie nauczył ją baron, po czym przywarła do podłogi i osłoniła
głowę rękoma. Przypomniała sobie słowa von Gertza:
Tylko oddaj je odpowiedniej osobie.
Zastygła w drzwiach jego gabinetu, ale zamiast przekroczyć próg,
spytała:
– A jeśli tego nie zrobię?
– Na zawsze pozostaniesz zabawką w jej rękach – odparł, widząc, że
się waha. – Wszyscy zostaniemy, aż wypatroszy nas jak ryby.
Pokręciła głową z niedowierzaniem, ale cofnęła się i zamknęła drzwi.
– Naprawdę wystarczy to oko? – spytała, potrząsając torebką.
– Może nie wystarczyć. Jeśli nie powiedzie się za pierwszym razem,
trzeba próbować dalej.
– Ale pan wie, co zrobić, gdyby się nie powiodło?
Wtedy potwierdził. A teraz zbierała tego żniwo.
Baronowa, wciąż rzężąc, zaczęła obracać się wokół własnej osi jak
dziecięcy bączek. Z początku powoli, potem coraz szybciej i szybciej, aż
pęd zaczął wyciskać z niej soki niczym wirówka. Pierwsze krople krwi,
które spadły na podłogę tuż przed twarzą Adeli, wyparowały z sykiem.
Przerażona Sławska obserwowała je przez szparę między przedramionami,
a baronowa wirowała coraz prędzej i w końcu czerwony deszcz przeszedł
w żrące rozbryzgi. W ostatnim akcie zemsty krew Henrietty jak kwas
wypalała skórę Adeli i oszołomionego nagłym przebudzeniem Franciszka.
Po przeciwnej stronie zaastralu Kocher ocknął się u boku martwej
baronowej. Adela Sławska zniknęła bez śladu.
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BARAN, GWIAZDA
PODWÓJNA I MORZE W CYNOWEJ
WANNIE
Magdalena Kucenty,
Magdalena Świerczek-Gryboś

Na swoją ostatnią kryjówkę MK wybrał Galerię Brzydkich Penisów w Paryżu.
Właściwie penis był tylko jeden, za to uchwycony na setkach zdjęć
i nagrań, drukowany w 3D i wyświetlany jako dwumetrowe holo. I był
naprawdę brzydki – albo, jak to mawiali inni pracownicy galerii, „bardzo
artystyczny”. Ludzkie pojęcie sztuki nie wzniosło się jeszcze na takie
wyżyny, by do pilnowania wystawy obsesyjnego ekshibicjonisty zatrudnić
dziecko, na szczęście MK od ostatniej wizyty na Ziemi wydoroślał. Teraz
więcej sensu miałoby nazywanie go Dużym MK. Albo po prostu DK.
DK zatrudnił się więc w Galerii Jednego Naprawdę Brzydkiego Penisa
w Wielu Odsłonach. Liczyło się, że nikt nie powinien go tutaj szukać.
A przynajmniej nikt o zdrowych…

DK_stp
– Chwileczkę – przerwałem wopowieść, po czym gwoli spójności danych
dotknąłem terminalu i zamruczałem pod nosem: – …zmysłach.
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– Owszem, zdrowych zmysłach – potwierdził blondwłosy przesłuchant.
Najwyraźniej sądził, że go nie dosłyszałem.
– Musimy zacząć od nowa – wyjaśniłem, spoglądając na brzeg
strumienia treści. Tam, gdzie blondyn leżał sobie, krwawiąc. – I nie jestem
przekonany do tych wszystkich skrótów.
– Dlaczego?
– Brzmią głupio. Lepiej użyć aliasu… Maks, prawda?
Przesłuchant posłał mi zmęczone spojrzenie.
– Dlaczego musimy zaczynać od nowa? – uściślił. – Przez te skróty?
– Nie, to nie to… Chodzi o ciągłość danych. Jesteś już w bazie, więc
musimy zacząć od pierwszego miejsca zapisu. Nie od Ziemi.
– Czy to naprawdę konieczne? – Wskazał na swój zakrwawiony brzuch.
– Wiesz, dość boleśnie umieram.
– Bez znaczenia – odparłem kategorycznie. – To tylko projekcja
twojego gasnącego umysłu, a ja nie mogę pozwolić na luki w strukturze
czasoprzestrzennej. Inaczej potworzą się artefakty. Zresztą, kiedy zasilę
strumień twoją opowieścią, cielesna forma przestanie ci być potrzebna,
ponieważ staniesz się wieczny… No, przynajmniej do końca nowego
świata.
Przesłuchant westchnął i rozkaszlał się chrapliwie. Kilka kropel jego
krwi wpadło do strumienia.
– Raz już przez to przechodziłem – wyszeptał. – Po ukąszeniu węża.
Kiepskie doświadczenie… I wieczność do końca świata to chyba za krótko,
żeby się z nią dogadać. Tyle że nigdzie indziej już nie dotrę.
– Nie, nie dotrzesz. To miejsce jest ostatnie, choć nie ostateczne, jeśli
przyniesie się ze sobą potencjał. – Pokiwałem głową, a następnie dodałem
litościwie: – Ale możesz pominąć fragment o penisie. To już mamy.
***
Jakiś czas później ona też pojawiła się nad strumieniem. Rudowłosa
i czerwonousta, wyglądała wspaniale, buchała pięknem i życiem, które
wyssała z planet.
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– Co tu tak mokro? – sarknęła, nie przywitawszy się należycie. –
Wszędzie zaświnione krwią. Może ktoś by tu posprzątał?
Skrzywiła się na mój widok, ale nie rozpoznała postaci, w którą się
wcieliłem. Choć przecież rozpoznać mogła.
Przez chwilę patrzyłem na nią w milczeniu. Dzięki najnowszym danym
trochę ją znałem, a trochę nie.
– Usiądź, proszę – zaproponowałem uprzejmie. – Porozmawiajmy.
– Jeszcze czego! – obruszyła się. – Nie mam czasu na pogaduszki.
Przeszłam długą drogę i strasznie się najadłam.
– Więc czemu się zatrzymujesz?
– Szukam kogoś. – Rozmazała krew bosą stopą. – Zdaje się, że tędy
przechodził.
– Ach, tak! – ucieszyłem się. – Masz rację. Ale to znaczy, że musisz mi
streścić swoją podróż. Inaczej nie wplotę cię do opowieści.
– Konwersja w czystą treść? – Prychnęła. – No tak, mogłam się
domyślić. W bajce się urodził i w bajce chciał umrzeć. Pączek w maśle.
– Oblizała wargi, po czym zasiadła nad brzegiem tak, by zanurzyć nogi
w strukturze danych i jednocześnie nie dotykać plamy krwi. – Dobra, od
czego by tu zacząć…
Słowa przesłuchantki uzupełniły zapis martwego blondyna. Wszak
była to ich wspólna historia. Teraz mogłem odtworzyć cały przebieg
zdarzeń.

1-MaKs_pwrt.stm
Myślał, że będzie cieszyła się z jego powrotu; w końcu nie widzieli się
tak długo.
Nic bardziej mylnego.
Kiedy on przemierzał kosmos, ona czuła się samotna, zniecierpliwiona
i niekochana, czego nie omieszkała wykrzyczeć mu prosto w twarz.
– Zgłupiałeś? Wpierw znikasz bez słowa, a teraz oczekujesz, że będę
skakać z radości? Jeszcze czego! A może myślisz, że sama jestem głupia?
I nie wiem, po co ci były te wszystkie poszukiwania? Rozumne formy życia,
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też coś! – prychnęła kpiąco. – Znalazłeś chociaż ładne? Jakieś chętne?
Albo przynajmniej płodne?
W złości była równie piękna, co straszliwa. Jej powabnia spowijała
niebo krwistą łuną, epiderma pulsowała sokami buzującymi w naczyniach,
a słodki zapach odurzał zmysły i wywoływał ból głowy. Kiedy podnosiła
głos, drżał cały kontynent; tam, gdzie zapuściła korzenie, tworzyły się
rozpadliny i osuwiska; źródła geotermalne, z których czerpała energię,
wylewały gwałtownie. Wbrew pozorom nie była jednak planetą. Stanowiła
istotę wielokroć starszą i bardziej skomplikowaną. Sama kiedyś przyznała,
że narodziła się równocześnie ze Słońcem. Lecz Maks czuł się, jakby miał
cały świat przeciwko sobie.
– Przecież się żegnaliśmy – spróbował odeprzeć pierwszy zarzut.
– Ty się pożegnałeś. Ja cię więcej nie chciałam. – Zaśmiała się gorzko.
– Tym bardziej dziwi, że oczekiwałeś po mnie radości.
– Mówiłaś, żebym spróbował być szczęśliwy.
– Mówiłam też, żebyś zostawił moją planetę w spokoju. Skoro wolałeś
tamte…
Oboje zamilkli. Ona syciła się wydźwiękiem ciszy. On uznał dłuższy
opór za daremny.
Ziemia pod jego stopami uspokajała się powoli.
– Wciąż tu jesteś? – warknęła jakiś czas później.
Z początku nie wiedział, co odpowiedzieć. Przecież umarł, by móc do
niej wrócić. Zamiast nieskończoności pośród gwiazd wybrał podróż do
domu. Taka była prawda… No, może nie cała.
Zresztą, czy usłyszenie prawdy kiedykolwiek kogoś uspokoiło?
– Przywiozłem ci prezent – zaryzykował zmianę tematu.
– Prezent?
– Tak, z Ziemi.
Nie potrafiła ukryć zaciekawienia.
– To imię tej ostatniej dziwki? Ziemi?
– Ziemia.
– Ziemia. – Przez chwilę smakowała obce słowo. – Brzmi niesamowicie…
Maks uśmiechnął się z nadzieją.
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– …niesamowicie prostacko.
I zmusił się, żeby tak zostać. Wszystko poszłoby na marne, gdyby
nie przyjęła jego prezentu, więc nie zamierzał łatwo dawać za wygraną.
– To żywe stworzenie.
– Ziemia?
– Nie, twój prezent.
Znowu wydawała się zaintrygowana.
– Mam już larwy. – Jej pnącza falowały w słabo skrywanym podnieceniu.
– Część się nawet przepoczwarzyła.
– To nie larwa. Na Ziemi jest mnóstwo innych stworzeń, nie tylko
robactwo i… – Zerknął na nią, nim dokończył: – I flora.
– Hmm… – Otuliła się liśćmi w zamyśleniu. – Niech będzie. Przynieś
ten cały prezent, a w zamian pozwolę ci zostać… jeszcze jeden dzień.
Maks zgodził się bez wahania. Grunt, że połknęła haczyk.
– Proszę. – Wyciągnął z kieszeni cienki jak papier nośnik genów.
Potem uniósł dłoń, by mogła lepiej przyjrzeć się podarunkowi. Ledwie
panował nad drżeniem rąk.
– I to niby jest żywe?
– Jeszcze nie… lecz po wyhodowaniu będzie.
Na moment zrobiło się cicho.
– Kod – stwierdziła ze spokojem, od którego ciarki przebiegały po
plecach. – Przywiozłeś mi jeszcze ociupinę kodu, żebym sama mogła
wyhodować sobie prezent… To takie przemyślne z twojej strony. Aż
mam ochotę cię uściskać.
Jeszcze niedawno Maks o niczym innym nie marzył. Teraz coś w tonie
jej głosu sugerowało, że mógłby tego nie przeżyć.
Trudno – uspokajał sam siebie. Zginę czy nie… Byleby wzięła się za
hodowanie.
– Praca zajmie ci dłużej niż jeden dzień – bardziej oznajmił, niż zapytał
i, nie zostawiając czasu na odpowiedź, zaproponował: – Może w tym
czasie odpocznę gdzieś… niedaleko?
– Sugeruję drugi koniec świata.
– Dobry pomysł.
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Tym razem pilnowałem się, by nie modyfikować wopowieści chaotycznie.
– Zanim zaczniesz opowiadać, czy możemy uzupełnić stałą podmiotu?
– poprosiłem.
– Stałą czego? – Przesłuchantka zmarszczyła brwi. – Co ty bredzisz,
wyliniały gamoniu?
– Wypraszam sobie… Mogę przyjąć wiele postaci. A wielowiekowy
nie od razu znaczy wyliniały.
– Ale nie wyklucza gamonia.
– Touché. – Cmoknąłem z niesmakiem. – Wracając jednak do tematu…
Czy masz jakieś imię? Pseudonim? Cokolwiek, co mógłbym wprowadzić
do strumienia jako podmiot główny?
Kobieta popatrzyła na mnie z namysłem.
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2-Consuelo_rzprdl.stm
Gdyby tylko nie ten durny baran – powtarzała sobie Consuelo, drżąc, ściśnięta w nowym ciele, otulając się truchłem starego. On i to jego przeklęte
„opakowanie”…
Ziemski organizm wyrósł jak chwast, wykarmiony korzeniami, skryty
w ciemności kanciastego kokonu, który przypominał jej własny pączek,
nim się z niego wyłoniła. Chyba dlatego czekała cierpliwie, zamiast
roznieść oprzęd w drzazgi. A powinna się zorientować, że coś było nie
tak. Już wcześniej, kiedy Maks zaczął ją czarować.
– Prezenty daje się w opakowaniu – wyjaśnił, zapytany o dziwny kokon.
– To wydłuża oczekiwanie i wzmaga przyjemność.
Ach, gdyby wtedy rozgniotła tego robaka razem z jego podarunkami!
Myślała, że tylko napęczniałe światy hodujące międzyplanetarnych
podróżników, galaktycznych florystów i gromadycznych kłusowników
są dla niej zagrożeniem. Zwłaszcza te butne planety, jak Orsilas, lub rasy
roszczące sobie prawo do namnażania jej konkurencji, do nazywania
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pięknym pospolitej marności. Mijała je właśnie: wszystkie były szpetne,
wszystkie obdarzała łaską zniszczenia.
Jakim cudem nie spostrzegła, że śpiąca w tym głupcu, ledwie tląca
się gwiazda może być niebezpieczna? Przecież sama ulepiła go z krwi,
kości i mięsa opisanych w kodzie, pod którego postacią wrócił do domu.
A mógł się włóczyć po kosmosie jako czysta informacja! Powinna była
pozwolić, by zmarniał w pustce.
Gdy Maks nie wracał, Consuelo nudziła się niezmiernie bez swojego
jedynego wyznawcy. A że łapała wszelkie płynące od niego sygnały,
zdążyła wyhodować dwa ciała, których dane pojawiły się w zapisie.
Mieszkańcy owych powłok wykorzystywali je do ekscytujących czynności:
seksu, kłótni i wielbienia najróżniejszych istot oraz rzeczy. Consuelo
chłonęła pilnie ten idealny dla niej kod. Konstruowała niezwykłe postacie,
bacząc na ważne szczegóły. Ciało dla Maksa z dużym penisem, nieco
zakrzywionym, a dla niej wielkie, jędrne „cycki” i „wąska szparka”. Gęby
„niczym malowane”. Wszystko jak należy.
Łatwo nie było, głód grał jej w kiszkach, aż musiała zeżreć kilka
sąsiadek. Ale udało się! Niewdzięcznik wrócił, kwanty z jego duszą
owionęły planetę, po czym z wdzięcznością wniknęły w przygotowaną
zawczasu powłokę. I zamiast zwieńczyć swój trud, wleźć w nowe ciało
oraz oczarować Maksa, Consuelo poniosły emocje – pierwsza dała się
uwieść tą przeklętą niespodzianką.
Liczyła, że to będzie kwiat, wprawdzie niedorastający do jej urody,
ale przypominający, jaka stała się wielka i potężna. Gdzie tam! Gdy
kokon wreszcie dojrzał, rozpadł się widowiskowo i uwolnił… coś
paskudnego.
Kudłate diabelstwo beczało ochryple:
– Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie?
A w skrzynce, a w skrzynce, mościwa pani.
Cóżeś tam jadał, czarny baranie?
Twe grzeszki, twe grzeszki, mościwa pani.
Jakożeś jadał, czarny baranie?
Łyk łyk łyk, łyk łyk łyk…
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Krople potu perliły się na czole Maksa, ale mężczyzna bujał się
do rytmu, udawał, że dyryguje, i szczerzył zęby. Zwierzę tymczasem
zbliżało się do jednego z dorodnych pędów Consuelo z pragnieniem
w ślepiach.
Maks w końcu spostrzegł, że ukochana niebezpiecznie zmienia barwę
ze szkarłatu na purpurę, i zagrodził czworonogowi drogę. Lecz zanim
chwycił za kudłaty łeb, pozbierał jeszcze pozostałości „skrzynki”; dopiero
wtedy zaczął się wycofywać na drugą stronę planety.
– Poza jurnym ciałem powinnam ci dać jeszcze rozum! – wrzasnęła
śmiertelnie urażona Consuelo.
– Barany jedzą rośliny! – odkrzyknął Maks, szamocząc się ze
zwierzęciem. – To nie moja wina! Mam dla niego kaganiec, ale dureń,
który mi go dał, zapomniał o zapięciu…
– Barany?! Rośliny?! – Aż ją na moment zatkało, gdy niespodziewanie
odnalazła w sobie wyjaśnienia ziemskich słów. – Jeszcze nikt mnie tak
nie obraził!
– Bo z nikim innym dotąd nie rozmawiałaś. A ja odbyłem sporo
rozmów… – Maks dotarł na zbocze wygasłego wulkanu i kopniakiem
zagonił swój przeklęty podarunek między skały. – Wiesz, widziałem na
Ziemi bardzo podobne do ciebie ro… istoty. Niemal identyczne! Tylko
mniejsze, bo mniej jadły i…
– A więc uważasz, że jestem gruba?!
– Próbuję ci powiedzieć komplement, głupia babo!
– To są „ziemskie maniery”? – Consuelo ze złością chlasnęła korzeniem
w przelatującą obok kometę. – Marnie ci idzie! Te „ludzie” z „Ziemi” to…
nieokrzesane… barany!
Raptem pojęła, że sama używa obcego języka, i aż się wzdrygnęła,
wprawiając w drżenie całą planetę. Dosłyszała zawodzącego barana (Coś
we mnie pijał, czarny baranie? Pomyje, pomyje…) i poczuła, że jest o krok
od wpadnięcia w furię. Maks przywarł do zbocza, znad którego wystawała
już tylko blond czupryna.
– Sprowadziłeś mi tu zarazę, prostacki kod – syknęła rozdygotana
Consuelo. – Jakiegoś… zajoba… Jezu… Motyla noga… Co ja…
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– Uspokój się! Złość piękności szkodzi. Gadasz i gadasz, a chciałem
ci powiedzieć, że one, te istoty, nic dla mnie nie znaczą, bo ty jesteś
moja… oswojona…
– OSWAJA SIĘ ZWIERZĘTA! Bestie, jak ten twój baran!
Dość! Musiała powstrzymać ziemskie przekleństwo, nim to na dobre
nad nimi zapanuje. Zniszczyć darowaną Maksowi powłokę, uśpioną
gwiazdę umieścić w bezpieczniejszym mieszkaniu. Niepyskatym.
Pokornym. Najlepiej bezrozumnym.
Przygotowała się do ciosu. Sądziła, że Maks chce przeczekać jej gniew,
a potem przypełznie błagać o przebaczenie. Czekała więc cierpliwie, aż
durny łeb będzie w zasięgu.
Nic takiego się nie wydarzyło.
Przez długi czas Consuelo towarzyszył tylko własny żal. Jak mogła
dać się tak głupio oczarować? Na cóż jej teraz to kobiece ciało, skryte
w płatkach i czekające na odpowiedni moment, by zaprezentować wdzięki
mężczyźnie? Tyle ją wysiłku kosztowało, parszywe!
I nagle.
Tak po prostu.
Martwy wulkan eksplodował.
Nie było morza lawy ani chmur popiołu. Były tylko ostre odłamki,
które obsypały ją niczym deszcz. A kiedy uniosła pędy do obrony, gdy
zaatakowała w ślepej furii, jej pulsujące gniewem korzenie zgniotły na
miazgę nie tego durnia, nie bredzącego barana, lecz planetę. Tamci jakimś
cudem zniknęli. Uciekli.
Tymczasem ona znalazła się w samym środku piekła. Czynne wulkany
wypluwały naraz całą lawę i zalewały klosz, pod którym niegdyś Maks
czule chronił ukochaną przed zimnem i w którym przez kolejne wieki
ukrywała swój delikatny rdzeń…
Koniec.
Wszystko rozleciało się w drobny mak.
Consuelo zaczęła się kurczyć, zapadać, tracić płatki, wirujące teraz
w przestrzeni wraz ze strzępami ciała niebieskiego. Zostało jej tylko jedno
wyjście: przyoblec człowieczą powłokę. Podobno to ciało i do zabijania
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nadawało się idealnie, niechże więc się zrehabilituje. Pożeraczka światów
będzie nierzucająca się w oczy, niezapowiadająca katastrofy z daleka,
lecz tak samo straszna i potężna jak zawsze.
Maks umrze – postanowiła Consuelo. Gwiazdeczka zgaśnie, bo gwiazda
mogła być tylko jedna.

3-MaKs-slrs.stm

96

No, dobrze. Cała prawda była taka, że wrócił do domu, bo chciał ją oszukać.
A życia pośród gwiazd wcale nie żałował.
Zresztą trudno coś takiego nazwać prawdziwym życiem. Raczej
formą nie-do-końca-istnienia, kwantowym splątaniem pod postacią
teoretycznego kota, który jest równocześnie żywy i martwy. Superpozycją
stanów rozsianych w pustce kosmosu na podobieństwo asteroid.
Jednym słowem: nuda. I to wieczna.
Oczywiście, istniał cień szansy, że ktoś kiedyś pomierzy kwanty Maksa
i tym samym pomoże mu namacalnie zaistnieć. Ale od informacji do
cielesności było jeszcze daleko, więc wolał nie robić sobie dużych nadziei.
Właściwie żadnych. Zamiast liczyć na łut szczęścia, wybrał pewniejsze
rozwiązanie.
Wrócił.
Nie tylko dla niej… Bardziej dla siebie.
Co nie znaczyło, że nie chciał jej zobaczyć, wręcz przeciwnie. Kiedy
odchodził, był za młody, aby umieć ją kochać. Teraz dorósł. Tylko że ona…
Ona też się zmieniła. Zasymilowała się z drążącymi grunt pasożytami,
które Maks kiedyś tępił bez litości, i wyrosła w coś stokroć potworniejszego
od nich. Światło słoneczne przestało jej wystarczać jako jedyne źródło
energii. Zaczęła pożerać światy. Mordować.
Dowiedział się o tym, zanim wrócił do domu, jeszcze przed wizytą na
Ziemi. Od myślącego oceanu, który nie chciał, by jego planeta podzieliła
los innych.
Maks zgodził się pomóc Orsilasowi pod warunkiem, że w razie
problemów wszechmorze udzieli mu schronienia. I nie mógł narzekać,
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sojusznik dotrzymał swojej strony umowy. Z kolei strona Maksa…
wymagała słowa wyjaśnienia.
– Spierdoliłem.
– Mógłbyś rozwinąć to interesujące wyznanie, mój przyjacielu? –
Powierzchnia Orsilasa wybrzuszyła się, przyjmując kształt ludzkiej głowy.
Cały zresztą był w nieustannym ruchu, formował wszelkie figury
możliwe i niemożliwe. Istny ocean zmian, za wyjątkiem małej wyspy, na
której przebywali człowiek i jego wierny towarzysz. Pierwszy spacerował
w tę i we w tę, nie umiejąc znaleźć sobie miejsca, a drugi spał, podkuliwszy
kopyta pod siebie.
Jak kamień – westchnął w duchu Maks. Szczerze zazdrościł baranowi.
– Nie dała się zmienić – przerwał wreszcie ciszę. – Wściekła się tylko
i chyba… Myślę, że chce mnie zabić.
– Czyli i tak było za późno? – Orsilas wyciągnął karykaturalnie długą
szyję. Jego niby-głowa zawisła nad wysepką.
– Może tak. – Maks wzruszył ramionami. – A może nawaliłem z kodem.
– Zaczęła się uczłowieczać?
– Poniekąd. Gadała po ludzku. Baran zresztą też. – Mężczyzna spojrzał
na śpiące zwierzę. – Więc jakieś błędy na pewno się wkradły.
– Domyśliła się?
Pokręcił głową.
– Raczej nie.
– To co ją zezłościło?
– Hm… ja?
– Ach, no tak. Wysoce prawdopodobne.
Maks łypnął na ocean spode łba. Kiedy był jeszcze na Ziemi, usłyszał
historię o pewnym starożytnym królu, który kazał wychłostać morze za
nieposłuszeństwo. Czasami miał ochotę zrobić to samo.
– Możesz jeszcze wyjaśnić, przyjacielu… – podjął po chwili Orsilas,
wskazawszy nowo utworzoną macką na kłębek czarnej wełny. – Co to
jest, ten baran?
– Ziemskie stworzenie – odpowiedział zmęczonym tonem Maks. –
Miało odwrócić jej uwagę od wirusa.
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– I nie zrobiło tego?
– Zrobiło. Aż za dobrze.
Ocean zabulgotał energicznie.
– Nie sądziłem, że wszystko się tak pokomplikuje.
– Ja też. – Maks pokiwał głową z rezygnacją.
Przecież plan wydawał się taki prosty. Znaleźć względnie inteligentną,
a zarazem z natury łagodną formę życia. Pobrać od niej próbki genetyczne.
Stworzyć na ich bazie wirusa, który zmieni pożeraczkę światów w istotę
zgoła mniej niebezpieczną, lecz zarazem niepozbawioną charakteru. Żyć
długo i szczęśliwie.
Proste.
W rzeczywistości jednak wszystko okazało się dużo bardziej
skomplikowane. Po pierwsze – z uwagi na skutki przedsięwzięcia – skoro
Maks dorósł, musiał umrzeć, ponieważ w nowym ciele nie był w stanie
podróżować z odpowiednią prędkością. Consuelo zaś wynaturzyła
się pod jego nieobecność i pragnęła uniknąć przekwitnięcia. Należało
jakoś skłonić ukochaną do wgrania sobie wirusa. I to szybko, inaczej
DK nie zdążyłby przed jej kontaktem z Orsilasem. Planety tych dwojga
nieuchronnie zbliżały się do siebie i choć wszechmorze wolało uniknąć
konfliktu, nie pozostawiało wątpliwości, że w razie czego będzie się bronić.
Tymczasem podróż na Ziemię zajęła Maksowi większość czasu, który
pozostał do starcia tytanów. Niestety, podróżowanie w fizycznym ciele,
bez zastosowania kwantowej dezintegracji, ograniczało się zaledwie do
prędkości światła, więc musiał wybrać inną formę istnienia.
Po drugie, trzeba było jakoś zaszyfrować wirusa. Maks nie mógł
tak po prostu wysłać go z resztą sygnału, od razu zorientowałaby się
w podstępie. Dlatego wymyślił fortel z prezentem, a w „opakowaniu”
ukrył „szkodliwy” kod i zapas ładunku teleportacyjnego – na wypadek,
gdyby coś poszło nie tak.
Po trzecie, wiele rzeczy poszło nie tak.
Ech, to miała być owca – wypominał sobie Maks. Czarna owca…
Nie wiedział, co go podkusiło, by w ostatniej chwili podmienić
ją na barana. Dobrze przynajmniej, że Orsilasowi udało się złożyć
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człowieka i zwierzę bez pomyłki – nie zamienił im głów czy organów
wewnętrznych, a przecież mogło się tak zdarzyć. Niestety, teleportacja
materii, nie tylko energii, wiązała się z gwałtownym rozproszeniem
cząsteczek, więc po skoku na oceaniczną planetę uciekinierzy byli
w totalnej rozsypce.
– Właśnie, Orso, miałem zapytać… Dlaczego barana też posklejałeś?
– Ach, myślałem, że to ona.
Maks wybałuszył oczy, niezdarnie machając rękoma, by jednocześnie
wyrazić swoje oburzenie i wskazać na kudłate zwierzę.
– Naprawdę myślałeś, że wybrałbym dla niej takie ciało?!
– Cóż, przyjacielu, o gustach się nie dyskutuje…
Obaj umilkli. Wszechmorze szumiało tylko, jak to ze zbiornikami
wody lub rozumnego kisielu (właściwie prabulionu) bywa.
– I co teraz? – Przerwanie ciszy przyszło Maksowi z zaskakującym
trudem. Nie miał najmniejszej ochoty myśleć o zbliżającej się
przyszłości. – Ona wciąż tam jest. Niezmieniona i wściekła jak nigdy.
– Upewnię się, czy masz rację, przyjacielu… Przeteleportuję swoje
krople, a ty na wszelki wypadek przygotuj się do ucieczki.

4-Consuelo-cmntrz.stm
Gdy była w symbiozie z planetą, przyciągała do siebie inne ciała niebieskie
z niebotyczną mocą. Jej pnącza tworzyły sieć orbitalną, w którą wpadała
kosmiczna zwierzyna, kolce bezlitośnie kruszyły ofiary, a orficjum karmiło się ich szczątkami. Kiedy wszystko się rozpadło, siła grawitacyjna
Consuelo zmalała niemal do zera, a najbliższe światy rozpierzchły się
w popłochu. Jakby mogły jej uciec…
Niedoczekanie.
Pożeraczka pruła przestrzeń kosmiczną i raziła w gniewie wszystko
na swej drodze. Ludzkie ciało było rdzeniem jej nowego wcielenia, zwłoki
poprzedniego stały się kokonem bojowym. Sieć stwardniałych pnączy
przyjęła rolę pancerza, kolce na wzór anten emitowały niszczycielskie
fale adansoniki. Bezdźwiękowe fale grawitacyjne uderzały w przeszkody
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i burzyły ich strukturę od środka, a śluza z martwego orficjum otwierała
się jak paszcza, by pochłonąć rozkruszone fragmenty.
Kto żyw, ten spieprzał w podskokach. Uciekli wszyscy oprócz tej
lewitującej zupy.
Orsilas, dawno wyczekiwany, krnąbrny posiłek, ociągał się z ucieczką,
jakby coś go spowalniało. Nienarodzona gwiazda, domyśliła się Consuelo.
Cały kolaps obłoku molekularnego, schowany w niepozornym, acz ciężkim
kodzie. Głupcy! Jeden wart drugiego. Dzięki ich opieszałości dogoniła
Orsilasa w okamgnieniu. To był tak niesatysfakcjonujący pościg, że aż
pozwoliła sobie na zwłokę i przed lądowaniem okrążyła wszechbajoro
dwukrotnie, jak rasowy drapieżnik. Potem zeszła z orbity, gładko obniżyła
lot i niespiesznie otworzyła wrota orficjum. Rozkoszowała się każdą
chwilą aż do momentu, kiedy wyszła z kokonu.
Cisza, spokój. Nie wyczuwała nic.
Gospodarz najwyraźniej opuścił płynne ciało. Zanim jednak zdążyła
na próbę trzasnąć w nie wiązką mocy, żeby podgrzać sobie posiłek, ocean
gwałtownie ożył. Ku Consuelo wystrzeliło naraz kilka jej własnych karykatur.
W pierwszej chwili zdołały ją nawet zaskoczyć i okrążyć. Jeden kolczasty
pęd chłosnął ludzkie nogi, drugi rozorał nagie plecy. Lecz rany cielesne
nie były wcale najgorsze, upokorzenie bolało dużo bardziej. Łowczyni nie
mogła uwierzyć w to, jak Orsilas z niej zakpił, gdy zmienił powabne piękno jej
twarzy w wykrzywione, szpetne gęby ze zwisającymi wargami i wywalonymi,
włochatymi jęzorami. Rozwścieczona cięła szkarady adansonicznym
krzykiem, który rozchodził się w ciemnej materii i burzył samą strukturę
istnienia. Prabulion natychmiast jednak przybierał nowe kształty – kolejne
kopie Consuelo, tyle że w ludzkim ciele, spółkujące ze stadem baranów.
Pożeraczka uśmiechnęła się drapieżnie, gdy ogarnęła wzrokiem
swoje sodomiczne klony. Szybko obmyśliła, jak pozbyć się płynnego
wroga. Przytknęła wargi do rozdziawionych ust jednego z rozanielonych
sobowtórów i zaczęła ssać. Piła i piła, czując, jak prabulion rozdyma jej
brzuch, aż z planety Orsilasa zostało jedynie skaliste podłoże. Z trudem
strawiła wierzgające od potencjału tworzenia boskie cielsko, a na skale
posadziła wysuszony baobab. Zaśmiała się, gdy, niby łzy z gałęzi, spłynęły

Magdalena Kucenty, Magdalena Świerczek-Gryboś

krople wszechbajora – szpiedzy Orsilasa wrócili do nieistniejącej już
macierzy. Z ust pożeraczki wyleciały bańki, które pękły nad jej głową
i zrosiły ciało zimnym, cuchnącym deszczem.
Zacisnęła zęby i znowu ruszyła w pogoń.
A więc zupa kolaborowała z Maksem. Jakiż to cel złączył dwa
niewyklute pisklaki, prawie-boga i prawie-gwiazdę?
Consuelo leciała w ślad za nimi po starej trajektorii podróży Maksa
– przez gromady maleńkich planet niedostrzegalnych z daleka na tle
gwiezdnego światła, gdzie wyrzucono zdegradowanych dawno temu
demiurgów. Poskromiła nawet żądzę mordu; pokraka z baranem trzymali się
od niej w stałej odległości, niezależnie, czy pędziła jak szalona, doganiając
światło, czy też zwalniała do ślimaczego tempa księżyców krążących wokół
planet. Postanowiła więc porozmawiać z kimś rozumnym, żeby cwany
uciekinier już więcej nie przechytrzył jej swoją wyćwiczoną erudycją.
Po krótkim locie znalazła emanującą życiem asteroidę. Kokon
Consuelo połączył się z nią bez czynienia większej szkody. Jeden z kolców
wydrążył tylko dziurę jak w skorupce jajka.
Wewnątrz znalazła humanoida liczącego coś skrupulatnie.
– Ty – zaczęła władczo. – Leciał tędy człowiek z baranem i… może
odrobiną zupy?
– Jestem zajęty! – ryknął zapomniany bożek, najpewniej wymyślony
przez jakichś parających się algebrą nudziarzy. – Ślepaś, przybłędo?
Swoje gwiazdy liczę!
Consuelo zaperzyła się, ale odetchnęła trzy razy (Najpierw przepytaj,
potem zjadaj) i podjęła:
– No to jedna gwiazda ci uciekła, idioto. Ten człowieczek ją ukradł.
Humanoid walnął pięścią w zawalone papierami biurko, przy którym
siedział. Przenikliwe spojrzenia kilkanaściorga oczu, rozmieszczonych
wokół bujającej się na długiej szyi głowy, rozpierzchły się dookoła, jakby
próbowały poniewczasie namierzyć rabusia.
– A to pastuch bezczelny. Oczywiście, że tędy leciał. Z baranem
i miską, a jakże. Zawołałem, żeby mi dał trochę zupy, to tylko kroplę
rzucił. W dodatku taką, co jej nie mogę złapać i do ust włożyć.
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Wskazał pod biurko. Łowczyni zajrzała tam i zobaczyła drżącego,
błyszczącego szpiega. Gdy wyciągnęła ku niemu rękę, teleportował się
w krótkim rozbłysku.
Zazgrzytała zębami.
– To spisek…
– Nie interesują mnie spiski! – warknął bożek. – Interesują mnie moje
gwiazdy.
– Tak się składa – wycedziła Consuelo, rozeźlona, ale i dumna z tego,
jak długo podtrzymuje konwersację – że ja te gwiazdy gromadzę… dla
ciebie… w jednym miejscu. Jeśli pójdziesz ze mną, wszystkie będziesz
miał pod ręką. W skarbcu.
Liczne oczy humanoida rozbłysły.
– Prowadź! – zakrzyknął, a Consuelo pożarła go ze smakiem.
Spodobało jej się, jak gładko, bez sprzeciwu spłynął po gardle.
– Niedługo będę taka mądra jak Maksiu – mruknęła do siebie
i poczęła…

Consuelo_stp
– Chwileczkę – znowu przerwałem wopowieść. – Masz go nadal?
– To gadające liczydło? – prychnęła. – A na co ci niby?
Wskazałem zapis.
– Jestem zmęczony, przydałaby mi się ręka do pomocy…
Namyślała się chwilę. Pozostała przy tym zachwycająca, mimo że
wopowieść już podkradała z niej życie. Piękna nie w sposób niewinny,
a dojrzały, jak kwiat w pełnej krasie. Usilnie starała się mnie urzec,
przekonać o swojej wspaniałości, nie było w niej jednak ani krzty
świadomości, że niezależnie od przybranej powłoki przeminie, zwiędnie;
żadnej pokory wobec czasu. Wydawało jej się, że mu umknęła i zabrała
innym całe jego pokłady.
Kiedy rozwarła różane usteczka, coś poruszyło się wewnątrz, rozdęło
gardło od środka, aż z potężnym beknięciem wypluła na blat przede
mną namoknięte, oślizgłe ramię nieustannie przebierające nadpsutymi
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palcami. Potem obdarzyła mnie olśniewającym uśmiechem, jakby zrobiła
najbardziej czarującą rzecz na świecie, i gestem zachęciła, żebym dał
temu obrzydlistwu bransoletę splotownika wątków. Ręka natychmiast
zawisła nad terminalem, gotowa do wpisywania.
Po oddaniu urządzenia odchyliłem się mocno, aż stawy zatrzeszczały.
Przesłuchantka tymczasem wlepiła swoje oczęta w strumień; jej odbicie
wciąż ukazywało sylwetkę straszną i potężną, lecz tak naprawdę marniała
z każdą chwilą.
Tylko naiwność wydawała się w niej wieczna.

Consuelo_strt
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– Niedługo będę taka mądra jak Maksiu – mruknęła do siebie i poczęła
„zaliczać” astrokrólów, gwiezdne świetliki, żarłoczne pijawce i nawet
próżniejsze od niej dziwadła, ćwiczyła na nich kokieterię i wsysała ich
w siebie z lubością, aż całe boskie wysypisko zmieniła w baobabowy
cmentarz. Gdy wreszcie zbliżyła się do Ziemi, gdzie Maks próbował skryć
się ze swoją kompanią, miała absolutną pewność, że tym razem to ona go
zwiedzie. A tak już była do siebie niepodobna, na pozór miła, czarująca
i spokojna, że mijane światy wręcz kłaniały jej się i błagały, aby je pożarła.

5-MaKs-prdks.stm
Najpierw próbowali ją zgubić, co skończyłoby się katastrofalnie, gdyby nie całkowity brak szacunku do samego siebie i nadzwyczajna wola
przetrwania Maksa. Kiedy cofnęli się po własnych śladach, co mylnie
uznali za sprytne zagranie, wpadli prosto w jej ręce. Później, nauczeni
doświadczeniem, utrzymywali tylko bezpieczny dystans i nigdzie nie
zagrzewali miejsca na dłużej.
Aż w końcu nawet Maks musiał przyznać, że dłuższa ucieczka nie
ma sensu. Przyszedł czas, by stawić czoła swojej nemezis (chciałoby
się rzec ukochanej, lecz akurat to uczucie wygasło jak stary wulkan).
Zresztą nie było już dokąd uciekać. Ludzie zostali praktycznie sami
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w kosmosie. Nazywali to paradoksem Fermiego i doszukiwali się
sprzeczności pomiędzy wysokim prawdopodobieństwem istnienia
pozaziemskich cywilizacji a brakiem jakichkolwiek obserwowalnych
dowodów ich egzystencji. Maks przemianował ów paradoks na efekt
dwóch baranów. Wystarczyło wyhodować jednego czarnego barana,
drugiego ludzkiego, metaforycznego, a następnie postawić obu przed
obliczem najpotężniejszej kobiety we wszechświecie i cierpliwie
zaczekać. Jakiś czas później nie zostanie nawet ślad po życiu
w kosmosie.
Kto by pomyślał, że to takie proste?
Oczywiście, na drodze efektu zdarzały się jakieś przeszkody. Niektóre
cywilizacje próbowały nie dopuścić do własnej zagłady, ale ich szanse
powodzenia okazały się boleśnie znikome. Orsilas był najbliżej wygranej
– co wcale nie znaczy blisko – i dokąd go to zaprowadziło? Stał się kałużą
teleportacyjną dla owych dwóch baranów, od których wszystko się
zaczęło, i po każdym skoku musiał składać ich rozpirzone molekuły do
kupy. Któregoś razu tak się już tym podirytował i zmęczył, że dał Maksowi
kopyta oraz rogi, a baranowi parę ludzkich stóp, z którymi zwierzak
wyglądał – delikatnie rzecz ujmując – porażająco.
Nawiasem mówiąc, był to kolejny z wielu powodów, żeby powiedzieć
STOP. Koniec uciekania. Ostatni przystanek…
– Ziemia – wychrypiał Maks, zbierając się z kolan.
Jego ciałem wstrząsały pośmiertne, przedżyciowe drgawki, a w gardle
wzbierała gula Orsilasowego prabulionu. Ledwie więc stanął na nogach,
upadł z powrotem i zaczął spazmatycznie wymiotować. Konwulsje
szarpały nim coraz boleśniej i jakby tego wszystkiego było mało, żar
z nieba przypiekał mu skórę.
Pustynia, dotarło do Maksa. Wokół widział piasek, piasek… i nic więcej.
– Wybacz, przyjacielu. – Krople Orsilasa zbierały się w misce, z którą
podróżowali od lat i, mieniąc się w słońcu, formowały gardło, błonę
śluzową, struny głosowe, czaszkę, mięśnie oraz skórę, aż wreszcie
utworzyły całą głowę, która wychynęła z naczynia. – To miejsce z twoich
wspomnień. Myślałem, że będzie przyjaźniejsze.
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– Gdzie dokładnie… – Mężczyzna schylił się po cały świat
wszechmorza, ograniczający się teraz do niewielkiej wazy, i zamarł w pół
zdania, przypominając sobie pewnego Francuza, którego kiedyś uratował.
– Tutaj umarłem.
Tymczasem zwierzę przy jego boku zabeczało głośno:
– Gdzieżeś uciekał, czarny baranie?
Na Ziemię, na Ziemię, mościwy pa…
– Och, zamknij się – rozkazał zmęczonym tonem Orsilas.
***
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Wiele dni przemierzali pustynię, chłonęli energię słoneczną i to niewiele
wilgoci, które unosiło się w powietrzu. Ludzkie ciało Maksa było zdolne
tak funkcjonować dzięki masie zakodowanych w nim ulepszeń. Z kolei
Orsilas, kiedy nie musiał się poruszać ani niczego teleportować, niewiele
potrzebował do życia. A baran, jak na kosmiczny błąd przystało, okazał się
trwalszy niż śmierć. Czasami więc zdarzało mu się umrzeć, lecz potem
zmartwychwstawał i szybko doganiał Maksa, który szedł dosyć powoli,
niosąc misę z Orsilasem na głowie.
To nie była specjalnie miła ani ciekawa podróż. Któregoś razu
trafili tylko na dziwny, półprzezroczysty kierunkowskaz unoszący się
w powietrzu.
Google Maps
Witamy na Saharze!
Średnia ocen: 3,6
Opinie: 2087
Sortuj według: Najbardziej pomocne ^
+ ocena 1/5: jak dla mnie za gorąco, zamontujecie klimę
+ ocena 2/5: tylko piasek iwielbłondy
+ ocena 5/5: da się na przeźyc jeśli jest się kosmitą i mój dziadek
nie był i niestety szarżujący wielbłąd ze śwsicieklizną go zabił i zakopał
razem z jego szablą z jelit żółwi morskich… ale i tak warto, daje maxa!
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– Trochę się pozmieniało, odkąd tu ostatni raz byłem – skomentował
Maks.
– Grunt, że jesteśmy kosmitami, przyjacielu – wydobyło się z miski.
– Wielbłądy nam niestraszne.
***
Kilka tygodni później udało im się dostać do Europy. Nielegalnie, co okazało się dosyć popularną, acz ryzykowną metodą. Zresztą ich przybycie
na Ziemię już można było postrzegać jako złamanie praw imigracyjnych.
W każdym razie tylko dwie osoby przeżyły z grupy uchodźców,
do której Maks, Orsilas i baran przyłączyli się jeszcze w Libii. Tamci
właściwie ich napadli, najpewniej żeby ukraść zwierzę na mięso, skoro
nic innego do zabrania nie było – Maks nie miał nawet ubrań, a Orsilas
nie wyglądał najsmaczniej. Szczęśliwie baran zaczął swoje przyśpiewki
i ludzie uznali obcych za byty nadprzyrodzone. Od razu też zmienili
podejście. Z niedoszłych grabieżców stali się zlęknionymi wyznawcami
nowych bogów: spieczonego słońcem blondyna, wypełnionej prabulionem
misy i śpiewającego barana. Wyraźnie liczyli, że z błogosławieństwem
pozaziemskiej trójki zdołają przedrzeć się do Europy.
Maksowi było żal tych ludzi. Większość zginęła jeszcze na morzu,
kiedy drony bojowe zatopiły ich statek. Niedobitków wystrzelały
patrolujące brzeg mechy. Zoptymalizowana, szybka anihilacja. I gdyby
nie misa z Orsilasem, Maks pewnie podzieliłby los uchodźców, lecz przed
ostrzałem resztki wszechmorza opłynęły jego ciało, a naczynie urosło,
rozdęło się i zamknęło mu nad głową. Ukryty wewnątrz powstałej skorupy
wypłynął na brzeg razem ze zwłokami. Potem schował się pośród trupów
i śmieci i przeczekał tak noc.
Barana znalazł na drugi dzień, paręnaście kilometrów od pobojowiska.
Zwierzęciu towarzyszyło dwoje ocalałych ludzi – matka z kilkuletnim
synem, którzy w życiu umieli tylko szyć ubrania dla bogatszych od siebie.
Kobieta nie potrafiła wyjaśnić, jak udało im się przeżyć, ale była święcie
przekonana, że to zasługa nowych bogów. Dziękowała Maksowi ze
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łzami w oczach, biła czołem o ziemię i błagała, żeby pozwolił jej okazać
wdzięczność.
Spędził z nią noc.
O świcie wyruszył w dalszą drogę, zabrawszy wazę z Orsilasem.
Nie budził kobiety, zostawił ją i dziecko pod opieką czarnego barana.
Skoro zwierzę wreszcie znalazło słuchaczy, których w dodatku pragnęło
chronić, nie miał najmniejszego zamiaru tego zmieniać. Właściwie swoim
odejściem wyświadczał całej trójce przysługę. Inaczej staliby się dla niego
żywą tarczą – jak wielu ludzi niebawem.
Ponieważ każdy człowiek był myślowym potencjałem, zaczątkiem
narracji zlepionym z rdzenia umysłu i nieskończonej liczby quasicząsteczek, Ziemianie stanowili idealną osłonę. Niszczycielka światów
nie miała aż tak wielkiego gardła, żeby przełknąć miliardy potencjalnych
splataczy wątków. Będzie musiała się przez nich przedzierać. Maks z kolei
miał tylko pozornie ludzkie ciało, był kodem wtórnym, niezdolnym do
żywej narracji. Domyślał się jedynie, że nosi w sobie ciężki ładunek,
którego nie umiał jednak odpalić. Najprawdopodobniej musiałby trafić
na eksplodującą supernową albo zderzenie galaktyk, żeby rozdmuchać
iskrę w piersi. Mógłby też spróbować rozzłościć niszczycielkę… Z jakiegoś
powodu wewnętrzny żar palił go tym mocniej, im bliżej i bardziej wściekła
ona była. Po ostatnim razie, gdy zostawił ją sponiewieraną i uśpioną,
skręcał się z bólu, jakby zaraz miał wybuchnąć od środka. Nie rozumiał
owej korelacji. Ale Ziemianie dawali mu jeszcze trochę czasu.
I odrobinę szans.

DK_stp
– Zupełnie zaschło mi w gardle, ty wampirze – mruknęła przesłuchantka,
ocierając perlisty, lekko woniejący trupem pot z czoła.
– Przepraszam?
– Wody mi daj!
– Wampirze? – upewniłem się i odgoniłem na moment buszujące
w zapisie strumienia ramię.
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Zanurzyłem łapę w nurcie danych, by wyciągnąć stamtąd plastikową
butelkę z mętną zawartością. Odstręczający kolor cieczy trudno było
dostrzec – zwłaszcza ślepnącej kobiecie – w nastrojowym, miękkim
świetle zalewającym brzeg strumienia.
Swoją drogą, jedno z moich poprzednich wcieleń puszczało jeszcze
skoczną muzykę do umierania, ale melodia czasem wkradała się do zapisu
i niejednokrotnie zakłócała opowieść. Nadal wypominano mi/mu pogrzeb
króla, na którym rozbrzmiewało „Stayin’ Alive”.
– Męczy mnie ta historia. – Przesłuchantka upiła łyk płynu i wykrzywiła
się w grymasie niezadowolenia. – Wysysasz ją ze mnie, a nie słuchasz!
Daj mi już przejść – rzuciła władczo, lecz przez drżenie głosu nakaz
wypadł komicznie.
– Ależ, moja droga – odparłem z groteskową estymą – na tym to polega.
– Mam nadzieję, że chociaż wyglądam perfekcyjnie?
Spojrzałem na jej pomarszczoną, błyszczącą twarz i mętniejące oczy.
Nie, nawet przy najlepszych chęciach nie można już było nazwać jej
piękną. Powoli, jak z każdego, kto snuł dla mnie opowieść, pozostawał
z niej ledwie szkielet.
Cóż poradzić? Tak już zostałem obmyślony.
– Najważniejsze, jak będziesz wyglądała w strumieniu treści –
odparłem, by pominąć niewygodną prawdę – a obraz, jaki się tam tworzy,
niewątpliwie oszałamia.
Uśmiechnęła się z samouwielbieniem, niczym staruszka wspominająca
koronę miss. Wychyliła naraz całą zawartość butelki i tylko lekko
się wzdrygnęła. Pokiwałem głową, by zachęcić ją do pożytecznego
samobójstwa. Poszukiwacze bytów łowili w dole strumienia wszystkie
wywlekane z niej zjawy, gromadzili okruszki na poczet nowego
wszechświata, dla którego zgon poprzedniego miał być ledwie mitem.
Niestrawiona ręka przebiegła palcami po terminalu.
– No więc zbliżałam się do Ziemi…
– Hm, właściwie coś mi się tu nie zgadza – mruknąłem i, niepomny
na słowa kobiety, zatrzymałem swojego rączego pomocnika. – Brakuje
danych o jednym spotkaniu.
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– Ach. – Jej blada twarz się zarumieniła. – Nie sądziłam, że to ma
jakiekolwiek znaczenie.
– Wszystko ma znaczenie – skłamałem z premedytacją. DK nie
chciał mi zdradzić szczegółów „ucieczki pozbawiającej go resztek
godności”, a że już bardzo mu się umierało, postanowiłem odpuścić.
Teraz jednak musiałem się dowiedzieć. Dla zaspokojenia ciekawości.
– No, opowiadaj.
– Zapewniam cię, pijawko, że nie ma czego opowiadać! – warknęła
przesłuchantka. Aczkolwiek wyglądało na to, że treść sama się z niej
wyrywa, bo kobieta ze stęknięciem zbliżyła się do mnie i powiedziała
cicho: – Dorwałam ich. To było na planecie Androgynów. Zupa wmieszał
się w tłum, udając jednego z nich, a Maks zaprosił mnie na pertraktacje.
Sądziłam, że chce błagać o litość, a on… on… – Złapała kilka wielkich
haustów powietrza. – Uwiodłam się! – wykrztusiła w końcu. – Nie miałam
innych opcji, rozumiesz. Ci obojnacy wyzbyli się płci, żeby włączyć ją
dopiero później… Więc Maks był jedynym kutasem na planecie. A ja
dałam się omamić sztuczkami ciał, które sama przecież wyhodowałam.
Pozwoliłam mu wejść w moje… Bo przecież unicestwić go bez spróbowania
to marnotrawstwo, prawda?
– Oczywiście – przytaknąłem usłużnie.
Nadal była straszna, zwłaszcza z bliska. Z ust wydobywał jej się zapach
wymieszanych w mamałygę niestrawionych światów.
– Właśnie! To było rozkoszne, owszem, moje pofałdowanie w środku
i jego sztywny… Chciałam wchłonąć gwiazdkę tamtędy, cóż to byłby za
finał, ale on potarł to moje… I wybuchłam! A potem wyszedł ze mnie,
włożył tam palec i naciskał ten punkt… A ja znowu eksplodowałam. Wszedł
ponownie i ssał mi sutki, i ja znowu… – Rozłożyła bezradnie ręce, jakby
wciąż nie mogła uwierzyć, że straciła nad czymś kontrolę. – Uruchomił mi
całe ciało, wszystko w tej powłoce to cholerna maszynka do orgazmów!
Po dwusetnym straciłam rachubę. Zdrętwiałam, palce mi powykrzywiało
w każdą stronę – zaprezentowała, podsuwając dłonie pod mój nos – ledwie
łapałam oddech, nie mogłam myśleć i sądziłam, że mi od tych skurczów
uszkodziło styki. Nawet przestałam słyszeć tego zdurniałego barana.
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Tyle że jak doszłam do siebie, to się okazało, że Maks zostawił mnie taką
i zawinął się, razem z całym swoim tałatajstwem.
Przez chwilę miała minę zranionej nastolatki. Wzbudziła we mnie
nutę litości.
– Mężczyźni już tacy są – rzuciłem frazesem – choć zazwyczaj znikają
dopiero, jak sami sobie dogodzą.
Obdarzyła mnie spojrzeniem tego rodzaju, że cofnąłem się i omal nie
wpadłem do strumienia.
– No dobrze. – Odchrząknąłem, zerknąwszy na terminal i na
przebiegającą po nim dłoń. – Mamy to. Mów dalej.

6-Consuelo-StrWrs.stm
Gdy zbliżała się do powierzchni Ziemi, obserwowała wielkie poruszenie
mieszkańców, którzy wycelowali w nią morze niszczycielskich dział, zmyślnych ustrojstw i imponujących pocisków. Podziwiała je zazdrośnie i pomyślała o przywłaszczeniu sobie paru zabawek, gdy tuż przed lądowaniem
z tłumu wypadł jakiś śmieszny osobnik w długiej szacie i z błyszczącym
mieczem. Krzyknął: „Gwiazda śmierci! Do boju, rycerze dżedaj!” i począł
walić promieniami światła w kokon Consuelo. Wewnątrz statku temperatura gwałtownie wzrosła i pożeraczka, cała rozpalona i mokra, wypadła
z dymiącego schronienia na ziemię, dysząc i parując. Wszyscy wstrzymali
oddechy, a ktoś zapytał z nadzieją: „Daenerys?”. Kobieta poderwała się
szybko, podparła pod boki i powiodła wokół dumnym spojrzeniem.
Tłum zaczął wiwatować i klaskać. Niektórzy ludzie wskazywali
z zaintrygowaniem jej intymne części ciała okryte gęstym, czarnym
włosem, bujnie rosnącym na pożywce ze światów, na jej olbrzymie
piersi, które sprawiła sobie dla Maksa, i wąziutką talię kontrastującą
z monstrualnymi biodrami.
Podszedł do niej Ziemianin z mechaniczną ręką wyglądającą na rodzaj
broni.
– Mechasierżant Daszyński, Komenda Miejska. Aresztuję panią za
publiczne obnażanie się i obrażanie estetyki epoki. Osobliwy happening
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pani daruję. Wiem, że mamy festiwal, ale bez przesady, parada nie
obejmuje przestrzeni powietrznej. Mogliśmy panią zestrzelić! Dowód
obywatelski poproszę… gdziekolwiek go pani chowa… A potem rączki.
– Machnął jej przed nosem jakimś niewielkim kwadracikiem, z którego
wykwitły dwa promienie, tworząc niezbyt zachęcające pierścienie. Ten
kretyn chciał unieruchomić nimi jej najmniej groźne organy.
Już miała rozewrzeć paszczę i połknąć ziemskiego huncwota, gdy
zamarła, skonsternowana, zajrzawszy do jego umysłu. Zobaczyła
potencjał tak olbrzymi i tak bardzo niewykorzystany, że niechybnie
rozerwałby ją od środka. Nie znalazła tego w kodzie, z którego niegdyś
wyhodowała nowe ciała dla siebie i Maksa.
– Zabiję go – wycedziła. – Po długich torturach.
– I groźby karalne. – Mechasierżant zacmokał z dezaprobatą. – Pięknie.
***
112

Niedługo później Consuelo, przyciągając spojrzenia przechodniów, kroczyła zatłoczoną ulicą. Była wolna jak ptak, a odkąd swoim happeningiem
przyćmiła wszystkie ziemskie hipercelebrytki, to ona narzucała dowolne
trendy i filozofie życia. Okazało się bowiem, że nie musiała pokonywać
ludzi siłą. Viral z jej lądowania samoistnie podbił ich sieć komunikacyjną.
Na komendzie pojawił się tuzin specjalistów od wizerunku i natychmiast
zwolniono ją z aresztu. Jak podawały media, zamówiono już dwieście
tysięcy operacji naprawczych mających upodobnić nie tylko kobiety,
ale i mężczyzn do Consuelo; projektanci mody poczęli zmieniać trendy,
a produkty na porost włosów łonowych wyparły ze sklepów nawet kosmetyki mające nadawać skórze biało-czerwone barwy. W rankingach
popularności mógł z nią konkurować tylko jakiś świrus, który przypadkiem zamarynował swoje dziecko, a potem wynajął cyberwróży, żeby je
odnaleźli.
Istny absurd.
Pożeraczka nie mogła się nadziwić, że istoty z takim potencjałem
można było tak łatwo zadowolić. Zdążyła już założyć znoszącą złote
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jaja firmę Consuelo Fun & Kill, z wachlarzem najpopularniejszych
produktów i usług promowanych spotami pełnymi seksu oraz przemocy –
ulubionych rozrywek Ziemian. Jej najlepiej sprzedającym się wymysłem
był program „Polowanie na imigranta”. Zatrudniła też armię speców od
komunikatów podprogowych i tak, poprzez wpływ na ziemskie trendy,
urabiała potencjalnych narratorów na swoją modłę.
Rozejrzała się z wyższością po ulicy. Jej wzrok padł na ogromny
baner, jeden ze zleconych przez nią listów gończych. To miała być zabawa
z nagrodami dla uczestników międzynarodowego festiwalu hitów i kitów
fantastyki. Ludzie z radością trwonili swój potencjał na bezproduktywne
opowiadanie milionów historii z dala od strumienia. Ale tym lepiej dla
Consuelo; zaciągnie ich tam, gdy będą spreparowani i gotowi.
Popatrzyła na wielką twarz Maksa. Przypomniała sobie ich ostatnie
spotkanie.
W złości zacisnęła zęby.
Zemsta. Tego jej było trzeba, by wreszcie poczuć spełnienie. Nie
sławy, zwłaszcza gdy zdobywanie jej nie stanowiło żadnego wyzwania.
Głód szarpał rozdęte światami kiszki, a bliskość upragnionej zdobyczy
grała jej na nerwach. Musiała coś zrobić.
Teraz, natychmiast.
Wyciągnęła ze stanika elastyczny gadżet, który dostała od swojego
menadżera. Przezroczysty smartfołn miał jej pomóc komunikować się
z milionami nowo zdobytych wyznawców, którzy koniecznie chcieli
wiedzieć, co kupowała, jadła, dokąd szła i kiedy sikała. Dosłownie
wszystko. A skoro byli tacy wścibscy, to pomyślała, że znalezienie jednego
głupiego barana nie zajmie im dużo czasu. Bez listu gończego, bo według
jej doradców od pijaru ściganie bezbronnych zwierząt – w przeciwieństwie
do ścigania ludzi – nie przysparzało sympatii tłumów.
Consuelo wlepiła wzrok w lśniącą płytkę i zastanowiła się przez chwilę,
co właściwie powinna zrobić. W końcu przejechała dłonią po urządzeniu,
puszczając do sieci informację o elektrycznym baranie, który umiał
śpiewać i śnił najprawdziwsze sny – jej ukochanej zabawce z dzieciństwa
skradzionej przez bezczelnego zbiega.
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A gdy netrunnerzy upolują przeklęte zwierzę, osobiście rozłoży je
na części.

7-MaKs-gbp.stm
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Na swoją ostatnią kryjówkę wybrał Galerię Jednego Naprawdę Brzydkiego
Penisa w Wielu Odsłonach.
Liczyło się, że nikt nie powinien go tutaj szukać.
A przynajmniej nikt o zdrowych zmysłach – pocieszał się Maks, choć
nie był pewien, co to znaczyło, zwłaszcza na Ziemi. Za normalność
uznawano tu przecież dotacje dla jego szefa-ekshibicjonisty i masowe
wystrzeliwanie uchodźców, którzy w powszechnym przekonaniu istnieli
tylko po to, by od przeszło wieku kraść pracę innym.
Żył tutaj już parę lat, lecz nadal gubił się w ludzkich zależnościach.
W każdym razie nie sądził, by komuś przyszło do głowy, gdzie się
ukrywał. Z ostatniej wizyty zapamiętano go na Ziemi jako uroczego,
blondwłosego chłopca, którego nikt raczej nie kojarzył z takimi miejscami
jak GJNBPwWO, a Maks nie bywał nigdzie indziej. Jego mieszkanko
znajdowało się na tyłach galerii, mógł też korzystać z zasobów tutejszej
kuchni (której specjalność stanowiły wypieki o wiadomym kształcie).
Niewiele więc trzeba mu było do szczęścia. Dodatkowe zakupy, jak
chociażby tablet do rysowania, zamawiał na starym komputerze
wchodzącym w skład wystawy. Jeśli zaś chodziło o rozrywki, poznał
wiele klientek galerii; estetyka tutejszych dzieł sztuki mocno je zawiodła,
toteż szybko zwracały uwagę na młodego, przystojnego pracownika.
Krótko mówiąc, nie mógł narzekać na nudę.
– Kotku? – W kobiecym głosie pobrzmiewało rozbawienie.
Maks, oderwawszy wzrok od tworzonego na tablecie rysunku, spojrzał
ku drzwiom łazienki.
– Dlaczego masz wannę pełną bło…
– Weź prysznic – zasugerował, nim młoda kobieta zdążyła dokończyć.
Nie była pierwszą, która o to pytała. – Wanna jest rekwizytem. Napra
wiam ją.
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– Och! A co powinna robić?
– Włóż rękę do tego… błota.
Usłyszał wysoki pisk, kiedy Orsilas zareagował na jej dotyk. Ciekawe,
w co zmienił się tym razem? Narzędzia erotyczne czy słodkie kocięta?
– Ojej, jakie śliczne!
Czyli koty – doszedł do wniosku Maks, odkładając tablet. Potem wstał
z łóżka i powoli uchylił drzwi łazienki.
A jednak się mylił.
– Czy możemy ich użyć? – Naga dziewczyna wskazała palcem na
wystające z wanny…
Na kształty.
– Raczej nie. – Parsknął śmiechem.
Jej opalizujące oczy przygasły. Z nadąsaną miną spuściła wzrok
i przygryzła usta tatuowane w róże.
– Dlaczego?
Zanim zdążył odpowiedzieć, Orsilas wyręczył go i rozpłynął się
w wannie. Wyglądało na to, że niedługo zacznie się przelewać. Prabulionu
było coraz więcej, odkąd nie musiał zużywać masy ani energii na
teleportację.
– Zepsute, widzisz. – Maks uśmiechnął się, przyciągając kochankę
do siebie.
Musnął językiem jeden z kwiatów wytatuowanych na jej wargach.
Fascynowało go, że nie tylko wyglądały jak róże, ale i smakowały tak samo.
– Mmm, dobrze, że chociaż tu wszystko działa – wymruczała,
zaciskając palce na kroczu mężczyzny.
Przez następne godziny skutecznie zabijali nudę. Pod prysznicem,
w łóżku, na podłodze; kiedy skończyli, za oknem zaczęło się już ściemniać.
Niestety, dziewczyna musiała wracać do domu. Ktoś tam na nią czekał
– rodzice, partner lub dziecko. Maks wolał nie wiedzieć, więc nigdy jej
nie zapytał.
Nagi i spocony wszedł do łazienki. Przydałby mu się kolejny prysznic.
– Przyjacielu – Orsilas zatrzymał go w pół kroku – czy możemy
porozmawiać?
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Mężczyzna w milczeniu wszedł do kabiny.
– Więc to już dziś? – zapytał po chwili i wyregulował wodę tak, by nie
zagłuszała słów. – Nie musisz się tłumaczyć. Pomogłeś mi bardziej niż
wystarczająco.
– Och. – Wypełniający wannę prabulion zafalował nerwowo. –
Domyśliłeś się?
– Masz spore szanse odbudować swój świat. Przecież nie będzie cię
goniła.
– Tylko dopóki istniejesz.
Maks wzruszył ramionami, wcierając szampon we włosy.
– Pamiętaj, że nie umie się teleportować. Miną setki lat, zanim…
– Dziękuję, przyjacielu.
– Nie ma sprawy. Dziwię się, że nie zrobiłeś tego wcześniej.
Przez moment jedynie szum wody mącił ciszę.
– Zostawię ci trochę specjalnego… błota. Tobie pomoże, ale niestety
przysporzy cierpienia. Dla niej będzie trujące, choć ona tego nie poczuje.
Maks skinął głową w podziękowaniu. Od szamponu zaszczypały go
oczy.
– Do zobaczenia, Orso.
Powierzchnia wszechmorza wybrzuszyła się, przyjmując kształt
znajomej głowy.
– Powodzenia, przyjacielu – odrzekł z uśmiechem Orsilas.
Następnie rozległ się huk, błysnęło ostre światło, a na dnie wanny
została tylko odrobina „błota”.
***
Jeszcze wieczorem Maks pozbierał resztki Orsilasa do plastikowej butelki. Nad ranem schował ją do kieszeni uniformu i wyszedł do pracy, co
znaczyło tyle, że po opuszczeniu mieszkania okrążył budynek, a potem
wszedł do niego od drugiej strony.
W galerii pełnił funkcję strażnika i chłopca na posyłki w jednym. Nie
miał nic przeciwko temu, dopóki praca nie wykraczała poza teren wystawy.
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Jeśli mógłby coś zmienić, to tylko szefa. Stary zboczeniec zapomniał już
chyba, czym są ubrania, i będąc w swoim mniemaniu największym dziełem
kolekcji, zawsze znajdywał sposób, by uprzykrzyć Maksowi życie.
Dzisiaj zamiast autofellatio, które zazwyczaj odgrywał przed gośćmi,
postanowił wymiotować na scenie. A ktoś musiał później tę scenę
posprzątać.
– Czysty geniusz. – Zarządczyni galerii, oglądając występ, westchnęła
z uwielbieniem.
Ta elegancka i całkiem ładna, choć już niemłoda kobieta była bez
pamięci zakochana w Brzydkim Penisie, co nie przestawało zadziwiać
Maksa.
– Jak już, to brudny – odparł, wspierając się na trzymanym w dłoniach
mopie.
Zarządczyni posłała mu lodowate spojrzenie.
– Brudny geniusz?
W milczeniu popatrzył na kobietę, potem na wkładającego sobie palce
do gardła artystę. Czasami zastanawiał się, czy gdzie indziej nie byłoby
mu łatwiej znaleźć narratora. To dzięki uratowanemu Francuzowi mógł
przed laty skonwertować się w treść i dlatego wybrał Paryż jako miejsce
do poszukiwań kolejnego splatacza.
– Tak tylko… – urwał, gdy poczuł piekący ból w piersi.
Obejrzał się za siebie.
– To tutaj! – zawołała różanousta dziewczyna, wchodząc do galerii.
Kilka kroków za nią szedł istny tłum ludzi, pomiędzy którymi dumnie
kroczyło jego rudowłose przekleństwo.
– Merde – zaklął na jej widok Maks.
Natychmiast schował się za dwumetrowym hologramem BP. Kusiło
go, by przemknąć stąd do wyjścia i zniknąć w zbiorowisku gapiów.
Zorientował się jednak, że jeśli ona wyczuwała go tak samo jak on ją, to
nie miał szans uciec. A przynajmniej nie bez odwracania jej uwagi.
– Pssst! – syknął na zarządczynię galerii i wskazał mopem za hologram.
– To ta znana… – Zamachał rękoma, nie mając pewności, dlaczego ludzie
rozstępowali się przed jego nemesis.
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Oczy zarządczyni natychmiast rozbłysły na myśl o potencjalnej
inwestorce. Kobieta bez zbędnych pytań wygładziła żakiet i ruszyła ku
nowo przybyłym.
Tymczasem Maks odstawił mop i umknął za scenę, na której wciąż
można było podziwiać „czysty geniusz”. Potem schował się za pracującą
bez ustanku drukarką 3D; stąd miał już blisko do klatki schodowej.
Biegł, przeskakując po dwa stopnie naraz. Wyciągnął butelkę z kieszeni
i upił kilka łyków mętnego płynu. Skoro nie udało mu się znaleźć splatacza,
który spisałby jego historię, sam musiał spróbować ją wopowiedzieć.
Lepiej jednak byłoby, gdyby mógł uniknąć roli własnego narratora,
a właściwie samego zaczątku narracji. Tak czy owak nie zamierzał do
reszty morfować się w człowieka. Galeria BP idealnie podsumowywała to,
co sądził o ludziach. Oglądał tłumy zwiedzających w nadziei, że dostrzeże
kogoś podobnego staremu znajomemu, ale nic z tego. Powłoki całkiem
znośne, przyjazne – o ile niewykorzystywane do prezentowania obfitych
pawi – lecz w środku…
Trudno, czas się kończył. Z telefonu Maks wysłał rysunek do sieci.
Nie przejmował się marną kreską i niezbyt wprawnym kolorowaniem
sierści. Był to pierwszy i zarazem ostatni kadr, na którym sam się pojawił.
Z narratorem.
Skoro nie dało się zrobić tego na żywo, będzie trzeba spróbować na
martwo. Miał tylko nadzieję, że pożeraczka nie przestanie go ścigać.
Nawet po śmierci.

8-Consuelo-fnl.stm
Wyczuła go najpierw w tej suce, która przyprowadziła ją do galerii
pseudosztuki, złakniona nagrody. Molekuły Maksa były w niej i na niej,
krążyły wokół jak satelity. Ta Ziemianka bezczelnie wyobracała własność
Consuelo. Wielokrotnie. Wymieszała się z uciekinierem. A że Maks, racząc
pożeraczkę orgazmem za orgazmem na planecie Androgynów, wtłoczył
swoje atomy także w jej ciało, w absolutnie niepożądany sposób Consuelo dogłębnie zapoznała się ze wszystkimi jego kochankami. Nie miała
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jednak zamiaru rozmieniać zemsty na drobne. Odkarmiona, dojrzała,
pogratulowała suce wygranej i wkroczyła do miejsca kultu odrażającego
penisa, gdzie jego podstarzały właściciel właśnie pozbywał się zawartości
żołądka.
Gdyby Consuelo coś takiego zrobiła, powstałaby nowa, znacznie
większa Droga Mleczna.
– Performance passé – rzuciła do nagabującej ją zarządczyni galerii,
a potem obejrzała się na swoich wyznawców. – Lepiej poradźcie temu
prymitywiście, żeby przyjął strawiony pokarm z powrotem, i tak w kółko,
jako zobrazowanie cyklów pulsującego wszechświata.
Ludzie podchwycili nową zajawkę, dyskutując o użyciu również innych
wydzielin ciała, a Consuelo niespiesznie przemierzała wystawę.
Hologramowy penis, drukowany penis, robotyczny penis…
Przytłaczająco monotonny zbiorek. Gdyby nie bliskość Maksa, to
pulsujące w dołku ciepło, już dawno by zawróciła. Ale on gdzieś tu był.
I próbował się wymknąć.
Najpierw wyczuwała go przed sobą, potem nad sobą. Kiedy stanęła
pośrodku galerii, znajdował się w tym samym miejscu, tylko kilka pięter
wyżej. Z namysłem zadarła głowę. Co on znowu kombinował?
Postąpiła krok do tyłu. Kawałek po kawałku wycofywała się z galerii,
śledząc ruchy gwiazdy; wokół rozbrzmiały podniecone szepty, ale nawet
się nie obejrzała. Wciąż zadzierała głowę, opuściła budynek w tym samym
momencie co Maks.
Jego ciało z głuchym łupnięciem uderzyło o chodnik. Krew popłynęła
obficie.
– Cześć, skarbie. – Consuelo pochyliła się nad dawnym kochankiem.
Widok czerwieni, biel połamanych kości i rzężący dźwięk oddechu
napełniły ją szczęściem. Z ciekawością zerknęła do rozwartych,
skrwawionych ust. Wewnątrz ujrzała jedyną taką czerń w kosmosie.
– Te gwiazdki już się nie rodzą, Maks – powiedziała spokojnie i zlizała
czerwień z jego warg, delektując się każdą kroplą. – Świecidełka mające
w sobie czarne dziury. Quasi-gwiazda to relikt, nie odpalisz jej. Nie masz
zapalnika.
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Bezmózdzy widzowie utworzyli wokół nich ciasny krąg, święcie
przekonani, że to kolejny happening. Nie śmieli nawet oddychać, żeby
nie zakłócić przedstawienia.
– Mam zapalnik – wycharczał nagle Maks prosto w twarz Consuelo.
Pożeraczka mimowolnie się odsunęła i skrzywiła w grymasie wstrętu.
Poczuła coś nieprzyjemnego na języku. – Sprawiłaś, że cały wszechświat
opustoszał, walnięta zołzo. Ale dobrze. Niech będzie. Gdybym tu wybuchł,
ludzki potencjał rozniósłby się…
– Nie widzisz, matole, że to jest cały problem? – Zacmokała
z dezaprobatą, nie dając po sobie poznać zmartwienia. – Przyniosłeś
robaka z Ziemi do domu i to doprowadziło nas aż tutaj. I jeszcze ci mało?!
Rozesłałbyś te poczwarki naokoło, bez przygotowania, bez odpowiedniej
modyfikacji…
Nad głową Consuelo jak muchy krążyły drony z kamerami. Galerię
opuszczali kolejni ludzie. Odrażający Penis lub Pożeraczka Światów,
wybór był oczywisty. Ziemianie chociaż tyle wykazali wyrafinowania.
– Wstawaj. – Wyprostowała się w końcu. – Mamy przedstawienie do
odegrania.
Maks, przycisnąwszy ręce do brzucha, podniósł się posłusznie,
całkiem ją zaskakując. Założyłaby się, że zacznie stroić sobie głupie
żarty, a tu proszę.
Grzeczny piesek.
– No? – Gdy się uśmiechnął, krew spłynęła kącikiem jego spęka
nych ust.
Consuelo nie dała się tak łatwo sprowokować. Ledwie na pokaz
przypuściła atak promieniem swojej mocy. Lewitujące na poboczu
aeromobile rozsadziło, deszcz odłamków spadł na Maksa. Smartfołn
oznajmił spomiędzy jej piersi:
„Zezwolenie na likwidację nielegalnego imigranta. Otrzymujesz noty
za malowniczość. Na razie to tylko dwa na dziesięć”.
– Nawet nie zaczęłam się rozgrzewać – mruknęła i poraziła gradem
promieni nawierzchnię drogi. Roztrzaskała asfalt i wypuściła z ziemi
baobaby.
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– Niczego nie rozumiesz – wypluł Maks, kuśtykając w górę ulicy.
Wciąż uśmiechnięty, nawet nie próbował uchylać się przed atakującymi
efektownie, lecz niezbyt efektywnie konarami.
Ludzie leźli za nimi jak cielaki, każdy ze smartfołnem w ręku.
„Pięć na dziesięć. Strzel snapka!”
– Ależ wszystko rozumiem. Oto ja i moi wyznawcy. Miliardy głupich
nośników potencjału. W pustym wszechświecie. – Rozłożyła ręce. – Na
drodze do szczęścia stoisz mi tylko ty… i zupa. – Uśmiechnęła się szeroko.
– A może chcesz wiedzieć, co zrobiłam z baranem?
Maks nagle posmutniał.
– To nie miało tak być. To miała być opowieść o nas. A ty wciąż robisz
wszystko, by była tylko o tobie.
– Przestań już pieprzyć. Sam to zacząłeś. To ty wybrałeś się na
wycieczkę po kosmosie, rozprawiając o swojej ukochanej.
Chciała coś jeszcze powiedzieć, ale mężczyzna zaczął parować, wręcz
dymił z otworów ciała. Pozwoliła więc, by jeden z konarów dosięgnął go
wreszcie i rozerwał bok ludzkiej powłoki, ale drewno niespodziewanie zajęło
się ogniem. Płomienie błyskawicznie skakały po wysuszonych baobabach
i pomknęły do pożeraczki. Consuelo z zaskakującym trudem zdusiła pożar.
„Tracisz przewagę głosów w starciu z kosmicznym imigrantem. Zarząd
firmy zaczyna się niepokoić”.
– Co się z tobą dzieje, barani łbie? – sarknęła. – Po co chuchasz w tę
swoją iskierkę? Nie musisz tak od razu umierać. Możesz zostać moją
maskotką. Na tak długo, na ile wytrzymasz.
„Przewaga wzrasta”.
Doszli do zatłoczonego skweru. Zbiegający się zewsząd Ziemianie
chcieli dotknąć kosmity z happeningu i łowczyni musiała otoczyć go
pierścieniem energii.
Był tylko jej.
– Ja… – Maks potknął się o coś i wyłożył na ziemi.
Consuelo rozsmarowała bosymi stopami smugę krwi, którą zostawił
po sobie.
„Piękne ujęcia, piękne, c’est magnifique! Osiem na dziesięć!”
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W końcu stanęła nad ofiarą. Tłum zbił się wokół nich, jakby występowali
na estradzie. Mrowie ludzi z telefonami zamiast twarzy wycelowało
kamerki w poranionego, skulonego mężczyznę. Pożeraczka odetchnęła
kilkukrotnie, pławiąc się w triumfie. Zarzuciła zwisający u szyi łańcuch na
plecy, wypięła obfite piersi i otworzyła usta, by uraczyć gawiedź kwiecistą
przemową. Wtem zauważyła smartfołn, który przy potknięciu upuściło jej
mocno zużyte, życiowe utrapienie.
– Co to jest? – Spojrzała na wyświetlacz. – To…
– Ja wiem, ja! To ten, komiks skunksa – zaszczebiotała jakaś
różowowłosa wywłoka w pierwszym rzędzie. – Taki gadający zwierzak,
co nie, co opowiadał o swoim ziomku, kosmicie…
– To był lis – powiedzieli jednocześnie Maks i Consuelo.
– Nie jarzycie? Skunks, lis, nieważne! Kosmita sprawił, że gadał. No,
czeknijcie, już udostępniam ebuczka…
Zagrała kakofonia dźwięków. Consuelo wygrzebała ze stanika swój
telefon. Mrugając intensywnie, oglądała komiks internetowy, podobnie jak
wszyscy wokół. Wydawało się, że niektórzy z zebranych znają tę historię
i chętnie ją sobie przypominają. Pożeraczka zazgrzytała zębami i już
miała urządzić widowiskową kaźń, gdy ktoś zakrzyknął:
– O, jest nowy odcinek!
Wpatrzeni w telefony ludzie zaczęli przejeżdżać palcami po ekranach.
Kilku parsknęło śmiechem. Consuelo popatrzyła na wyświetlacz swojego
urządzenia. Wybrała najnowszy fragment komiksu.
„Skąd przybywasz, kosmito?” – zapytał lis.
„Z Galerii Brzydkich Penisów” – odparł narysowany blondyn.
„Właściwie penis jest tylko jeden, ale powielany do porzygu…”.
W kolejnym chmurach nad głową postaci unosiły się…
Nagle Maks wybuchnął śmiechem. Śmiał się, rzęził i pluł krwią.
– Co znowu? – wycedziła Consuelo.
– Musisz… zobaczyć, jak… cię narysowałem…
– Jak mnie narysowałeś?!
– Potencjał, moja droga… Historie są tu żywe. Wystarczy nawet
takie beztalencie jak ja, by uruchomić ich wyobraźnię. Rozumiesz? Nie,
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oczywiście, że nie. – Wskazał dygoczącą dłonią na telefon Consuelo, jakby
to był złoty medal w ich długim wyścigu. – Właśnie tak wopowiem cię do
strumienia. Nie zasłużyłaś na nic innego.
Przewinęła palcem na poprzednie strony komiksu. Odnalazła
tam obrazki powykręcanej, zmarszczonej rośliny z wielką paszczą
przypominającą wargi sromowe, z których wystawały zęby.
Ziemia pod stopami pożeraczki zaczęła drżeć.
Consuelo skakała po obrazkach i marnej opowiastce, nie mogąc
uwierzyć, że Maks uczynił z tej historii taki pastisz. Ludzie wokół
podśmiechiwali się i nagrywali ich, aż znowu ktoś krzyknął:
– Cóż za exuperformance!
„Statystyki gwałtownie spadają. To leci na żywo, Cons”.
– Co za brednie?! – wypluła, trzęsąc się, wodząc oszalałym
spojrzeniem po tłumie. – Jestem piękna! – Zmiażdżyła telefon w dłoni
i posłała wiązkę adansoniki przeciwko swoim wyznawcom. – Piękna
i potężna jak nigdy! – wrzeszczała, a śmiechy cichły, jak nożem uciął.
Ciała zabitych kładły się pokotem na ziemi. – Nawet nie próbuj inaczej
mnie…
Consuelo zastygła w bezruchu, gdy jej spojrzenie padło na Maksa. Był
martwy. Została z niego tylko pusta skorupa, z zastygłym na wargach
uśmiechem i lśniącą kropelką w kąciku ust.
Orsilas!
Więc stąd smród… Wszechbajoro utrzymywało tę kupę nieszczęścia
na nogach. Ale Maks wymknął się po raz ostatni. Jeżeli liczył, że Consuelo
będzie musiała umrzeć, by móc go ścigać, to się grubo mylił. Miała w sobie
wystarczająco dużo śmierci. Dziś rozdała jej aż nadto. W każdej chwili
mogła pojawić się nad strumieniem.
Tak też uczyniła.

Consuelo_stp
– Taaak… – Z zadowoleniem obejrzałem zapis. – Wszystko się zgadza.
Przesłuchantka leżała na brzegu strumienia, oddychając płytko.
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– Skoczyłam za nim i długo leciałam – wyszeptała. – Naprawdę długo.
Nie ma tyle wszechświata, żeby tak długo lecieć.
– Moja droga, wszechświat zawsze jest potencjalny – pouczyłem ją.
– Litości, pieprzysz tak samo jak… – urwała i zrobiła wielkie oczy.
W jej twarzy pojawił się przebłysk zrozumienia. – Dlaczego on trafił tutaj
przede mną? Przecież skoczyłam, gdy wyzionął ducha.
– Nie do końca, moja droga. On umarł dwa razy. Wpierw przysłał
świadomość spiętą z martwym, poruszanym jak kukiełka ciałem. Ludzie
mówią na to „śmierć kliniczna”, tyle że zwykły człowiek nie jest zdolny
do ruchu w tym stanie. Ale on… Cóż, sama się zorientowałaś, że miał
pomoc. Orsilas poruszał jego ciałem. A potem Maks umarł po raz drugi.
Bardziej… ostatecznie. – Gdy wypowiedziałem to słowo, odsunąłem się
od terminalu i gnijącego tam ramienia.
Następnie podszedłem do kobiety, usiadłem obok i zanurzyłem rudy
ogon w nurcie. Przez chwilę patrzyłem bez słowa, jak na jej twarzy szok
ustępuje rezygnacji.
– Czy mogę przejść? Jestem zmęczona.
– Jeśli to już koniec historii.
– Powiedziałam, jak było… Obraz będzie piękny… prawdziwy… – Jej
twarz wykrzywiła się w złości. – Jak mnie opowiedział? Jak wyglądałam
w jego opowieści?
Złapałem ją za zimną dłoń i zamknąłem oczy. To już był koniec, również
dla mnie.
– Tak jak w komiksie. Stwierdził, że zawsze taka byłaś. – Ręka
przesłuchantki zaczęła się gwałtownie rozgrzewać w moich lisich łapach.
Na tym etapie wopowieści stałem się czymś pomiędzy zwierzęciem
a człowiekiem, pomiędzy wymysłem a bogiem. – On cię wyidealizował, bo
chciał widzieć w tobie coś więcej niż potwora. Miał dość pielenia chwastów,
ciągłego pozbywania się rozsianych po kosmosie nasion pradawnej,
złośliwej i wiecznie głodnej istoty. Chciał cię obdarzyć miłością i odmienić,
ale tylko sprawił, że stałaś się zadufaną w sobie, obłąkaną furiatką. Weszłaś
w ludzkie ciało, lecz bez skutku. Nie pozwoliłaś się odmienić, nie było więc
innego sposobu, niż dać ci się nażreć i… zacząć jeszcze raz.
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Skóra Consuelo parzyła dotkliwie, ze strumienia buchnął żar.
– Ja… nie chciałam…
– Problem w tym, kochana, że ja chciałem. Wciąż i wciąż próbuję od
nowa.
– Głupi lisie.
Tak ją zdenerwowałem, że zebrała resztkę sił i wbiła we mnie parzące
palce i spojrzenie.
– Bajka nie może dorosnąć. Maksiu to tylko dziecko w ciele mężczyzny.
To, co robisz, to pastisz.
– Crimen laesae maiestatis – dokończyłem i wpadłem do nurtu danych,
ciągnąc kobietę za sobą.
Szarpała się, lecz bez większej siły. Poprzez wopowieść wyciągnąłem
z niej całą energię, którą wcześniej odebrała innym. Dla pewności trułem
ją „zupą”, jak kpiąco nazywała Orsilasa. Teraz nie mogła zrobić nic innego
niż pójść razem ze mną. Razem z nim.
W dole strumienia czekała już quasi-gwiazda. Brakowało tylko
zapalnika.

Lis-eplg.stm
Nie umiem zdecydować, czy nowy wszechświat jest piękny, znośny, nawet-nawet, do bani, czy beee. Za pewną zaletę można uznać, że nie
ma tutaj ludzi, przynajmniej na razie. Zbyt duże ryzyko, że coś sobie
wyobrażą, a potem to opowiedzą. Mogą się pojawić dopiero, jak wywali
się potencjalną Ziemię na rubieże kosmosu, gdzie nikt nie będzie ich
słuchał. Na przykład „chłopiec”, któremu ktoś nagada o oswajaniu, a ten
zabierze w gwiazdy barana.
No właśnie. Baranów też tutaj nie ma.
Poza mną – poniekąd. Jeszcze nie ustabilizowałem się w sobie. Ciągle
czuję składowe danych: posmak krwi, chęć zemsty, kształt prabulionu
i ciepło wełny. Jestem równocześnie samotnym baranem na rodzącej
się planecie, wszechmorzem miło wspominającym pobyt w cynowej
wannie i gwiazdą podwójną, która była kiedyś parą nieszczęśliwych
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kochanków, a teraz funkcjonujących w jako tako stabilnym układzie.
Jestem niewprawnym rysunkiem lisa i osią nowego istnienia.
Jestem opowieścią.
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CMENTARZ DOSKONAŁYCH
Agnieszka Osikowicz-Chwaja

We wsi unosił się zapach upadku. Sierżant Tamari Hayyan był tu tylko
raz, z ojcem, jakieś dziesięć lat temu. Niewiele pamiętał z poprzedniej
wizyty, mimo to uderzyła go różnica między tamtą zadbaną, sporą osadą
a tym, co zostało z niej teraz. Domy chyliły się ku ziemi, jakby siłą ściągane
w dół przez oplatające je pędy roślin. Ogrody zarosły chwastami, które
przestały przejmować się granicami dawno temu wyznaczonymi przez
połamane i dziurawe płoty. Nieliczne zwierzęta gospodarskie plątały się
po błotnistych ścieżkach, brudne i apatyczne. Ludzie także się zmienili.
Dekadę temu witały ich śmiechy dzieciaków i uprzejme zainteresowanie
dorosłych. Teraz mieszkańcy patrzyli spode łbów lub udawali, że nie
zauważają gości. Chociaż, kto wie? Może wtedy było tak samo, a on po
prostu nie pamiętał?
Tamari przystanął, z trudem tłumiąc uczucie rozdrażnienia.
Dwugodzinny marsz przez las dał mu się we znaki. Wysłano go
tutaj z ośmiorgiem podwładnych, bo do policji w Skah doszły wieści
o niewyjaśnionych zaginięciach. Na razie Tamari był przekonany, że
głównym złem tego miejsca i otaczającego go lasu były nienażarte
komary i kolczaste rośliny. W końcu to one poszarpały mu skórę na
dłoniach i ubranie. Uniósł rękę i zerknął na zegarek, który nagle wydał
mu się nie na miejscu, bo sam Tamari czuł, jakby się przeniósł do innej
epoki. Południe już minęło. Późno.
Zatrzymał przemykającego obok dzieciaka.

129

– Gdzie znajdę Andrię Layal? – zapytał.
Chłopak popatrzył na niego bez zrozumienia.
– Waszą… przywódczynię? – dodał, niepewny, jakiego słowa
powinien użyć.
Oczy chłopca się ożywiły, ale wciąż stał, nie wiedząc, co począć.
– Chcę tylko o coś zapytać. Poprosić o pomoc.
Dzieciak wreszcie skinął głową.
– To nasza opiekunka. Tam mieszka. – Machnął ręką, wskazując
kierunek.
Sierżant popatrzył na dom, chyba jedyny, który dobrze się trzymał.
Pobielony, otoczony równymi grządkami i prostym płotem. Powinien
był się domyślić.
– Porozglądajcie się dookoła. Poszperajcie – rzucił swoim ludziom. –
Potem do was dołączę.
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***
W izbie panował półmrok, pachniało chlebem i ziołami. Sierżantowi zakręciło się w głowie; musiał na chwilę znieruchomieć, by odzyskać równowagę. Próbując ukryć tę słabość, skoncentrował się na gospodyni.
Opiekunka wsi siedziała w kuchni na prostym krześle i czekała. Po obu
jej stronach stali młodzi, silni mężczyźni, więc Tamari ucieszył się, że za
plecami ma Hotę, największego ze swych ludzi. Sam był szczupły i już
kilka razy przekonał się, jak bardzo masywny towarzysz pomaga w zdobyciu szacunku. Spojrzał w twarz kobiety i zaczął szybko liczyć. Wieś
powstała ponad pół wieku temu. Już wtedy Andria Layal była przywódczynią, chociaż oczywiście znacznie młodszą. Jednak dziś rano podczas
odprawy, jeszcze w Skah, Tamari dowiedział się, że zanim zgromadziła
wyznawców i wyprowadziła ich za miasto, zdążyła owdowieć, a jej głównymi pomocnikami w budowie osady stali się dwaj synowie. Nawet jeśli
rodziła w bardzo młodym wieku, nawet jeśli dorośli dziś synowie byli
wówczas bardzo młodzi – musiała mieć teraz około dziewięćdziesiątki.
Wyglądała na trzydzieści lat mniej, a jej bladoniebieskie oczy wpatrywały
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się w Tamariego z bystrym zaciekawieniem. W kąciku jej ust błąkał się ironiczny uśmiech. Sierżant zwątpił w wiarygodność posiadanych informacji.
– Andria Layal? – zapytał.
Chwilę siedziała bez ruchu, potem pokiwała głową.
– Dawno nie słyszałam tego nazwiska. Andria Layal. Tak, to ja,
młodzieńcze. Ale nikt tak do mnie nie mówi. Jestem po prostu opiekunką.
Co cię do nas sprowadza? Nie wydaje mi się, by były to nasze zioła. – Głos
miała młody, dźwięczny, mocny.
– Sierżant Tamari Hayyan, policja w Skah – przedstawił się.
Chyba jej nie zaskoczył, bo przecież na pewno została powiadomiona,
że we wsi pojawił się niewielki uzbrojony oddział. Spojrzała jednak na
niego z jeszcze większym zainteresowaniem.
– Naprawdę? Policjanci mogą tak wyglądać?
Powstrzymał chęć sięgnięcia dłonią do wytatuowanych na czole symboli.
– Błędy młodości – mruknął.
Pokręciła głową, a uśmiech rozjaśnił jej twarz.
– Chyba nie. Pamiętam cię – oświadczyła nieoczekiwanie. – Byłeś
tu kiedyś, z ojcem. Przejazdem i dawno. Ale to wystarczyło. Nie da się
zapomnieć takiej twarzy, chociaż te znaki na czole były wówczas świeże,
a oczy i policzki płonęły ci gorączką. Dobrze cię widzieć w zdrowiu.
On jej nie pamiętał. Ojciec, szukając leków, przywiózł go tu ogarniętego
nieznaną chorobą. Wcześniej jakiś podejrzany znachor wydziergał mu na
skórze symbole, które miały przegnać chorobę. Nie przegnały. Trafili więc
tutaj, bo w Skah dowiedzieli się, że mieszkańcy tej leśnej osady hodują
najlepsze rośliny lecznicze w okolicy. Miała być ostatnią deską ratunku.
Pomogło, chociaż tylko Tamariemu. Jego ojciec, próbując ratować syna,
sam zignorował kaszel, który przyczepił się do niego w trakcie wędrówki
i w końcu doprowadził do grobu. Tamari, wówczas nastoletni chłopak,
został w Skah.
– No więc, chłopcze, co cię tu sprowadza? – powtórzyła.
– Zaginięcia. Zniknęło dwóch przedstawicieli fabryki farmaceutycznej,
którzy się do was wybrali. A potem Osha Burhan, córka nowego
burmistrza Skah.
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Obserwował reakcję kobiety. Mięśnie jej twarzy ani drgnęły, uśmiech
nie zszedł z ust nawet na chwilę. Wzruszyła tylko ramionami.
– Ci mężczyźni, o których mówisz, byli tutaj i opuścili wieś. Nie wiem,
co się z nimi stało po drodze, nie jestem za to odpowiedzialna. Osha
z mężem wybrała się do kogoś z jego dalszej rodziny, ze trzydzieści mil
na północ. Na razie nie wrócili.
– Osha nie powiadomiła o tym ojca. Zniknęła miesiąc temu.
– Może więc warto się wybrać tam, gdzie wyruszyli. Może dobrze
im u rodziny. Może burmistrz nie pogodził się z tym, że jego córka
postanowiła dołączyć do naszej wspólnoty, i teraz szczuje nas policją.
Proszę powiedzieć, czy dla policji w Skah sprawa Oshy wydawałaby się
równie podejrzana, gdyby nie to, że jej ojciec ma pieniądze i wpływy?
Osha jest dorosła, ma męża. Wyjeżdżają tam, gdzie chcą. A ty, chłopcze,
przyprowadziłeś ze sobą całkiem spory oddział.
Sierżant poczuł, że na policzki wypływa mu zdradziecka czerwień.
– Każde śledztwo traktujemy tak samo – skłamał beznamiętnym
tonem.
Pocieszył się tym, że sprawa była w oczywisty sposób niepokojąca.
Burmistrz rzeczywiście nie mógł przeboleć, że jego ukochana córeczka
dołączyła do podejrzanej sekty leśnych ludzi, i zrobiłby wiele, żeby ją
odzyskać. Kochał córkę, szczerze się o nią niepokoił. Osha również była
z nim zżyta i wydawało się nieprawdopodobne, by opuściła okolice na
dłuższy czas, nie informując o tym ojca. Dlatego też burmistrz postanowił
sprawę wyjaśnić. Był bogaty, uparty i nie miał zamiaru zadowolić się
byle czym.
– Pojedziemy ich śladem, jeśli tu nie uda nam się nic wyjaśnić. Na razie
zostajemy. Mam ośmioro ludzi. Myślę, że znajdzie się tu jakieś miejsce,
w którym będziemy mogli sobie zrobić kwaterę. Byłbym wdzięczny, gdyby
udało się to pani zorganizować.
Lekko skłonił się siedzącej sztywno na krześle opiekunce, odwrócił
i wyszedł z chałupy. Milczący Hota ruszył za nim.
***

Agnieszka Osikowicz-Chwaja

Tamari stanął na ścieżce kilka kroków od domu opiekunki i rozejrzał się
wokół. Zacisnął szczęki, wyobrażając sobie najbliższe dni. Nie potrafił
nic na to poradzić, że wizja spędzenia dłuższego czasu w tym miejscu – w którejś z rozpadających się prymitywnych chałup, bez bieżącej
wody i elektryczności – sprawiała mu niemal fizyczny ból. W Skah tego
typu wygody stały się powszechnie dopiero kilka lat temu, ale sierżant
uprzytomnił sobie właśnie, jak szybko można się do nich przyzwyczaić.
No nic, byle jego ludzie nie zauważyli, jakim wygodnickim mieszczuchem
jest ich przełożony.
Pod względem braku dostępu do osiągnięć cywilizacji ta wieś nie
różniła się przecież od innych. Teraz nie była aż tak odcięta od świata jak
jeszcze niedawno. Od Skah prowadziła przez las całkiem porządna droga,
przejezdna dla samochodów. Policja w mieście rok temu dorobiła się
furgonetki, która stanowiła jej dumę i szczęście. Rano ludzie Tamariego
prawie pobili się o to, kto będzie mógł ją prowadzić. Po kilkunastu milach
trzeba było samochód zostawić na poboczu i przejść kawał drogi wąskimi
leśnymi ścieżkami.
Mimo skrócenia dystansu do miasta i cywilizacji wieś wyglądała
znacznie gorzej niż dziesięć lat temu, kiedy Tamari przybył tu po raz
pierwszy. Nie spodziewał się zastać aż tylu opuszczonych chałup. W Skah
mówiono, że osada się wyludnia.
Wiocha jak wiocha – myślał sierżant. Wiadomo, będzie się wyludniać.
Ludzie ciągną do miast, do pracy, do większych możliwości.
Skala opustoszenia okazała się jednak znacznie większa, niż się
spodziewał. Nie chodziło tylko o liczbę pustych budynków, ale i o ich
stan – te zamieszkane wyglądały, jakby trzymały się resztkami sił; puste
były zrujnowane.
Z rozważań wyrwała go jedna z podwładnych, chuda dziewczyna ze
strzechą szarych włosów i w zdecydowanie za dużej kurtce. Stanęła przed
nim i wyciągnęła rękę, coś pokazując.
– Osha Burhan – stwierdziła.
Ruszył we wskazanym kierunku, nie spodziewając się dalszych
wyjaśnień. Ilanna Oynika nigdy nie strzępiła języka na darmo.
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Dom Oshy Burhan i jej męża nie nadawał się już do zamieszkania,
jednak nie był całkowitą ruiną. Płot przewrócił się na ścieżkę, drzwi wisiały
na jednym zawiasie. Mimo to okiennice wyróżniały się świeżą niebieską
farbą, a kwiaty pod murami nie zdołały jeszcze do końca uschnąć.
Ktoś całkiem niedawno próbował prowadzić tu normalne życie, wbrew
ogólnemu rozpadowi. Na ganku stała donica z różowymi niecierpkami.
Sierżant kucnął przy niej, sięgnął palcami i wyskubał dwa przekwitnięte
kwiatki. Na plecach poczuł krytyczny wzrok Ilanny, więc szybko się
wyprostował i wszedł do budynku.
Jego ludzie już byli w środku, badając każdy kąt.
– Pusto – rzuciła Ilanna.
Tamari nie pierwszy raz w swojej karierze zapragnął, aby jego
podwładna zdobyła się na dłuższe wyjaśnienia. Chyba tym razem to
zrozumiała, bo brodą wskazała na otwarty kredens.
Rzeczywiście, pusty. Powinny w nim być naczynia, sztućce, jakieś inne
sprzęty. A nie było nic oprócz jednego wygiętego noża i wyszczerbionego
kubka. Tamari przeniósł wzrok na stojącą w kącie skrzynię, w której
zapewne przechowywano obrusy, ścierki i ręczniki. Znowu pustka.
– Tak samo jest wszędzie – odezwał się jeden z policjantów. – Szafa
z ubraniami, skrzynia na pościel, piec. Nic nie ma, oprócz dziurawego
garnka i dwóch znoszonych koszul. Leżały na podłodze. A wszystkie
drzwiczki kredensu i szuflady były otwarte. Szafa też.
Tamari wiedział, co to oznacza, podobnie jak jego ludzie. Musiał
jednak wypowiedzieć to na głos. Cały oddział powinien mieć jasność,
trzeba było uniknąć niedomówień i liczyć, że może ktoś wpadnie na
jakieś rozwiązanie.
– Czyli albo się wyprowadzili i z jakiegoś powodu Osha nie powiadomiła
o tym ojca, a wieś to przed nami ukrywa, bo przecież nie mogli nie
zauważyć, jak sąsiedzi pakują cały dobytek. Albo… Albo chałupa została
rozgrabiona, bo mieszkańcy wiedzą, że nikt już do niej nie wróci i nie
upomni się o swoją własność.
Zapadło milczenie, na razie nikt nie miał nic do dodania. Ilanna
Oynika podsunęła sierżantowi pod nos taboret ze złamaną nogą. Tamari
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uważnie mu się przyjrzał i spomiędzy drzazg wydobył niewielki kłaczek
pomarańczowych włosów.
Hota zerknął mu przez ramię i powiedział:
– Widziałem raz w Skah męża Oshy. Był rudy. Bardzo rudy.
Skrzypnęły drzwi wejściowe. W kuchni pojawili się chłopiec
i dziewczynka, na oko dwunastoletni, sądząc po uderzającym
podobieństwie – bliźnięta. Obrzucili stojących policjantów nienawistnymi
spojrzeniami czarnych oczu. Dziewczynka wyrzuciła z siebie nadąsanym
głosem:
– Idźcie za nami. Opiekunka przydzieliła wam kwaterę.
Tamari nakazał Hocie i Ilannie zostać jeszcze w domu Oshy, zaś
z pozostałymi ruszył za ponurymi dzieciakami.
Z trudem powstrzymał jęk, gdy zobaczył, gdzie mają mieszkać. Stodoła
stała niemal dokładnie w środku wsi, przyklejona do opuszczonej, na
wpół zawalonej chaty. W wysokich ścianach brakowało wielu desek, była
niebezpiecznie przechylona na jedną stronę, jakby chciała runąć, jednak
w ostatniej chwili zrezygnowała i teraz trwała tak w niezdecydowaniu.
Mogli się pożegnać z łóżkami i choćby namiastką łazienki. Tamari
zawstydził się tej myśli, przygryzł wargę i skupił na ważniejszych
rzeczach. Stodoła była w centrum wsi, widoczna jak na dłoni z niemal
każdej strony. Dziury, a właściwie rozpadliny w ścianach sprawiały, że
będzie im trudno się ukryć przed oczami ciekawskich. Opiekunka na
pewno z rozmysłem wybrała to miejsce. Spojrzał za siebie. Oczywiście, jej
dom stał w odległości kilkudziesięciu kroków, a kuchenne okna wyglądały
na doskonały punkt widokowy.
***
Mieszkańcy patrzyli spode łbów, milczeli albo powtarzali to, co Tamari
już wcześniej usłyszał od opiekunki. Ilanna znalazła w domu Oshy kilka
śladów przypominających zaschniętą krew. Były one jednak niewielkie
i świadczyły albo o tym, że resztę posprzątano, albo że pochodziły ze
zwykłych skaleczeń, mogących zdarzyć się każdemu.
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Sierżant wyszedł z zadymionej chałupy pewnej miłej starszej kobiety,
która przez ostatni kwadrans pokazywała mu dziergane z szaroburej
przędzy serwetki, ignorując wszystkie zadawane jej pytania. Szybko
zrezygnował z próby dowiedzenia się czegokolwiek, doszedłszy do
wniosku, że kobieta nie czyniła tego złośliwie – po prostu była głucha.
Resztę wizyty przesiedział więc na rozchwianym taborecie i kiwał głową,
grzecznie uśmiechnięty.
Teraz stał w jej ogrodzie, zaniedbanym jak niemal wszystkie pozostałe,
przymknął powieki i wystawił twarz do słońca, obiecując sobie, że nie
wejdzie już dziś do żadnej z ciasnych chat. Jednak gdy tylko na powrót
otworzył oczy i jego wzrok spotkał się z niechętnym spojrzeniem chłopca,
jednego z niedawno poznanych bliźniąt wiedział, że będzie musiał złamać
obietnicę. Westchnął ciężko i ruszył do domu, przed którym stał dzieciak.
Wnętrze może i byłoby dość przestronne, gdyby nie zostało tak
zagracone. Za dużo mebli, za dużo wiszących u powały wiązanek
ziół. Za dużo niezgodnych ze sobą zapachów. Chłopak wszedł tuż za
Tamarim, zamykając za sobą drzwi. Półmrok w pomieszczeniu jeszcze
się pogłębił. Cztery postacie patrzyły na sierżanta w milczeniu: potężny
mężczyzna, chuda kobieta i dwoje dzieci. Pierwszy z odrętwienia wyrwał
się gospodarz.
– Siadaj pan – mruknął, wskazując na krzesło.
Tamari posłuchał, siłą woli powstrzymując się od przetarcia siedziska
jedną z leżących na stole serwet. Ich bury kolor stwarzał podejrzenie,
że pochodzą z warsztatu poprzednio odwiedzonej sąsiadki. Gospodarz
usiadł naprzeciwko, kobieta zajęła się garnkami, a dzieci patrzyły groźnie
spod ściany.
– Gościnność nakazuje miło przyjąć każdego – stwierdził grobowym
głosem mężczyzna, a sierżant z trudem zdusił w sobie śmiech.
– Dobrze znaliście Oshę Burhan? – zapytał.
– Chyba Davit. U nas to była Osha Davit.
No tak, oczywiście. Przyjęła nazwisko męża.
– Nie. Niezbyt dobrze. Nie zadawaliśmy się z takimi – odezwała się
spod pieca gospodyni.
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– Z takimi?
– Źle się prowadziła – podjął mężczyzna. – Na początku wydawało
się, że rozumie. Że jest godna… Ale wkrótce…
– Godna?
– Życie u nas to przywilej, sierżancie. Tylko ślepcy i głupcy by z niego
zrezygnowali.
– A ona zrezygnowała?
Zapadło milczenie. Po chwili ponownie dobiegł głos spod pieca:
– Pewnie dlatego wyjechała. Dobrze się stało. Źle wpływała na innych.
Męża udało jej się przekabacić. Była groźna dla całej wsi. Dla naszego
życia. Tu i w wieczności.
– I dlatego musiała zniknąć?
– Wyjechała, sierżancie. Nie wiemy dokąd. Ale dla nas to dobrze –
stwierdził gospodarz.
– Wasza opiekunka mówi, że Osha z mężem wrócą. Wyjechali tylko
odwiedzić jego rodzinę.
Mężczyzna uniósł głowę i zerknął na kobietę. Ta jednak tym razem
nie miała zamiaru pomóc, musiał więc radzić sobie sam:
– Skoro tak mówi opiekunka, to tak jest. Ona ma rację, ona wszystko
wie. Ufamy jej całkowicie – zaczął mówić monotonnie, jakby wygłaszał
doskonale znane przemówienie. – Jest naszą zbawicielką, naszą
przewodniczką. Dba o nas, robi wszystko, byśmy osiągnęli szczęście
w przyszłym życiu. Tylko potrzebuje na to czasu. A my musimy go jej
dać. Dlatego nie potrzebujemy buntowników takich jak Osha. Głupia
dziewucha – warknął nagle poirytowany. – Zgadała się nawet z…
Od pieca dobiegł łoskot przewracanych naczyń. Tamari podskoczył
przestraszony.
– Z kim się zgadała? – dociekał, gdy doszedł do siebie.
Ale ostrzeżenie kobiety odniosło skutek. Gospodarz potrząsnął głową:
– Z nikim. Wiadomo, wszędzie znajdą się głupcy, którzy podają
w wątpliwość rzeczy oczywiste. Ale damy sobie z tym radę.
Sierżant postanowił zmienić temat:
– Ile ona ma lat? Wasza opiekunka? Jest tu od początku, prawda?

Agnieszka Osikowicz-Chwaja

Kobieta odwróciła się i wbiła w niego twarde spojrzenie.
– Jej się pytajcie. To chyba nie do nas, co, sierżancie?
Cóż, miała rację. Tamari popatrzył na dzieci i wzdrygnął się na widok
ich posępnych twarzy.
– Miłe dzieciaki. Chyba rozumieją, jak są szczęśliwe – stwierdził.
Mężczyzna spojrzał na niego podejrzliwie.
– No, jakie mają szczęście, że mieszkają tutaj. Niezwykłe miejsce,
życie wieczne i tak dalej.
Gospodarz albo nie wychwycił ironii, albo udawał.
– Tak. Z dzieci możemy być dumni. Opiekunka też to powtarza. Są
wyjątkowe.
– Bez wątpienia – stwierdził sierżant. – Bez wątpienia.
***
Hota czekał na niego przed drzwiami.
– Ukrywają tam coś. Albo kogoś. Ilanna wypatrzyła.
Zaprowadził dowódcę na skraj wsi, właściwie już w las, i wskazał gdzieś
na wysokość kolan. Tamari musiał się uważnie przyjrzeć, zanim zobaczył
niskie drzwiczki zarośnięte mchem i bluszczem. Wyglądały jak wejście
do dawno opuszczonej piwniczki. Chciał zapytać, dlaczego podwładni
uważają, że coś się za nimi kryje, ale gdy obejrzał się przez ramię,
zrozumiał. Mieszkańcy osady udawali, że zajmują się swoimi sprawami,
jednak łypali na nich niespokojnymi spojrzeniami.
Sierżant odgarnął liście i nacisnął klamkę. Zamknięte.
– Ilanna twierdzi, że usłyszała coś z wewnątrz – rzekł Hota.
Skoro Ilanna tak mówiła, to znaczy, że tak było. Ale słońce kierowało
się już na zachód i zaraz zapaść miała ciemność, mieszkańcy krążyli coraz
bardziej nerwowo i coraz bliżej, a on chciał jeszcze porozmawiać z opiekunką.
Wzruszył ramionami.
– Chodź. Nie zwracajcie uwagi na te drzwi. Na razie po prostu o nich
zapomnijmy. Niech tutejsi się uspokoją. Wystawimy warty, musimy mieć
to miejsce na oku. Wrócimy o świcie, zanim wszyscy się pobudzą.
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Tym razem zastał dwóch strażników już przed wejściem do chaty opiekunki. Chwilę taksowali go niechętnymi spojrzeniami, aż wreszcie zaprowadzili za dom, do pięknego, zadbanego ogrodu. Sierżant przystanął,
zdumiony takim widokiem w zrujnowanej wsi, uderzony intensywnym
zapachem roślin. Zioła rosły w osadzie w niemal każdym kącie, ale nigdzie tak bujnie oraz w tak nienagannym porządku jak tutaj. Oprócz nich
wszędzie było widać kwiaty, krzewy owocowe, niskie drzewa.
Tamari rozejrzał się, próbując pojąć, dlaczego nie zobaczył tego
miejsca wcześniej. Po chwili zrozumiał – ogród otoczono płotem, niezbyt
imponującym, jednak na tyle wysokim i gęsto obrośniętym bluszczem,
by skutecznie odwracać uwagę od tego, co jest za nim. Tam, gdzie nie
sięgało ogrodzenie, jego funkcję spełniała ściana przylegającego do
posiadłości lasu. Tamari zadrżał, bo zdało mu się, że od strony gęstych,
niemal czarnych drzew dosięgnął go powiew zimna i lepkiej wilgoci.
Opiekunka siedziała przy niewielkim stole i gestem zaprosiła go do
siebie. Zbliżył się, po drodze podnosząc z ziemi jabłko. Niedbałym gestem
położył je obok czterech już leżących na stołowym blacie. Powinien
jeszcze wyrównać rząd, ale wystarczyło, by odetchnął z ulgą. Pięć.
Nieparzysta liczba. Tak wyglądały znacznie lepiej, teraz mógł się skupić.
Kobieta obserwowała go z zainteresowaniem i pojął, że zrozumiała.
Zaczerwienił się lekko. Zauważył, że jej uśmiech był nieco zmęczony,
a twarz poszarzała. Jednak gdy się odezwała, głos wciąż brzmiał mocno
i zdecydowanie:
– Czegoś się dowiedziałeś, sierżancie?
– Co się dzieje z tym miejscem? Dlaczego jest tak zrujnowane?
Dlaczego tyle domów stoi pustych?
Wzruszyła ramionami. To znowu była jej jedyna reakcja na zadane
pytania. Żadnego zawahania, skurczu mięśni, drgnięcia powieki.
– Wieś jak wieś. Ludzie wyjeżdżają, umierają, to ich domy zostają
puste i w końcu niszczeją. Miasta wydają się ciekawsze.
– Miasta? Nie przyjeżdżają do Skah, a to najbliżej. Więc gdzie jadą?
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– Sierżancie, przecież to ich wybór, nie mój. Jadą tam, gdzie chcą.
– Chyba wcześniej coś mówią?
– Może i mówią, ale to ich sprawa. Nie ma ich i tyle. Wtedy to już nie
mój kłopot, nie ja się mam o nich martwić.
Tamari po raz kolejny dziś poczuł znużenie. Ta kobieta była ścianą, od
której się odbijał. Chciał zapytać o odkrytą przez Ilannę piwniczkę. Może
to przerwałoby tę irytującą pewność siebie? Ale nie, nie mógł. Nie mogła
się dowiedzieć, że piwniczka interesowała go bardziej niż jakiekolwiek
inne miejsce w osadzie.
– Dlaczego z domu Oshy wyniesiono tyle rzeczy?
Z satysfakcją dostrzegł, że to pytanie wreszcie zaskoczyło opiekunkę.
Szybko jednak przywołała na twarz maskę spokoju.
– Nie wiem. Nie wiedziałam o tym. Może się wynieśli i z jakichś
powodów nikomu nie powiedzieli. Nie mam pojęcia.
– A może dlatego, że mieszkańcy wiedzą, że już nie wrócą? I przygarnęli
sobie ich rzeczy?
– Dlaczego mieliby tak uważać?
Mówiła z cichą serdecznością, uprzejmie, łagodnie. Ale Tamari słyszał
ukrywany ton agresywnego lekceważenia.
– Ile ma pani lat? – zaryzykował.
Uśmiechnęła się.
– Dużo, chłopcze. Więcej, niż mógłbyś sobie wyobrazić. Więcej, niż
mogę spamiętać. To miejsce na mnie tak działa. Błogosławi mnie. I muszę
o siebie dbać. Dla dobra moich drogich dzieci.
***
Noc była ciepła, więc spanie w dziurawej stodole mogłoby okazać się
całkiem przyjemne, gdyby nie uczucie, że w jasnym świetle księżyca są
obserwowani przez kilkadziesiąt par oczu. Jeszcze zanim zasnęli, usłyszeli niski pomruk, potem skrzypienie, a wreszcie głośny łoskot. Ilanna
wyjrzała na zewnątrz, lecz zaraz wróciła, nie mówiąc ani słowa. Widocznie
to, co zobaczyła, nie było na tyle istotne, by trzeba było się odezwać.
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Tamari wyszedł przed budynek. Chałupa, która stała oparta o stodołę,
właśnie runęła do końca i jej szczątki stały się prawie niewidoczne wśród
otaczających ją krzaków. Sierżant stał chwilę, chłonąc niemal ogłuszającą
ciszę. A potem spojrzał na wprost, na dom opiekunki. W kuchennym oknie
odbijało się drżące światło naftowej lampki.
***

142

Tamari obudził się, gdy jeszcze panował półmrok. Usiadł na posłaniu
i zauważył, że nie ma Ilanny, na której wartę właśnie przyszedł czas. Próbując poruszać się jak najciszej, by nie obudzić pozostałych, naciągnął
buty i zarzucił kurtkę. Po krótkiej walce z samym sobą, upewniwszy się,
że reszta śpi, równo poustawiał przy ich posłaniach rozrzucone buty.
Przeczesał palcami ciemne włosy, kontemplując efekt. Było znacznie
lepiej, choć nie idealnie. Pary nie wyglądały perfekcyjnie. Nie potrafił tego pojąć, ale tak już po prostu było – szereg nieparzystej liczby
przedmiotów zawsze wyglądał lepiej niż parzystej. Mimo wszystko
jakikolwiek uporządkowany szereg i tak był bez porównania lepszy
od chaotycznego nieładu. Hota mruknął coś przez sen, więc Tamari
szybko cofnął się ku wyjściu. Ilanna Oynika chrząknęła z dezaprobatą
tuż za jego plecami.
– Czeka w lesie – mruknęła. – Nie ma sensu budzić wszystkich. Tam.
– Machnęła ręką, kopnęła równo ustawione buty i położyła się na swoim
materacu.
Poszedł, gdzie kazała mu podwładna. Po raz nie wiadomo który
przysiągł sobie, że przy najbliższej okazji okaże się bardziej zdecydowany
w stosunku do graniczącej z niesubordynacją samodzielności Ilanny.
Ale może jeszcze nie teraz. Faktem było, że jej chłodna stanowczość
okazywała się pomocna, kiedy jemu samemu brakowało doświadczenia.
– No, nareszcie – usłyszał, gdy tylko zagłębił się między ponure
drzewa.
Odwrócił się i stanął twarzą w twarz z niską, piegowatą blondynką.
Ładną. Mrużyła oczy; zapewne po długim czasie spędzonym w piwnicy
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drażniło ją nawet to słabe światło świtu, któremu udało się przedrzeć
przez zarośla.
– Co? – spytał niezbyt przytomnie.
– Nareszcie. Ta dziewczyna jest niesamowita. Otworzyła drzwi jakimś
drutem. Nie przypuszczałam, że mnie znajdziecie. Hanska. – Wyciągnęła
dłoń do zaskoczonego mężczyzny.
– Tamari – wybąkał.
– Chodźmy, bo tu jeszcze nas mogą wypatrzyć. Musimy się spieszyć.
Posłusznie szedł za zwinnie poruszającą się po lesie dziewczyną,
przeświadczony, że Andria Layal musiała mieć ważny powód, by ją
ukrywać. A Hanska cały czas mówiła:
– Jestem prawnuczką tej starej raszpli. Opiekunki. Ma już ze sto lat,
wyobrażasz to sobie?
– Dobrze się trzyma – odparł.
Od strony wsi dobiegł ich huk. Tamari wzdrygnął się, a Hanska
niewzruszenie kontynuowała marsz. Parła naprzód, jakby kolce jeżyn
i wystające na jej drodze korzenie drzew nie istniały. Z trudem za nią
nadążał, co chwilę się potykając. Po kilkunastu krokach zorientował się,
że hałas, który robił, oraz ciche przekleństwa, jakie mamrotał pod nosem,
były jedynymi dźwiękami w okolicy. Nic, żadnych ptaków, żadnego szumu
wiatru i liści. Tylko mrok, chłód i wilgoć. A po chwili kolejny łoskot ze wsi.
– Znowu coś się zawaliło. Nic dziwnego, umierają. Obie. To babsko
i cała wieś. Potrzebują nowych sił, ale w tej chwili niewiele mogą zrobić,
bo wy się tu pojawiliście. Czekają, aż sobie pojedziecie. Wtedy znowu
się zacznie. Dobrze by było, gdybyście mogli trochę zostać. Chodźmy. –
Złapała go za rękę i pociągnęła w gęstwinę. – Te bachory z piekła rodem
już wylazły i szpiegują.
Tamari obejrzał się za siebie. Rzeczywiście, w szarówce świtu na
skraju wsi zobaczył sylwetki znanych już bliźniąt. Dzieci rozglądały się
dookoła. Chłopiec kopnął coś ze złością i wtedy z trawy wyłonił się jakiś
mężczyzna, trzymając się za głowę. Tamari uśmiechnął się do siebie.
Najwidoczniej ktoś pilnował w nocy piwniczki, choć dla Ilanny nie był
to żaden kłopot.
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Gdy przeszli kilkanaście kroków i drzewa całkiem ich zasłoniły, Hanska
podjęła przerwany monolog:
– To niewiarygodne. Ta wieś to ruina, a oni wciąż jej wierzą. Jestem tu
jedyną normalną osobą, wiesz? Wciąż ją karmią, ją i tę wiochę. Dadzą się
pożreć, byle one mogły wiecznie żyć. Niedoczekanie! – Wykonała w stronę
wsi dziwny gest, którego znaczenia Tamari nie znał, ale był pewien, że
w zamierzeniu miał być obsceniczny. – Zawarła pakt z tym cholernym
lasem. Pozwolił jej nas tu przyprowadzić i osiedlić. Dlatego uwierzyli, bo
nieźle szło, na początku. Ofiary były, jasne, ale las nie jest tak żarłoczny.
Nie tak jak ona. Las się przecież sam wyżywi. My jesteśmy tylko miłym
dodatkiem. Dostawał trochę, a dawał tyle, że uwierzyli w słuszność jej
decyzji. Dla niego to przecież nic, że akurat tu rośliny będą lepiej rosły,
ich działanie będzie silniejsze, a ziemia żyźniejsza.
Próbował nadążyć za jej słowami, chociaż czuł, że sens mu się wciąż
wymyka. Chyba to zauważyła, bo spojrzała na niego uważnie.
– Ale teraz trzeba wyżywić las, to babsko, no i wiochę. Nie mieszkańców.
Wiochę. One, opiekunka i wiocha, zginą, gdy nie będzie ofiar. Rozumiesz?
Pokiwał głową, ale niezbyt szczerze. Spodziewał się, że może trafić
w sam środek siedliska szaleńców, jednak to przekroczyło jego wyobrażenia.
– Świetnie – ucieszyła się. – Tylko teraz to chuj z tym. Musisz coś
zobaczyć.
Zatkało go. Eteryczna dziewczyna w błękitnej sukience z językiem
pijanego murarza. Może nie było to zjawisko całkowicie mu obce, ale
mimo wszystko w tym miejscu niespodziewane.
Zaprowadziła go pomiędzy skały i stanęła. Rozejrzał się wokół, nie
bardzo wiedząc, czego ma szukać.
– Tu są ci najdoskonalsi – mruknęła z kpiną w głosie. – Albo ci, którzy
nie chcieli się podporządkować. Jak Osha i jej mąż. Zaprzyjaźniłam się
z nią, wiesz? Wreszcie miałam z kim porozmawiać. Chciała uciekać, kiedy
dotarło do niej, w jakie łajno wdepnęła – powiedziała cicho.
Wtedy zrozumiał. Schylił się, by podnieść coś żółtego, co wyróżniało
się na zielonej trawie. Strzęp materiału. A obok – żółtawa kość. I zaraz
następna. Głośno wciągnął powietrze do płuc.
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– Zwierzęta traktują to miejsce jak karmnik. Doskonale wiedzą, że co
jakiś czas wrzuci się im tu coś nowego – kontynuowała Hanska. – Ostatnio
nawet dość często.
Tamari próbował słuchać jej uważnie, chociaż w głowie mu szumiało.
Niespokojnym wzrokiem przeczesywał trawę i zarośla, wyławiając
z szarówki szczegóły. Las sprawiał ponure wrażenie. Ciemny, gęsty,
zadziwiająco cichy. Sam w sobie sprowadzał na plecy dreszcze,
a do umysłu niepokojące obrazy. Jednak to miejsce… Strzępy ubrań,
rozwłóczone kości, jakaś czaszka. Postąpił kilka kroków i natknął się na
szczątki z długimi, jasnymi włosami, z resztką ciała wciąż trzymającą się
kości. Tuż obok leżała czyjaś ręka, nadal odziana we fragment kraciastej
koszuli. Zatrzymał się i skamieniały popatrzył wokół. Trudno mu było
odróżnić kości od korzeni, bo w leśnym cmentarzysku, mimo tego całego
okropieństwa, było coś bardzo naturalnego. Trupy i las pasowały do
siebie, trwały w symbiozie i harmonii zakłócanej jedynie kolorowymi
strzępami ubrań. Jednak również one były powoli pochłaniane przez
mech i drobne rośliny. Z pustych oczodołów czaszek wyglądały jastruny
i wrzosy, pnącza ściskały piszczele, trawa znalazła sobie miejsce między
żebrami.
– …najdoskonalsi… – dobiegło do niego jakby zza grubej ściany.
Zmusił się, aby zebrać myśli.
– Uwierzyli, że dotarli już do tego etapu, by po śmierci dostąpić
nieśmiertelności, na zawsze zjednoczeni z lasem i jego duchami. Poświęcili
się dla innych, dając czas starszej. Utrzymując ją przy życiu, by mogła
udoskonalać pozostałych. I gdzie teraz jesteście, co? Idioci – szepnęła
i pokręciła głową. Szybko jednak otrząsnęła się z melancholii. – No tak,
tylko to byli głupcy. Byli też tacy, którym nie dano żadnego wyboru.
Wyciągnęła rękę i podała Tamariemu coś, co wyglądało na brudny
strzęp papieru. Wziął go, rozprostował dłonią i popatrzył na poplamione,
czarno-białe zdjęcie poważnego mężczyzny w średnim wieku. Litery
obok były częściowo rozmazane, więc odczytał je z trudem. Poczuł,
jak coś ściska go za gardło. Sami Ehawi, jeden z niedawno zaginionych
przedstawicieli fabryki farmaceutycznej.
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– Nie przemyślała tego, wiesz? Najpierw Osha, potem ci dwaj. Za
bardzo się śpieszyła, uderzyła na oślep, nie myśląc o tym, że zwróci na
siebie uwagę. Zresztą, tyle czasu jej się udawało, może się rozochociła.
Może uznała, że nic i nikt jej nie zagrozi. Ale umiera i potrzebuje coraz
więcej trupów. Ona i wszystko dookoła, wszystko to, co stworzyła. Kiedy
ona umrze, umrze też to przeklęte miejsce. Las zawarł pakt z nią, z nikim
innym. Niech tak się stanie. Niech to wszystko trafi szlag.
Trudno mu było pojąć, co usłyszał. Spokojny szum lasu, unosząca się
nad ziemią poranna mgła, nierzeczywiste światło rzucane przez wczesne
promienie słońca – wszystko to sprawiało wrażenie sennego marzenia.
Poczuł się pewniej, gdy wytłumaczył sobie, że śni.
– Dlaczego nie uciekasz? – spytał, nieprzyjemnie zdziwiony
chrapliwym brzmieniem własnego głosu.
– Siedziałam w piwnicy. Jak miałam to zrobić? – Uśmiechnęła się
smutno, widząc, że mężczyzna chce zaprotestować. – Żartuję. Wiem,
o co ci chodzi. Nie mogłam. Chodź, pokażę ci jeszcze coś.
Przeszli kolejne kilkadziesiąt kroków i nagle przyroda ożyła. Pędy
roślin zaczęły pełznąć po trawie, najpierw powoli, leniwie, potem coraz
szybciej, ścigając Hanskę. Gałęzie wysuwały się w jej stronę, chwytając
za suknię, włosy, a w końcu oplatając się wokół jej rąk i nóg. Korzenie
wyrastały ponad ziemię, tworząc trudne do pokonania bariery. Dziewczyna
z uporem parła do przodu, starając nie zważać na przeszkody, po chwili
jednak stanęła, ciężko oddychając. Tamari minął ją, przeszedł jeszcze
kawałek i zatrzymał się, nie niepokojony przez najmniejsze źdźbło trawy.
Uniósł dłoń i uszczypnął się w szyję. Zabolało. Nie, cholera, naprawdę
nie spał.
– Widzisz? Nie pozwolą. To też jej sprawka. Urosła w siłę, tego nie
można jej odmówić. Zostawiła nam tyle miejsca, ile trzeba, byśmy mogli
korzystać z lasu, brać to, co nam potrzebne do życia. A potem koniec.
Wyznaczyła granicę. Czasem pozwala komuś przejść, jeśli uzna, że jest
taka konieczność. Zazwyczaj kiedy trzeba iść do Skah, na targ czy jakieś
spotkanie handlowe. Ale idą tylko zaufani. Mnie nie wypuszcza. Już mnie
nie wypuszcza, przegapiłam swoją szansę. Jednak można ją zabić, wiesz?
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Można… Raz a dobrze. Jeden cios, skuteczny i szybki, załatwiłby sprawę.
Zrobiłabym to, gdyby mnie do siebie dopuściła choć na chwilę. Tylko nie
pozwala na to, odkąd… No, od wielu lat się przede mną pilnuje.
W głębi lasu coś trzasnęło i Hanska się odwróciła. Chwilę wpatrywała
się w gęstwinę.
– Nunika i Aluki, te zasrane szczeniaki. Wracajmy do wsi.
Tamari złapał ją jeszcze za ramię.
– Muszę coś z tym zrobić, nie mogę udawać, że niczego tu nie
widziałem.
Hanska potwierdziła z powagą:
– Oczywiście. Jak myślisz, po co cię tu przyprowadziłam? Tylko trzeba
uważać, bardzo uważać.
***
Na skraju wsi zobaczył Ilannę. Chyba go szukała, bo stała jak kołek i rozglądała się wokół, a gdy go ujrzała, skinęła głową, a następnie poszła
w swoją stronę. Tamariemu zdawało się, że jego ciało i ubranie cuchną
trupami. Wiedział, że przebieranie się nie ma sensu, bo zaraz będzie grzebał w zwłokach, mimo to podszedł do jednej ze studni, wyciągnął pełne
wody wiadro i zaniósł je do pustej teraz stodoły. W kącie, na rachitycznym
zydlu, stała miska. Przelał do niej wodę i ściągnął koszulę.
– Młodość jest taka piękna.
Niemal podskoczył i odwrócił się gwałtownie. Opiekunka wyszła
z mroku. Nie widział dokładnie jej twarzy, miał jednak wrażenie, że
kobieta była zmęczona i poszarzała. Tylko oczy płonęły jej gorączkowo.
Wyciągnęła dłoń, jakby chciała dotknąć jego nagiego, pokrytego tatuażami
ramienia. Odsunął się instynktownie, próbując uspokoić łomoczące serce.
Opuściła rękę.
– Nie bój się. Po prostu podziwiam i zazdroszczę. Podaruj chwilę
przyjemności starej kobiecie. Już nie pamiętam, kiedy moja skóra tak
wyglądała. To nie wróci – westchnęła. – Ale nie to jest teraz najważniejsze.
Muszę żyć, dla dobra ich wszystkich. Po prostu żyć. Zrobię wszystko, co
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w mojej mocy, nie pozwolę, by coś stanęło mi na drodze. A na pewno nie
tacy gówniarze jak moja prawnuczka. Albo ty. – Nagle jej głos stwardniał.
– Rozmawiałeś z nią, co? Z Hanską. Przebiegła bestyjka. Bezczelna,
krótkowzroczna dziewczyna. Nie chciała mi dać potomka. Myślałam,
żeby wziąć kogoś z najwierniejszych, silnego mężczyznę… Przełamałby
jej upór, nawet przemocą…
Tamari poczuł, jak przechodzi go dreszcz. Z powrotem założył
koszulę. Zamilkła na chwilę, obserwując go; niemal czuł na skórze jej
rozgorączkowane, spragnione spojrzenie. Zaczęła mówić dalej, gdy zapiął
ostatni guzik:
– Przewidziała to. Mała suka przewidziała to, zanim zaczęłam ją na
dobre podejrzewać. Miała czternaście lat. Pozwoliłam jej jechać do Skah,
na targ. Wymknęła się pozostałym, z całym utargiem, i poszła do chirurga.
Za pieniądze zrobił, co chciała, nawet jeśli oznaczało to, że gówniara nigdy
nie będzie miała dzieci. Jest więc ostatnia. Wygrała. Umieramy, nie ma dla
nas ratunku. Ale jeszcze nie teraz. – Zaczęła mówić chrapliwym szeptem,
coraz szybciej wyrzucając słowa: – Jeszcze nie teraz. Jeszcze jest mi
potrzebna ta suka. Jej krew… To moja krew. Najsilniejsza, najlepsza. Da
nam wiele lat życia. Nie kilka dni, tydzień, miesiąc jak krew innych. Lata.
Dlatego dobrze by było, gdyby dała mi potomków. Każdy z nich to lata
dla nas. Ale nie ma. Przez nią. Przez jej samolubność umieramy.
Patrzył na kobietę ze zgrozą. Gdy mówiła, jej rozbiegane oczy
płonęły gorączkowym blaskiem. Drżała na całym ciele, po policzkach
płynęły łzy.
– Dlaczego pani mi to mówi?
Znalazła się przy nim jednym, długim susem. Chwyciła za gardło,
ścisnęła. Próbował rozewrzeć jej palce, uwolnić się, lecz trzymała
mocno. To niemożliwe, żeby ta stara, drobna kobieta miała tyle siły. W jej
spojrzeniu błyszczało szaleństwo, twarz złapał nienawistny skurcz.
– Wyjedziecie stąd, zaraz. Nic tu po was. Pamiętaj, chłopcze, że my…
wieś… ja… uratowałyśmy ci kiedyś życie. Nie lubimy odbierać tego, co raz
podarowałyśmy. Więc możesz odjechać, zabierz swoich ludzi. Okażemy
wam łaskę. Tylko wyjedź. Szybko. I powiesz tam, w Skah, jak to u nas
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wszystko jest w porządku. Nie potrzebujemy więcej kłopotów. Wy też
ich w ten sposób unikniecie.
Ścisnęła jeszcze mocniej. Palce Tamariego ślizgały się po jej dłoni,
próbując znaleźć szczelinę pomiędzy nią a szyją. Tracił oddech, zaczęło
mu się robić ciemno przed oczami. I wtedy puściła. Osunął się na ziemię,
głośno łapiąc powietrze. Usłyszał oddalające się kroki i skrzypnięcie wrót
stodoły. Potem wrota znowu skrzypnęły, znowu rozległ się tupot kroków,
tym razem cięższych, a przy Tamarim ukląkł Hota.
– Sierżancie…
Tamari wstał, chwiejąc się nieco.
– Hota, trzeba wysłać Ermana do Skah. – Zamilkł na chwilę, a potem
zaczął głośno się zastanawiać: – Jeszcze jest wcześnie. Będzie przy
furgonetce za dwie godziny, koło południa powinien dotrzeć do Skah.
Pójdzie do naczelnika, porozmawia, zbiorą posiłki. Późnym popołudniem
albo wczesnym wieczorem będą z powrotem. Chodź, muszę mu to
powiedzieć. My też mamy dużo do zrobienia.
***
Robota była taka, jakiej Tamari szczerze nie znosił. Na szczęście z większości ciał zostały już tylko kości, jednak zdarzały się i takie, których
rozkład nie zaszedł jeszcze zbyt daleko. Zresztą, trudno było nawet
mówić o ciałach. Czas i zwierzęta sprawiły, że zbierali tylko fragmenty.
Dokładne policzenie ofiar, już nie mówiąc o ich identyfikacji, wydawało
się niezwykle trudne.
Chciał, by towarzyszyła im Hanska, trochę dlatego, że mogłaby się im
przydać, ale przede wszystkim – bo się o nią obawiał. Opiekunka wiedziała,
kto zaprowadził go na cmentarzysko, kto opowiedział o trupach. Gdy
chciał przekonać dziewczynę, ta się tylko roześmiała i pokręciła głową.
Nie, powiedziała. Nie pójdzie z nimi grzebać się w trupach. I niech się
o nią nie obawia. Ona się nie boi, to on też nie powinien.
Uwierzył i odpuścił, zostawiając ją w domu Oshy, gdzie postanowiła
przeczekać następne godziny. Byli tu w ósemkę, nie licząc wysłanego po
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posiłki Ermana, a we wsi mieszkało kilkadziesiąt osób. Czterech jego ludzi
pilnowało osady z bronią w gotowości. Opiekunkę umieścił w areszcie
domowym, pod strażą. Tu, w lesie, też się podzielili. Wydał rozkaz, by
zawsze dwóch jego ludzi stało w gotowości z odbezpieczoną bronią, ale
i tak czuł, jak wyostrzyły się jego zmysły i napięły mięśnie. Nasłuchiwał
każdego dźwięku i wypatrywał każdego ruchu ze strony wsi. Jednak
panował spokój.
Kości układano na trawie w takim porządku, jaki był możliwy
w istniejącym chaosie. Obok powstała sterta drobiazgów, osobistych
przedmiotów znalezionych przy ciałach ofiar, mających pomóc
w ewentualnej identyfikacji, w którą Tamari nie wierzył, chyba podobnie
jak jego ludzie. Wieś była niemal odcięta od świata – oprócz sporadycznych
kontaktów handlowych i z rzadka zawieranych związków z osobami
z zewnątrz nikt nic nie wiedział o jej mieszkańcach, i to od kilkudziesięciu
już lat. Brakowało osób zdolnych rozpoznać tych nieszczęśników.
Zorientowali się, jak długo pracują, gdy w lesie zapadł zmrok
i dalsze poszukiwania przestawały mieć sens. Co prawda jesień dopiero
się zaczynała, więc wieczór nie następował zbyt wcześnie, jednak
gęste drzewa tłumiły coraz niżej kładące się promienie słońca. Tamari
wyprostował się z ulgą i pomyślał, że zupełnie zapomnieli o jedzeniu.
I o wysłanym do Skah Ermanie, który powinien już wrócić.
– Hota – powiedział Tamari. – Wiesz coś o Ermanie?
Duży mężczyzna pokręcił głową i z niepokojem spojrzał w stronę
osady. Sierżant zastanowił się chwilę, myśląc, czy zakończyć już na dziś
pracę, czy skorzystać jeszcze z resztek światła. Wreszcie podjął decyzję.
– Oynika, Garen. Zostaniecie, dopóki jeszcze cokolwiek widać. A ty,
Hota, chodź ze mną. Sprawdzimy, czy pomoc nadciągnęła.
***
Opiekunka już na nich czekała, z obstawą. Oprócz dwóch znanych Tamariemu milczących mężczyzn towarzyszyła jej spora grupka mieszkańców.
Stali na niewielkim placu przed domem przywódczyni, a inni miejscowi
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się schodzili, powoli zapełniając pustą przestrzeń. Sierżant zwolnił, rozglądając się za swoimi ludźmi. Siedzieli niedaleko, oparci o ścianę jednej
z chat, skrępowani i zakneblowani. Wyglądali na oszołomionych, chociaż
miał wrażenie, że oczami próbują dać mu jakiś znak. Zmarszczył brwi,
zacisnął zęby i popatrzył na opiekunkę. Zauważył, że kobieta wygląda
znacznie lepiej niż rano, kiedy zaskoczyła go w stodole. Nie rozumiał,
dlaczego ta konstatacja wydała mu się niepokojąca.
Tamari i Hota wyjęli rewolwery i chcieli minąć tłum, idąc dalej ścieżką
prowadzącą do obezwładnionych policjantów. Wtedy mieszkańcy zbili się
w ciasną grupę, blokując przejście. Oczy zgromadzonych ludzi patrzyły
z zimną obojętnością. Sierżant uniósł broń.
– Odejdźcie – warknął.
– Mieliście szansę. Zmarnowaliście ją – głos opiekunki brzmiał mocno
i władczo.
Tamari odwrócił się, wbijając w nią wzrok.
– Nie wydaje mi się – rzucił. – Robimy to, co do nas należy. Wkrótce
pojawi się tu więcej policji. Zostanie przeprowadzone śledztwo. Rozejdźcie
się albo użyjemy broni.
Opiekunka roześmiała się i na ten dźwięk Tamari pobladł. Coś było
zdecydowanie nie tak, jak powinno. Kobieta skinęła na jednego ze
stojących obok niej mężczyzn, ten zrobił kilka kroków i zatrzymał się
przed Tamarim. W dłoni trzymał wypełniony czymś worek. Chwilę stał
bez ruchu, nie bardzo wiedząc, czego się od niego oczekuje, aż w końcu
ożywił go głos opiekunki:
– Pokaż im, Luta.
Rozsupłał sznurek, lecz jego duże, niezgrabne palce miały z tym
problem. Powróz został w jednej dłoni, worek się rozchylił i niemal spadł
na ziemię. Jego zawartość wytoczyła się wprost pod nogi Tamariego.
Sierżant odskoczył machinalnie i się zachwiał. Z trawy patrzyły na niego
martwe, zastygłe w przerażeniu, niebieskie oczy Ermana.
– Wasz towarzysz przywrócił mi na chwilę siły. Niezbyt wiele. Akurat
tyle, bym mogła spokojnie przejść do ważniejszych rzeczy.
Tamari z trudem oderwał wzrok od głowy Ermana. Rozejrzał się wokół.
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– Szukasz tej zdrajczyni? – ciągnęła opiekunka. – Jest niedaleko,
nie obawiaj się. Poczekamy, aż wzejdzie księżyc. Wtedy jej dar będzie
najbardziej przydatny, najsilniejszy. Da nam lata. Jej poświęcenie uratuje
wiele dusz.
Sierżant mocniej ujął rewolwer. I wtedy stojący tuż obok Hota jęknął
i chwycił się za udo. Zanim Tamari zorientował się w sytuacji, poczuł
ukłucie w szyję. Dotknął skóry i pod palcami wyczuł niewielki, wąski kształt.
Kark zaczął mu szybko drętwieć, ale zdołał jeszcze się obejrzeć. Kilka
kroków od niego stała dziewczynka, bliźniaczka. Nie zdążyła jeszcze wyjąć
z ust czegoś, co wyglądało na krótką piszczałkę. Gdyby nie to, że stracił
władzę nad mięśniami, Tamari uśmiechnąłby się gorzko. No tak, tego się
nie spodziewał. Kątem oka ujrzał, jak ogromny Hota pada na kolana, ale
wciąż broni się przed utratą przytomności. Sierżant zemdlał pierwszy.
***
Ocknął się chyba dość szybko, bo ostatnie promienie słońca wciąż omiatały plac. Ręce miał boleśnie wykręcone do tyłu i związane. Szarpnął
się w panice, gdy uświadomił sobie, że jego pozostali ludzie powinni już
wrócić z lasu. Nie było ich jednak w zasięgu wzroku; tylko Hota dołączył
do tych, którzy tkwili pod chatą.
Strzał z rewolweru zaskoczył mieszkańców, chociaż przecież musieli
się spodziewać, że reszta policjantów wkrótce się pojawi. Tamari usłyszał
głuchy odgłos padającego ciała, a potem pełną podekscytowania
i złości wrzawę. Opiekunka coś krzyknęła. Liczne ręce wyciągnęły się po
sierżanta. Ciosy spadały szybko, chaotycznie, nieprofesjonalnie. Lecz
było ich sporo, po chwili więc Tamari leżał na ziemi, gdzie dosięgły go
kopniaki. Usta wypełnił mu smak krwi. Ktoś chwycił go za kołnierz kurtki,
podciągnął na kolana. Szarpnięciem za włosy odchylono mu do tyłu głowę,
szyi dosięgnął chłód noża.
– Chyba nie chcecie, żeby waszemu sierżantowi przydarzyła
się krzywda? – Opiekunka wyglądała na szczęśliwą, promieniowała
zadowoleniem. – Rzućcie broń.
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Tamari widział, jak Oynika i Garen niepewnie patrzą po sobie, a potem
opuszczają rewolwery. Chciał zaprotestować, ale ten, który go trzymał,
wbił mu w plecy kolano. Skóra na szyi sierżanta niebezpiecznie napięła
się pod nożem. Pot i krew z rozbitego czoła zamgliły mu wzrok, mimo
to widział, jak podwładni odkładają broń na trawę i powoli unoszą ręce.
Rozszerzonymi ze zdumienia oczami patrzył, jak miejscowi odciągają
postrzelonemu mężczyźnie, ich sąsiadowi, głowę, podrzynają mu szyję
i podstawiają pod nią kubek. Lepka krew płynęła obficie, jednak ranny
był przytomny i uśmiechał się łagodnie. Kubek powędrował z rąk do rąk,
aż wreszcie trafił do opiekunki. Opróżniła go jednym haustem i w geście
podziękowania skinęła rannemu. Ten westchnął z pełną spełnienia ulgą,
zamknął oczy i znieruchomiał na trawie.
– Tak jest najlepiej – powiedziała opiekunka. – Między życiem
a śmiercią. Wówczas krew ma największą moc. Tak było też z nim. –
Wskazała na głowę Ermana. – Tak zrobię też z tobą i twoimi ludźmi. Ty
będziesz ostatni. Muszę mieć siłę, by obronić wieś. Muszę mieć dar dla
lasu, by okazał mi jeszcze swą moc i łaskę. Twoi przyjaciele zlezą się
tu, kiedy nie wrócicie, jak dokuczliwe robaki. Muszę mieć siłę, by z nimi
walczyć. Ale to potem. Teraz księżyc wschodzi.
Rzeczywiście. Szarości wieczora jeszcze daleko było do czerni nocy,
kiedy nad chatą starszej pojawił się okrąg księżyca.
– Dobrze. Krzesło dla pana sierżanta.
Znowu poderwali go na nogi i zawlekli w stronę opiekunki. Nie
stała już, tylko siedziała na krześle, uśmiechnięta, z oczami płonącymi
niecierpliwością, niczym widz czekający na najnowszą, modną sztukę
w teatrze. Posadzili go obok, związali ręce za oparciem.
– Tamtych też zwiążcie.
Mógł tylko patrzeć, jak miejscowi krępują Oynikę i Garena, oraz
wściekać się na siebie. Opiekunka położyła mu dłoń na udzie, nachyliła
się do niego, spojrzała prosto w oczy.
– I co? Trzeba było mnie słuchać.
Bez zastanowienia splunął jej w twarz. Zaraz dotarła do niego głupota
i dziecinność tego zachowania, nie mógł jednak powstrzymać satysfakcji,
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gdy patrzył, jak pomieszana z krwią ślina spływa jej po policzku. Oczy
kobiety pociemniały, usta wykrzywił grymas złości.
Cios kijem w pierś pozbawił go tchu i zapiekł żywym ogniem. Tamari
zobaczył ogromną pięść pędzącą w stronę jego głowy, a potem poczuł
siłę podrywającą go wraz z krzesłem i rzucającą na ziemię. Zawył, gdy
nadgarstek zaklinował mu się między drewnianym oparciem a jakimś
kamieniem, i ponownie ogarnęła go ciemność.
***
Po raz kolejny wróciła mu świadomość, kiedy intensywny zapach wdarł
mu się przemocą do nozdrzy. Ponownie grzecznie siedział przywiązany
do krzesła. Jakaś kobieta odsunęła mu od nosa nasączony amoniakiem
kawałek materiału. Poczuł na sobie intensywne spojrzenie i podniósł
głowę. Hanska stała kilka kroków od niego. Uśmiechnęła się, gdy zobaczyła, że otworzył oczy.
– No, nasz książę się obudził – mruknęła opiekunka. – Możemy przejść
do rzeczy.
Wstała, podeszła do dziewczyny. Chwilę patrzyła w milczeniu, w końcu
wierzchem dłoni pogładziła ją po policzku.
– Szkoda. Gdybyś nie była tak uparta, tak samolubna. Wszystko
zniszczyłaś. Zabiłaś nas.
Hanska nic nie mówiła; w kącikach ust błąkał się jej słaby uśmiech. Na
skinienie opiekunki dwóch mężczyzn powaliło dziewczynę na kolana. Zza
tłumu wyszli Nunika i Aluki, ubrani w długie, zielone szaty, ze skupionymi
twarzami i zmarszczonymi brwiami. Nunika nabożnie trzymała w dłoniach
naczynie, glinianą czarkę, a Aluki dzierżył nóż. Hanska z rozbawieniem
pokręciła głową.
– Wyglądacie jak pajace – stwierdziła, ale jakoś niewyraźnie, jakby
język z trudem układał litery.
Jeszcze raz spojrzała na Tamariego. Ze zdumieniem ujrzał w jej
oczach błysk. Przełknęła ślinę, gwałtownie i z widocznym trudem.
Sierżant pomyślał, że dziewczyna, mimo pozornej brawury, jest
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przerażona. Szarpnął więzami, osiągając tylko tyle, że jego ciało
zadygotało z bólu.
– Zostaw ją, ty stara kurwo! – syknął.
Opiekunka zachichotała.
– No proszę, wystarczyła jedna rozmowa z moją prawnuczką, a ułożony
chłopiec zamienił się w rynsztokowego menela. Zbyt ważna chwila mnie
czeka, bym chciała słuchać takich słów.
Tamariemu do ust wepchnięto jakiś gałgan, poprawiono wciśniętym
między zęby i związanym z tyłu głowy sznurem. Zakasłał, próbując
powstrzymać odruch wymiotny.
W tej samej chwili, na dany przez opiekunkę znak, Aluki ciął.
Niespecjalnie głęboko, by krew nie wytrysnęła z szyi Hanski zbyt
gwałtownie. W sam raz, aby sączyła się umiarkowanym, ale nieprzerwanym
strumieniem. Nunika podeszła powoli, Aluki chwycił Hanskę za włosy
i pochylił jej głowę w dół. Nunika podsunęła czarkę. Krew grubymi
kroplami zaczęła wypełniać naczynie.
Tamari usłyszał, że siedząca obok niego opiekunka mamrocze coś pod
nosem. Jej głos opadał i wzbijał się, bez przerw na oddech, monotonnie,
głęboko, nieco chrapliwie. Miejscowi zaczęli się lekko kołysać i odpowiadać
cichym pomrukiem. Sierżant wbił wzrok we własne kolana, wyczerpany,
przepełniony poczuciem całkowitej klęski.
Nunika zbliżyła się do opiekunki i podała jej czarkę. Ta wstała,
wciąż mamrocząc, wreszcie uniosła naczynie w powietrze, w stronę
księżyca. A potem zaczęła pić. Sierżant popatrzył w stronę Hanski i ze
zdumieniem zobaczył, że dziewczyna uniosła nieco głowę i wyszczerzyła
się w uśmiechu. Chciała chyba coś powiedzieć, bo poruszyła wargami,
w końcu zrezygnowała i tylko wyciągnęła zaciśniętą dłoń. Powoli rozwarła
palce. Czerwony korzeń wielkości strączka fasoli nie wyglądał zbyt
imponująco i Tamari nie zrozumiał, dlaczego pomruk miejscowych został
przerwany przez okrzyki przerażenia.
Opiekunka chwilę patrzyła na prawnuczkę, zupełnie nieruchoma. Nagle
wsadziła sobie dwa palce w usta, głęboko, sięgając przełyku. Hanska opuściła
głowę, korzeń wypadł z jej dłoni. Martwa dziewczyna osunęła się na ziemię.
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Tymczasem opiekunka walczyła, próbując wywołać wymioty. Jej
usiłowania były chaotyczne, ogarnęła ją panika. Zaczęła krzyczeć ze
złości, podbiegła do ciała Hanski, kopnęła je kilka razy, wciąż drapiąc
sobie gardło. Wyglądała groteskowo i Tamari, zdegustowany, odwrócił
od niej wzrok. Ludzie patrzyli bezradnie, nie wiedząc, co począć, nagle
opuszczeni i bezsilni. Jakaś chałupa zawaliła się z hukiem, zaraz po niej
jeszcze jedna, aż w końcu przyszła kolej na stodołę, w której oddział
Tamariego miał kwaterę. Opiekunka krzyczała coraz ciszej, opadła na
kolana, z jej ust wyrwał się szloch. A potem zamilkła, upadła na trawę
obok ciała prawnuczki i znieruchomiała.
Wieś runęła razem z nią. Skrzypienie zapadających się domów
wwiercało się w umysł Tamariego, do bólu ciała dodając jeszcze ucisk
w czaszce. Zapadała noc, wieś niknęła więc w ciemnościach rozjaśnianych
jedynie słabym światłem księżyca. Hałas ogłuszał, a w powietrze uniósł się
pył, podrażniając nozdrza. Sierżant szarpnął głową w desperackiej próbie
pozbycia się knebla i uniknięcia uduszenia. Oczy wypełniły mu kurz i łzy.
Ostatni padli ludzie. Niektórzy tak, jak stali, na placu przed domem
przywódczyni. Większość próbowała uciec pomiędzy domy, w las. Ale nie
odbiegli daleko. Pędy roślin pognały za nimi, chwyciły za nogi, szarpnęły
na ziemię. Ostre korzenie przebiły ubrania i skórę, związane w sznury
gałęzie i łodygi unieruchomiły ciała, pozwalając lasowi przejąć swe
ostatnie ofiary. Śmierć była bolesna, jednak szybka. Wczesnojesienna,
już nieco przyżółcona przyroda błyskawicznie opanowywała rumowisko
i trupy. Tamari czuł, jak między jego nogami gnają kłącza, słyszał szmer
rozsuwanej pędami roślin trawy. Jakieś gałęzie zaczepiły o jego ubranie,
chwilę szarpały materiał, a potem puściły, pędząc dalej. Po chwili wszystko
umilkło i uspokoiło się. Jutro zapewne nikt nie zauważy, że stała tutaj
całkiem spora wieś.
***
Ilanna Oynika dobiegła do sierżanta i wyjęła mu z ust knebel. Zakasłał,
wypluł krew i głośno wciągnął powietrze. Oczywiście ta dziewczyna ze
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swoją zwinnością i sprytem uwolniła się jako pierwsza. I jedyna. Pozostali
wciąż z głupimi minami czekali na swą kolej, patrząc, jak Ilanna pomaga
dowódcy. Tamari chciał wstać, ale zachwiał się i przysiadł na trawie.
Próbował oszacować urazy. Złamane żebra, przynajmniej zwichnięty
nadgarstek, pewnie jeszcze coś. Kilka tygodni leczenia.
Ilanna tymczasem uwolniła Hotę, pozwalając, by to on rozwiązał resztę.
Podeszła do ledwo widocznego spod zieleni ciała Hanski i wygrzebała
z trawy korzeń. Przykucnęła przy sierżancie. Ten uważnie przyjrzał się
roślinie. Wyglądało na to, że ktoś odgryzł jej kawałek.
– Malania – stwierdziła dziewczyna i zamilkła.
Tym razem Tamari postanowił nie odpuścić tak łatwo:
– Czyli? – wychrypiał i ponownie zakasłał.
Popatrzyła na niego, marszcząc brwi. Chwilę się wahała, ale w końcu
zaczęła mówić, powoli cedząc słowa, jakby każde z nich osobiście ją
obrażało:
– W małych dawkach i dobrze przygotowana leczy. W dużych – zabija.
Dostaje się do krwi, zatruwa. Krew staje się trucizną. Widziałam, jak
połyka. – Wskazała na Hanskę. – Nie wiedziałam co. Taki kawałek wytrułby
całe Skah. – Machnęła korzeniem przed twarzą Tamariego, a potem
wyrzuciła go w krzaki. – Na tym się znali, co? Na takich roślinach.
Zamilkła. Minę miała udręczoną i nadąsaną. Mimo to, gdy rozejrzała
się wokół, postanowiła wyrzucić z siebie coś jeszcze:
– Nic tu po nas. Hota, pomóż mu. – Pokazała palcem Tamariego. –
Reszta, jakieś światło na drogę – zakomenderowała i nie zwracając uwagi na
towarzyszy ani na panujące wokół ciemności, ruszyła w stronę leśnej ścieżki.
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ŚMIERĆ STARSZEJ PANI
Agnieszka Biskup

Zawsze zaczynamy od twarzy. Perkaty nos, miękkie wargi, soczyste policzki. Powieki skrywające, niby mleczny kożuszek, delicje gałek ocznych.
Wydarte siłą mięso łechce podniebienie odurzającą słodyczą.
Mniam. Ślinka się spieniła, język musnął czubek nosa na samo rzęsiste
wspomnienie. Przyznam jednak niechętnie, że to nie jedyny powód, dla
którego zaczynamy od twarzy.
Po pierwsze i najważniejsze, zwyczajnie nie lubimy, gdy patrzą. Nie
chodzi o wyrzuty sumienia. Te odzywają się w nas nadzwyczaj cichymi
głosami, które i tak ignorujemy z wrodzonego lenistwa. Niemniej
natarczywość nieruchomych spojrzeń jest drażniąca. Burzy ceremonię
posiłku.
Zeżarliśmy starszą panią, mimo że pozostawała nam obojętna, a to
– wierzcie lub nie – spory komplement. Pozwalaliśmy jej żyć w pobliżu,
bo nie wchodziła nam w drogę, usługiwała dyskretnie, podczas gdy sama
była cicha i schludna. Mogliśmy bez większych starań udawać, że starsza
pani w ogóle nie istnieje, sprowadzać jej obecność do cienia, który od
czasu do czasu kładzie się na podłogę i meble, czyniąc owe miejsca
bezużytecznymi, odciętymi od słońca martwymi wyspami. Z natury
unikamy cieni. I tak zbyt dużo nosimy ich w sobie.
W tamtych dniach rozrastały się one zuchwale, podsycane
natarczywym głodem. Nie pomagały nawet kąpiele w słońcu i drzemki
graniczące z wirusową śpiączką. Wszyscy czekaliśmy, niby pogrążeni
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w półśnie, jednak spięci i gotowi, podekscytowani wizytacją śmierci.
Nasze skurczone żołądki tłukły się o żebra. Domagały się strawy, którą
stała się starsza pani. Rozkład odciskał na niej swoje widmowe piętno
powoli, choć wytrwale.
Przemknąłem po secesyjnym kredensie, gibko przeskoczyłem
na nocną szafeczkę, gdzie nadal tkwiły rozpostarte skrzydła książek
– talizmany starszej pani, które całymi dniami potrafiła zapamiętale
obserwować. Mój nos zadrżał, zbliżywszy się do źródła cudownej woni.
Kolejnym skokiem osiągnąłem krawędź łóżka i dalej kroczyłem już
dostojnie, jakbym wcale się nie spieszył. Miękkie poduszki łap zapadły
się w nabrzmiałych fałdach martwej skóry. Pachniało tak apetycznie, że
nie sposób było się oprzeć. Twarz, szyję i obwisłe ramiona wygryziono
do białych kości. Jedynie ścięgna i liche gałgany tkanek spinały zewłok
w nadal integralną całość. Niestety starszą panią długo okrywała kołdra
i musieliśmy się przez nią przedrzeć, by dobrać się do następnych, co
lepszych kąsków. Pochłonęło nas to na tyle, że żelazny dyktator – głód –
zmuszony był wycofać się w cień i oddać rządy swojej szalonej siostrze
– zabawie. Sztylety pazurów orały bawełniane poszewki, wzbijając w górę
tumany gęsiego pierza. Całą hałastrą rzuciliśmy się na nie w amoku.
Chwytaliśmy je podczas lotu i gdy już zdołało opaść, tarmosiliśmy ochłapy
pościeli, walcząc o nie zajadle jak o najgodniejsze trofeum. Aż… wszystko
ustało. Pióra przestały nas interesować, choć skłamałbym, twierdząc, że
fascynacja ta nie ożywała w krótkich zrywach, gdy nieoczekiwanie, tuż
przed nosem, farfocle puchu czmychały na kształt uciekającej ofiary.
Instynkt zapraszał nas wtedy do kolejnego tańca i tylko od naszego
nastroju zależało, ile trwał.
Wgramoliłem się na szczyt nabrzmiałego brzucha przypominającego
teraz kipiący krater o postrzępionych brzegach. W jego czarnej otchłani
połyskiwały wnętrzności, po części wywleczone na podłogę, rozniesione
w strzępy podczas dzikich harców. Wsunąłem łapę w kipisz. Co mi się
trafi tym razem? Kawałek krwistej wątróbki czy aromatycznej nereczki?
Radowałem się ja, radowało moje podniebienie, radowała się nawet
starsza pani, która szczerzyła do mnie dwa rzędy sztucznych zębów.

Agnieszka Biskup

Ugryzłem i miauknąłem z zachwytu, a wtedy gdzieś na parterze
rozległo się uderzenie w drzwi. Dziwne. Przecież nikogo nie zapraszaliśmy.
***
– „Tatusiu, kup mi kotka. Chcę taką puchatą kuleczkę, żebym mogła głaskać, kokardki wiązać i tulić przed snem”. Zasrane twoje niedoczekanie…
A już prawie się z żoną ugięliśmy. Na Dzień Dziecka miała dostać.
Technik schował twarz za maską radzieckiego aparatu. Błysk lampy
odbił się od obłego kopca zbutwiałego mięsa, podrywając do lotu
mgławicę drobnych muszek.
– No co ty, Adamiec, nie kupisz małej zwierzątka? Potwór, nie ojciec
– zawyrokowałem, przysłaniając nos dłonią.
Smród porażał swoją intensywnością. Babunia musiała paść trupem
dwa tygodnie temu, co w zestawieniu z dusznym, wilgotnym mieszkaniem
dawało makabryczne połączenie. Nie pomogło również jej namiętne
hobby, a właściwie kolekcjonowanie, bo jak inaczej nazwać posiadanie
stada żywych stworzeń, otaczających nas teraz szczelnym, miauczącym
pierścieniem? Rozwierały ciekawskie pyszczki, wywijały różowymi
językami, krążyły wokół nas i trupa, prężąc anteny ogonów.
– Dzwoniłeś do schroniska? – dopytywałem, kiedy kolejny kocur
zasyczał gdzieś za moimi plecami. Fakt, że grzebaliśmy przy „ich”
padlinie, ewidentnie się im nie spodobał. – Pracowałoby mi się lepiej,
gdybym nie czuł się jak na safari.
– Ty, Raczyński, chociaż jesteś komisarz, gnata masz. Jak się na ciebie
rzucą, otworzysz ogień. A ja, biedny technik, co? Zrobię dobrą fotkę i co
najwyżej dostanę pośmiertne wyróżnienie w „National Geographic” –
pożalił się Adamiec, ostrożnie omijając grupkę futerkowych natrętów,
by pstryknąć następne kadry. – Myślisz, że ktoś je jeszcze zaadoptuje,
jak gdyby nigdy nic? Koty ludojady?
– Pracownicy schroniska nie będą raczej wspominać o ich niechlubnym
epizodzie. – Karykaturalnie uniosłem głos do wysokich, kobiecych tonów.
– Ten tutaj pół miesiąca żywił się swoją zmarłą właścicielką, ale proszę się
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nie zrażać, głód im daje rozgrzeszenie. I córci się pieszczoch spodoba,
a to najważniejsze.
– Ty się odwal od cudzych córek i kotów.
– Co, Adamiec, zapał ci ostygł? Obiecałeś dziecku pupila, to słowa
dotrzymaj. Wiesz co? Ty sobie czasu oszczędź i zamiast ganiać po
schroniskach, weź od razu jednego z tych tutaj.
Wyprowadzony z równowagi technik przystawił mi obiektyw pod sam
nos i mściwie poraził fleszem. Jasność buchnęła boleśnie, a raz skradziona
widoczność wróciła opieszale, dziurawa i mętna, z wtopionymi w nią
miriadami białych pulsujących plam.
– Co ty, niepoważny jesteś? Bawisz się w „Facetów w czerni”? –
Potarłem łzawiące oczy, ale nieprzejęty kolega rechotał w najlepsze.
– O, wóz z domu pogrzebowego. Kończymy pomału. – Odwiesił aparat
na szyję i odpalił zasłużonego papierosa. – Swoją drogą, tych w ZMSie chyba krew zaleje, jak zobaczą ćwierć zwłok. Trudno będzie orzec
o przyczynie zgonu, skoro większość materiału dowodowego strawiono.
– My się tym mamy przejmować? Przestań.
Na parterze rozgorzał prawdziwy harmider. Wyjrzałem przez okno
babcinej sypialni, skąd roztaczał się widok na zarośnięty ogródek
i ulicę. Spóźniona ekipa zakładu pogrzebowego wlewała się do środka
przez drzwi frontowe, targając ze sobą nosze. Za nimi wmaszerowali
pracownicy schroniska.
– Poza tym sprawa jest raczej oczywista. Starowinka plus szczelnie
zamknięty dom, plus zwierzyniec z piekła rodem – dodałem.
Adamiec przyznał mi rację zdawkowym skinieniem.
– Znajomy schemat. Stara wykitowała w łóżku, pupil przyparty głodem
dobiera się w końcu do ciała. Wiedziałeś, że zaczynają od twarzy? Na
szkoleniu mówili.
– Dlaczego akurat od twarzy? – Skrzywiłem się z niesmakiem.
– Bo reszta jest przykryta, idioto! – Adamiec zarechotał.
Przykucnął przy łóżku, żeby sfotografować brunatnoczerwony,
sztywny od zakrzepłej krwi materac.
– Trupy nie krwawią – strapił się. – A ona straciła sporo krwi.

Agnieszka Biskup

– W jej karcie medycznej wspomniano o niedawnym wypadku. Może
to jakiś odroczony krwotok?
– Niewykluczone.
Pomiędzy nami zawisła ciężka cisza niedopowiedzenia. Byłem pewny,
że obaj pomyśleliśmy o tej samej możliwości. W końcu Adamiec nie
wytrzymał:
– Myślisz, że ją żywcem pożarły? Przecież by się obroniła.
– To drapieżniki. Wyposażone przez przyrodę we wszelkie narzędzia,
żeby zabijać. A tych tutaj jest cała chmara – zastanawiałem się głośno.
– Czytałem gdzieś, że osobowościowo koty domowe są podobne do
afrykańskich lwów. Przejawiają tendencje do dominacji, są podejrzliwe
i niestabilne emocjonalnie.
– Ale mają za małe szczęki, żeby przegryźć tętnicę. – Adamiec
zwinął dłoń na kształt małej paszczy i kłapał nią przed moim nosem, aż
ją odtrąciłem.
– Skoczył ci kiedyś kot na łeb? – zapytałem, nie oczekując odpowiedzi.
– To małe skurwiele najeżone pazurami. Po drugiej stronie ringu masz
staruszkę próbującą dojść do siebie po operacji.
Nagle poczuliśmy się nieswojo, jakby dotarło do nas, że stoimy
pośrodku wybiegu dla lwów.
– A wnuczek? Ten, co dał zgłoszenie na policję. Mógł ją zabić, wyczyścić
ślady i zamknąć za sobą drzwi? – zapytał technik.
– Zasuwy i łańcuchy ktoś obsłużył od wewnątrz. Sami musieliśmy
wyważać.
– Czyli to wypadek. Chyba że ktoś ją zamordował, a potem przeszedł
przez ścianę.
– Sprawdzimy jeszcze toksykologię – podsumowałem niemrawo. Coś
mi się w tej sprawie nie kleiło, ale nie potrafiłem określić, co dokładnie.
– Ty, Raczyński, a czemu wnuczek nie zaniepokoił się wcześniej? –
Adamiec nie zamierzał przedwcześnie oczyścić podejrzanego z zarzutów.
– Bo przez ostatnie dwa tygodnie prażył się na egipskiej plaży. Wrócił,
dzwonił, wreszcie przyjechał osobiście. Nie miał swojego kompletu kluczy,
więc zadzwonił po kawalerię.

Śmierć starszej pani

163

164

Pchnięta impulsem kocia gromada rzuciła się na porzucony nieopodal
strzęp babcinej kołdry. Pazurzaste łapki miętosiły i szarpały materiał,
a ten wyrzucał z siebie chmarę frywolnego pierza.
Pracownicy zakładu pogrzebowego stanęli w progu jak wryci. Byliśmy
pewni, że w ich rankingu „osobliwych miejsc zbrodni” to awansowało
właśnie na pierwszą pozycję.
Nieboszczka przypominała narośl na materacu: porządnie już
rozłożona i permanentnie w nim zakotwiczona. Wnętrzności rozwleczono
po niemal całym piętrze, na kształt zmaltretowanego wielogodzinną
zabawą motka wełny. Warkocz jelit ciągnął się przez całą długość
pokoju i znikał za rogiem korytarza niczym koszmarna nić Ariadny.
Nierzeczywisty, jakby wyrwany z opowieści braci Grimm nastrój
potęgował jeszcze deszcz pierza, który można było pomylić ze śnieżną
zamiecią rozpętaną w czterech ścianach przedwojennej kamienicy.
A z każdej jamy i szpary, spod mebli i znad nich, z zacienionych kątów
i zza pomiętych zasłon łypały talerzyki lśniących kocich oczu.
***
Granica starości przesuwa się wprost proporcjonalnie do naszego wieku.
Kiedyś trzydziestolatki wydawały mi się próchnem. Teraz widzę, że to ledwie rozgrzewka przed właściwym biegiem. Moje ciało się zmarszczyło,
zwiotczało i skruszało, ale to, co mam w środku, pozostaje przerażająco
niezmienne, jakby odporne na działanie czasu. Musi to być prawda, że dusza
jest wieczna i nieśmiertelna. Coś, co z taką zaciętością trzyma się swojego
kształtu, nie może zwyczajnie się rozpaść i zniknąć pod naporem śmierci.
Przeżyłam dziewięćdziesiąt lat i wierzę, że zbliżam się do rozwikłania tej
wszechtajemnicy. Czekam na nią jednak z mnisią cierpliwością, oddając się
codziennym rytuałom i czerpiąc drobne uciechy z otaczającej mnie materii,
bo wiem na pewno, że tam, dokąd się udam, będzie mi jej brakowało. Gładzę
poręcz bujanego fotela, i inkrustowany grzbiet książki, zatapiam palce
w miękką kocią sierść. Trzy rzeczy, które Bogu udały się najlepiej i którym
bez żalu poświęcałam całe dnie zmierzchu mojego poniekąd udanego życia.

Agnieszka Biskup

Gdy mąż zmarł blisko piętnaście lat temu, podjęłam decyzję, że nigdy
nie zastąpię go obcym człowiekiem, ale z samotnością nikomu nie jest
po drodze. Zaczęło się niewinnie, od biletu na wystawę. Armia rasowych
elegantów stawała tam w szranki o tytuł tego idealnego. Z wypiekami
na twarzy obserwowałam wtedy białego persa, który z niewymuszoną
gracją i swobodą prężył się przed arbitrem, jakby w przypływie łaski dawał
się nam, ludziom, podziwiać. Boski pierwiastek otoczony aksamitem
śnieżnej sierści. Kupiłam go za niemałą fortunę. Prędko też zadbałam,
byśmy mieli towarzystwo.
Koty traktowałam jak przyjaciół i dzieła sztuki jednocześnie.
Niełatwa do zadowolenia, wybierałam rasy najbardziej egzotyczne
i oryginalne, kończąc na siedemnastu bezsprzecznych rarytasach.
Pierwszego roku moją kolekcję zasiliły: pers mink, antyczny abisyńczyk,
dwa rosyjskie niebieskie i cętkowany bengalski. Drugi rok obrodził
parą monumentalnych maine coonów, zwiewnym egipskim mau,
niebieskookim birmańskim i pozbawionym ogona manksem. Przez
następne lata dołączały kolejno: gibki devon rex, pręgowany sokoke,
japoński bobtail, syjamski i tajski, neva masquarade oraz długowłosy
munchkin. Każdego hołubiłam jak własne dziecko. Znałam ich humory,
gusta i przysmaki. Dobierałam im imiona roztropnie, sądząc, że muszę
znaleźć odpowiednie, które będzie pasować do jego posiadacza.
W przeciwnym razie to posiadacz musiałby dostosować się do nadanego
bezmyślnie imienia, a taka wymuszona symbioza prędzej czy później
skończyłaby się wewnętrznym nieładem.
Poza kotami cieszył mnie jedynie wnuk. Z córką pokłóciłam się dawno,
z powodów, które szlachetnie urodzone damy taktownie omijają. Ale
więzów krwi nie sposób ignorować, szczególnie jeśli domowe niesnaski
kaleczą rykoszetem Bogu ducha winne dzieci.
Wnuczek zaczął mnie odwiedzać po wyjeździe na studia. Usamodzielnił
się i odciął zatrutą pępowinę, dzięki czemu mógł na własną rękę odnowić
kontakty z wyklętą babką. Początkowo nasze spotkania ograniczały
się do herbaty i partyjki szachów, panierowanej niezobowiązującymi
rozmowami. Myślę jednak, że los zesłał go do mnie nie bez powodu.
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Tamtego dnia nic nie zapowiadało katastrofy. Ot, cieszyłam się kotami,
lekturą, moim bujanym fotelem i wizytą wnuczka. Po skończonej partii
zaprosiłam go na parter, gdzie mieliśmy raczyć się podwieczorkiem,
ale ułamek chwili i cień nieuwagi sprowadziły na mnie nieszczęście.
Poślizgnęłam się u szczytu drewnianych schodów i jak bezwolny głaz
stoczyłam po trzydziestu czterech stopniach wprost na marmurową
podłogę holu.
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, powiadają. Mój
wnuczek wykazał się w tamtym czasie oddaniem i zaradnością, których
nigdy mu nie zapomnę. Dopilnował, bym dostała najlepszą opiekę
w szpitalu i już w domowym zaciszu troszczył się, gdy wypisano mnie
po przebytej operacji. Moja aktywność została mocno ograniczona
z powodu pogruchotanego biodra. Wnuk odwiedzał mnie co kilka dni.
Utrzymywał w czystości dom, robił zakupy i dbał o koty, które w tych
trudnych chwilach obsiadały moje łóżko ze wszystkich stron, jakby swoją
obecnością i ciepłem pragnęły przynieść mi ulgę.
***
Stara, żywotna kurwa. Cztery pełne lata z drażniącą regularnością poświęcałem jej moje wolne niedziele. Szczerzyłem do niej zadbane uzębienie, siorbałem jej wstrętną bawarkę i pozwalałem ogrywać się w szachy.
Żeby chociaż coś mi w zamian skapnęło. Smoczyca barłożyła się w swojej
jaskini obsranej złotem, ornamentem i porcelaną, podczas gdy ja z ledwością opłacałem stancję wielkości spiżarni.
Targał mną głęboko magazynowany gniew, na którego manifestację
pozwalałem sobie jedynie podczas podwieczorków, odkrawając
z chirurgiczną precyzją paseczki sernika i zgniatając go na miazgę przed
włożeniem do ust. Żułem, wyobrażając sobie jednocześnie, jak wbijam
deserowy widelczyk w babciną papierową szyję, raz za razem, aż trafię
w tętnicę, uwalniając wodospad soczystej czerwieni.
Wymyślanie sposobów jej śmierci stało się jedną z moich ulubionych
rozrywek.

Agnieszka Biskup

– Nie doczekasz się, lawirancie. Kobiety w naszej linii są długowieczne.
Rodzinne legendy wspominają nawet o hrabinie, która nigdy nie umarła
– szydziła moja matka.
To ona podsunęła mi myśl, by się z babką pojednać. Sama skrewiła,
kiedy się pokłóciły lata temu. Oczywiście poszło o pieniądze. Ale czego
się stara spodziewała? Bezwarunkowej miłości za to, że ma piękną
duszę? Starców nikt nie lubi, bo zrzędzą i śmierdzą, niektórzy jedynie
z przyzwoitości ich znoszą. Moja przyzwoitość miała po prostu wymierną
wartość sześciu zer.
Mijały jednak lata, a babunia nie traciła nic na swojej dziarskości. Ja, co
za tym szło, wciąż tkwiłem w życiowej poczekalni, występując na deskach
teatru groteski reżyserowanego przez zgrzybiałą jędzę.
Myśl o zbrodni nie pojawiła się niczym raptowne olśnienie – kiełkowała
powoli pośród żółci i marazmu. Najlepsze lata życia przeciekały mi przez
palce, a ja czekałem… na co właściwie? Na boską interwencję? Bierność
wydała mi się tak kompromitująca, że, nolens volens, postanowiłem losowi
dopomóc. Podjąwszy tę decyzję, odczułem niebywałą ulgę. Popadłem
w prawdziwą obsesję planowania i knucia. Przeglądałem detektywistyczne
powieści i rubryki kryminalne, wywiady ze zbrodniarzami i komisarzami
policji.
W środku tego twórczego procesu wydarzył się niespodziewany
incydent. Moja babka uległa poważnemu wypadkowi, z którym ja, jak
na ironię, nie miałem nic wspólnego. Historia ta mogła stać się moim
wybawieniem. W wyniku upadku z wiekowych schodów przy odrobinie
szczęścia złamałaby wątły, zmurszały kark. Ona jednak potrzaskała
tylko biodro oraz wzbogaciła się o bezlik zadrapań i sińców. Lekcję tę
odebrałem z pokorą. Jeśli chcesz, by coś poszło po twojej myśli, musisz
to solidnie zaplanować i z żelazną konsekwencją wcielać w życie.
Sytuacja wymusiła na mnie nowe obowiązki i częstą obecność na
babcinych włościach. Stara wylegiwała się w łóżku, podczas gdy ja
odwalałem brudną robotę. Sprzątałem, gotowałem, usługiwałem jak
cholerny Murzynek Bambo. Wdychałem kwaśną, starczą woń, maskując
obrzydzenie stroskanym uśmiechem. Znosiłem jej zrzędliwą paplaninę
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zazębioną z wszechobecnym kocim jazgotem. Byłem bliski utraty
zmysłów, traktowałem to jednak jako test wytrwałości i rezolutności.
– Pójdę już. – Ucałowałem babcine czoło i podciągnąłem kołdrę pod
jej brodę.
– Dobrze, wnusiu. – Klepnęła moją dłoń. – Nakarmiłeś koty?
– Zaraz to zrobię.
Zszedłem do kuchni, gdzie już tłoczyła się armia czworonogów wabiona
perspektywą posiłku. W moich rękach pojawił się zawinięty w papier kawał
wołowej polędwicy. Cisnąłem mięso na deskę i zacząłem kroić w kostkę.
Koty syczały i prychały, wspinały się na blat. Prężąc w pałąk grzbiety,
niecierpliwie drapały pazurami meble i podłogę. Próbowały wciskać pyski
w stertę wołowiny, kraść drobne kąski, ale odganiałem je brutalnie, co
zadziorniejsze obdarowując kopniakami.
Pełną miskę zaprezentowałem każdemu z osobna. Łapałem wściekłe
stworzenia za karki i drażniłem bliskością pożywienia, nie pozwalając
jednak nic uszczknąć. Niektórym unieruchamiałem szczęki i wpychałem
łebki w stos surowizny, innym kładłem zaciśnięty w palcach skrawek
mięsa na szorstki język, by podsycić torturę niespełnionej potrzeby.
Mięso spakowałem do plecaka, a rozsrożone kociska odprowadziły
mnie aż do wyjścia. Szykowała mi się suta kolacja. Przez ostatnie trzy
tygodnie zauważalnie przytyłem, ale nie martwiłem się tym zbytnio. Gdy
już będę bogaty, zafunduję sobie liposukcję.
– Co się tam dzieje?
Zadarłem głowę. Stała u szczytu schodów. Pokurcz. Relikt. Półtrup.
Wygięta w leciwy paragraf trzęsła się w swój zwyczajny deliryczny sposób,
jakby miała się zaraz rozpaść na kawałki.
– Mało im, żarłokom! – zaśmiałem się.
– Nie dawaj im więcej, bo się roztyją!
– Bez obaw, babciu! Drzwi tylko zamknij i kładź się z powrotem.
Jeszcze chwilę stałem na schodach, wsłuchując się w zgrzyt
przekręcanych zamków i kocie wrzaski. Jakiś przechodzień mógłby
pomyśleć, że w starej kamienicy mieści się przedszkole i właśnie każdemu
z maluchów siłą odebrano zabawkę.

Agnieszka Biskup

***
– I jaka jest jego treść? Testamentu.
Intuicja względem ludzi rzadko mnie zawodziła, a temu tutaj nie
powierzyłbym nawet własnego parasola. Bijące od niego chciwość
i zniecierpliwienie zatruwały powietrze w całym gabinecie. W mojej gestii
nie leżała jednak ocena jego przyzwoitości, a dopełnienie zawodowego
obowiązku.
– Babcia zostawiła panu cały majątek. Kamienicę, akcje, gotówkę…
Odetchnął z ulgą i się zaśmiał. To było silniejsze od niego. Postukałem
palcem w papier i dodałem nie bez satysfakcji:
– Jest jeden warunek. Jako wykonawca testamentu zostałem
zobligowany, by dopilnować jego przestrzegania.
– Niechże pan mówi. – Uśmiech zastygł mu na ustach.
– Wraz z majątkiem dziedziczy pan jej siedemnaście kotów. Musi
pan zapewnić im godziwy byt, taki sam, jaki wiodły do niedawna. Muszą
pozostać w kamienicy, w której mieszkały, a panu nie wolno nieruchomości
sprzedać. Macie tam mieszkać razem, dożywotnio, taka jest wola mojej
klientki.
Cała wcześniejsza euforia wyparowała z niego bezpowrotnie.
– Ale to niemożliwe! – zaprotestował. – Te bestie… One ją zjadły!
Zeżarły! Wie pan, co mówią o ludojadach? Jak się raz rozsmakują
w ludzkim mięsie, to już nic im go nie zastąpi!
– Niech pan nie histeryzuje. – Podsunąłem mu dokumenty do
podpisu. – Dziedziczy pan fortunę. Kilka pupili do opieki to chyba
niewielkie obciążenie? Tutaj jest ich rozkład tygodnia, którego musi
pan przestrzegać. Fryzjer, spacery, wystawy, dieta dostosowana do
pory roku. Inspekcje ze strony mojej i weterynarza będą oczywiście
niezapowiedziane, nie rzadsze niż dziesięć razy w miesiącu.
Mężczyzna wlepił w wykaz ogłupiałe spojrzenie, nerwowo przerzucał
kolejne kartki.
– Poza tym proszę na to spojrzeć z optymistycznej strony –
kontynuowałem. – Wiele prymitywnych plemion uważa, że poprzez
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skonsumowanie ciała zmarłego dochodzi do transferu duszy. To wy
raz najwyższego szacunku: zjadanie przodków, by żyli dalej w swoich
potomkach. Może więc i pańska babcia nadal istnieje w tych czworonogach?
Starsza pani wspominała, że jesteście wyjątkowo zżyci, powinna więc
cieszyć pana perspektywa, że będziecie z babcią już na zawsze razem.
Klient zbladł. Ponownie podsunąłem mu papiery spadkowe i wskazałem
miejsce do złożenia podpisu. Z ociąganiem ujął pióro, taksując paragrafy
i klauzule, jakby pod niewinną nazwą ostatniej woli krył się szalbierczy
cyrograf. Stalówka wisiała w powietrzu i drżała zauważalnie, by wreszcie
opaść na biały arkusz.
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DE PROFUNDIS
Wiktor Orłowski

W amerykańskich serialach zwłoki najczęściej znajduje kobieta – młoda,
atrakcyjna entuzjastka joggingu, która o świcie, jeszcze przed czołówką,
potyka się o trupa i dramatycznie wrzeszczy. Spośród wszystkich pomysłów na zmasakrowanie ciała, na jakie wpadł przećpany metamfetaminą, znerwicowany scenarzysta, wybiera się ten najbardziej obrzydliwy.
Sprawa, z pozoru zawiła niczym przestępstwo gospodarcze tuszowane
przez rząd, okazuje się możliwa do rozwiązania w godzinę minus przerwa
na reklamy.
Człowiek, który parę minut przed czwartą znalazł półleżące na
schodach ciało, nie grał w amerykańskim serialu. Nie był też młodą,
atrakcyjną kobietą i – na Boga Najwyższego – nie wrzeszczał.
Zadziałało wyszkolenie: nie dotykał zwłok i nie zwymiotował, mimo że
zbezczeszczono je w sposób, jaki niektórym scenarzystom nawet nie
przyszedłby do głowy. Zanotował dokładną godzinę – trzecia pięćdziesiąt
jeden – i sięgnął po telefon, by natychmiast obudzić przełożonych.

PRIMO GIORNO
Lot numer U2 1343 z Genewa-Cointrin zakończył się punktualnie o ósmej
dwadzieścia pięć na zimnej, śliskiej od porannej mżawki płycie Aeroporto
Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino. Główny pilot podziękował za wspólną podróż, a kilkoro pasażerów, nie wiedzieć czemu, zaczęło bić brawo.
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Isidore Montenegro nie klaskał.
Migrena dopadła go jeszcze przed wylotem, tak silna, że dwie
kapsułki kodeiny po prostu pogryzł i połknął na sucho. Miło uśmiechniętą
stewardessę poprosił o kawę. Zanim podróż dobiegła końca, wypił trzy
– teraz czuł w ustach cierpki posmak, jak gdyby przeżuł podeszwę
namoczoną w occie.
Miał przy sobie jedynie skórzany neseser. Zignorował strefę odbioru
bagażu i szybkim krokiem przeciął terminal przylotów, w biegu wzywając
Ubera. Zielony fiat odebrał go z lotniska kwadrans przed dziewiątą. Isidore
z ulgą wepchnął walizkę na tylne siedzenie i wtłoczył się obok. Płuca
zgniatał mu nieznośny, niematerialny ciężar. Drżącą ręką wyszarpnął
z kieszeni inhalator.
Kierowca zerknął we wsteczne lusterko.
– Astma? Paskudna rzecz, moja siostra od podstawówki ma… – zaczął
nawet niezłym szkolnym angielskim.
Isidore wcisnął tłok i skulił się, kaszląc jak gruźlik. Oskrzela zacisnęły
się w niemym proteście, z oczu pociekły łzy. Przez kilka pierwszych
sekund dusił się i rozpaczliwie usiłował zaczerpnąć powietrza.
– …okej, aż tak to moja siostra nie ma. – Kierowca nieco zbladł. –
Wszystko w porządku?
– Si, grazie.
– Stai male?
– Nie jestem chory – odparł Isidore. Ze znużeniem oparł się o zagłówek
kanapy. Przed oczami latały mu mroczki.
Mężczyzna sprawnie zmienił biegi i włączył się do ruchu. Montenegro
zamknął oczy. Odruchowo starał się zaklasyfikować jego akcent.
Północ? Okolice Neapolu? Pewnie student z małej mieściny, dorabiający
w weekendy za kółkiem. Nie znał dobrze miasta, w przeciwnym razie już
pytałby o adres.
– Podróż służbowa czy ktoś umarł?
Isidore uśmiechnął się, nie otwierając oczu. Mimowolnie przypomniał
sobie GIF wycięty z „Drogi do El Dorado”: „Both, both is good”.
– Skąd pytanie?

Wiktor Orłowski

– A w jakim innym celu ktoś w czarnym garniturze łapie poranny lot?
– Kierowca otaksował wzrokiem jego elegancki, choć teraz niechlujnie
wymięty strój.
– Bystry jesteś. Będę pamiętał o napiwku.
– Więc?
– Podróżuję służbowo.
– Marketing? IT? Bankowość? Dobrze pan mówi po włosku.
– Książkę piszesz?
– Jestem ciekawski po matce.
– Co zrobiłaby twoja matka, gdyby to usłyszała?
– Przywaliłaby mi patelnią po bolognese.
Isidore oparł czoło o chłodną szybę. Przejeżdżali właśnie przez ponte
della Magliana; pod sobą czuł mętne, zimne wody Tybru, ich wibrację
i leniwą wściekłość – nieprzerwany, gniewny puls Wiecznego Miasta. Padał
niemrawy, zimowo-rzymski deszcz. Coś ledwo wyczuwalnego połaskotało
Isidore’a w kark. Wzdrygnął się.
– Więc? – indagował kierowca, zjeżdżając z mostu w zewsząd otoczoną
zielenią via del Cappellaccio.
– Powiedzmy, że pracuję dla olbrzymiej międzynarodowej korporacji,
która posiada znaczny kapitał i wywiera wpływ na życie ludzi w praktycznie
każdym kraju, a niektórzy jej pracownicy chodzą przebrani jak clowni.
– McDonald’s?
Montenegro parsknął śmiechem i pokręcił głową.
Wysłużony fiat przebił się do via Ostiense, a stamtąd w viale Guglielmo
Marconi, gdzie odstał swoje w korku na wysokości Bazyliki Świętego
Pawła za Murami. Za ponte Marconi ostro skręcił w prawo i jechał po
łuku wzdłuż lewego brzegu Tybru, a następnie poprzez ponte Testaccio
przebił się na brzeg prawy i trzymał się go tak długo, aż gadatliwy Włoch
zrozumiał, dokąd jadą.
Z głupio rozdziawionymi ustami zaciągnął hamulec ręczny tuż przed
blokadą policyjną na via della Conciliazione. Obejrzał się przez ramię,
jego mina wyrażała najszczersze zdumienie. Isidore wysiadł bez słowa
i wyjął walizkę.
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Od barykady natychmiast odłączył się jasnowłosy funkcjonariusz
z niebieskimi naramiennikami ze wzorem z trzech gwiazd – symbolem szarży
kapitańskiej. Zatrzymał się trzy metry od taksówki i zasalutował sprężyście.
Isidore posłał mu zmęczony uśmiech.
– Dobrze cię widzieć, Jean.
Kapitan opuścił rękę.
– Piacere di vederti anche tu, Dottore – odparł zduszonym głosem. –
Czekaliśmy na ciebie.
***
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Nieoznakowaną hondę porzucił na rogu Borgo Pio i Vicolo d’Orfeo w nadziei, że straż miejska zastanowi się choć przez chwilę, zanim odholuje
mu wóz. Dwoma kęsami pożarł pączka i wysiadł na deszcz, zgarniając
z podstawki kubek wciąż gorącej americano.
Rogu via dei Corridori pilnowało trzech znudzonych funkcjonariuszy
prewencji. Inspektor Domenico Beneventi na odczepnego machnął im
legitymacją. Niezatrzymywany, szybkim marszem dotarł do prawego łuku
kolumnady. Dopiero wtedy ktoś znienacka złapał go za ramię.
Odwrócił się płynnie, gotów chlusnąć napastnikowi kawą prosto w twarz.
– Chryste, Mario! – sapnął wściekle. – Co ty tu robisz?
Mario Offredi, redaktor kroniki kryminalnej „La Republicca” i żywy
dowód na to, że genetyka kroczy niekiedy bardzo zawiłymi ścieżkami,
skrzywił się w grymasie wyrażającym na poły wstyd, a na poły ulgę.
– Nico! – wyrzucił na wydechu. – Boże, jak dobrze, że to ty! Wydałem
pół wypłaty, żeby te smętne ryje mnie tu wpuściły.
– Zawsze miałeś talent do marnowania pieniędzy.
Dziennikarz skrzywił się płaczliwie.
– Rzuć mi cokolwiek, błagam.
– Bez komentarza – uciął Domenico. – Jeszcze nawet nie widziałem
ciała. – To niezupełnie była prawda; widział je na zdjęciach i był to obraz,
który z pewnością dziś w nocy wróci do niego we śnie.
– Ale jak już będziesz coś wiedział?

Wiktor Orłowski

– Bez komentarza.
– Cokolwiek?
– Bez komentarza, Mario.
– Daj spokój, jesteśmy rodziną!
Beneventi szedł szybko, wyciskając cały potencjał z prawie metra
dziewięćdziesięciu wzrostu i z długich nóg. Niższy o głowę dziennikarz
truchtał przy jego boku, ledwo dotrzymując tempa. W niczym nie
przypominał swojej wygadanej, efektownej siostry, którą Domenico przed
siedmioma laty miał przyjemność poślubić.
Tuż przed taśmą Mario chwycił inspektora za ramię.
– Błagam cię, stary! – jęknął. – Muszę mieć coś do newsa.
– Nie mogę. Przyjdź na konferencję prasową.
Szwagier posłał mu spojrzenie pełne wyrzutu. Inspektor wyminął go,
tłumacząc sobie w duchu, że zachowuje się jak porządny pies, a nie jak
zwykła świnia.
Czterech techników w białych kombinezonach rozstawiło nad
schodami namiot ochronny. Ispettore Herman Esposito, śniady i suchy
jak cygaro partner Beneventiego, stał kawałek dalej z rękami wciśniętymi
w kieszenie płaszcza. Towarzyszył mu żandarm w stopniu inspektora.
Kwaśne miny obu dżentelmenów sugerowały, że rytuał przepychanek
konkurujących służb został już należycie odprawiony.
Domenico odetchnął w duchu.
– Nico! – krzyknął za jego plecami Offredi. – Powiedz mi chociaż, czy
rozważacie zabójstwo na tle religijnym!
Inspektor się odwrócił. Ze swojego miejsca mógł objąć wzrokiem
niemal cały plac – opustoszały jak nigdy, straszący palcem Igły Kleopatry
oskarżycielsko wyciągniętym ku niebu, okolony zadaszoną wiatą, której
cztery rzędy kolumn ustawiono tak precyzyjnie, że obserwowane z paru
szczególnych punktów zlewały się w jedność.
– Żartujesz sobie? – rzucił, z niedowierzaniem unosząc brew. –
Jesteśmy w pierdolonym Watykanie.
***
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Wiktor Orłowski

Świat za taśmą wydawał się prawdziwszy: barwy nabierały intensywności, kontury stawały się ostrzejsze, a dźwięki – głębsze. Domenico
automatycznym ruchem sięgnął do kieszeni i ze sterylnej saszetki wyjął
parę rękawiczek. Herman skinął mu głową, na co Nico nie zwrócił uwagi.
W całości zaabsorbowało go ciało.
Inspektor Domenico Beneventi nigdy nie twierdził, że widział już w życiu
wszystko, ale dekada przepracowana w rzymskim wydziale kryminalnym
nauczyła go, gdzie mniej więcej przebiegała granica człowieczeństwa.
Dzisiaj przebiegała na schodach Bazyliki Świętego Piotra. I był to
większy problem, niż mogłoby się wydawać.
Ciało było nagie i upiornie blade, tym rodzajem bieli, który sugeruje
znaczny ubytek krwi i stan głębokiego zamrożenia. Półleżało, oparte
plecami o schody, a pośladkami i tylną powierzchnią nóg spoczywające
na płycie jednego z najsłynniejszych na świecie placów. Należało do
mężczyzny w dość zaawansowanej jesieni życia – fałdki suchej skóry
okalały sflaczałe mięśnie. Skurczone, przymarznięte do lewego uda
prącie przywodziło na myśl ślimaka ogołoconego z muszli. Ofiara
bezwładnie rozkładała ręce, Domenico dopatrzył się wypielęgnowanych
paznokci i ciemniejszych akcentów plam wątrobowych. Odwrócił wzrok.
Bezsensowność zbrodni i okrucieństwo wobec starego ciała wystawionego
na pośmiewisko były tak obrzydliwe, że odebrały mu oddech.
Ktoś klepnął go w plecy. Herman.
– Niezły spektakl, co? – mruknął. Miał ochrypły głos, zdarty wagonami
wypalonych przez lata czerwonych marlboro.
– „La Scala” już go wpisała w repertuar na lipiec – odpowiedział
Domenico. – Wiemy, kto to?
– Próbowaliśmy zrobić fotkę i puścić do sieci z pytaniem, czy ktoś
rozpoznaje twarz, ale pomysł upadł z braku twarzy.
Inspektor Beneventi zaklął.
– Jeśli wszyscy z Neapolu są równie bystrzy, to nic dziwnego, że waszą
spuścizną dziejową jest pizza.
Esposito wyszczerzył zęby. Za ich plecami rozległo się chrząknięcie
pełne przygany.
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– Trochę szacunku, panowie. Jesteście w Domu Bożym – upomniał ich
sucho inspektor żandarmerii watykańskiej. Nazywał się Matteo Durante.
Neapolitańczyk zatuszował parsknięcie improwizowanym napadem
kaszlu.
Miał rację – twarz ofiary należało rozważać w zakresie umownym,
gdyż składała się obecnie z mniej więcej kilograma siekanego mięsa, tu
i ówdzie przyozdobionego błyskiem zadbanego zęba. Nos praktycznie
nie istniał, podobnie jak wargi, a przez policzki szły głębokie bruzdy
przywodzące na myśl ślad zostawiony przez zwierzęce pazury. Nie to
jednak było najgorsze.
Denat zwrócił swoje wnętrzności.
Dosłownie.
Żuchwę odchylono tak mocno, że aż wypadła ze stawu. Skóra w kącikach
ust popękała. Głębokie, sięgające niemal uszu rozdarcia przypominały
Glasgow smile. Brzuch ofiary zapadł się kuriozalnie i utworzył płytką
nieckę, w której wygodnie ułożyły się narządy. Beneventi stłumił wymioty,
gdy rozpoznał w kłębie okrwawionej tkanki coś, co musiało być żołądkiem,
śledzioną i – dobry Boże – całą wątrobą. Nogi denata leżały bezwładnie.
Spomiędzy ud ział czerwony, rozszarpany otwór.
Doktor Molinaro, która dotąd notowała coś na podkładce opartej
o kolano, teraz wstała i zdjęła maseczkę.
– Sprawca w jakiś sposób doprowadził do oddarcia i wyciągnięcia
całego przewodu pokarmowego, z odbytnicą włącznie, bez przerwania
jego ciągłości. Żywcem. Nie pytajcie mnie, jak to zrobił.
– Jak to zrobił? – zapytali jednocześnie Domenico, Herman i Matteo.
Medyk sądowa wywróciła oczami.
Sposób oprawienia ciała, jakkolwiek to zabrzmi, nie był najbardziej
kontrowersyjnym elementem zbrodni. Nie był nim nawet akt porzucenia
zwłok na schodach Bazyliki Świętego Piotra – obiektu sakralnego
kluczowego dla całego świata katolickiego, obiektu strzeżonego dniami
i nocami przez dziesiątki kamer oraz uzbrojonych wartowników.
Rzecz w tym, że na mocy umowy zawartej pomiędzy Stolicą Apostolską
a władzami Rzymu jurysdykcja policji świeckiej sięgała jedynie do Placu
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Świętego Piotra – najdalej do schodów poprzedzających świątynię. Od
pierwszego stopnia rozciągała się strefa wpływów służb watykańskich.
Ciało zaś leżało dokładnie pomiędzy.
Ktokolwiek zostawił je w tym miejscu, musiał o tym wiedzieć.
Co chciał w ten sposób osiągnąć?
Domenico odchrząknął.
– Nie chcę wbijać kija w mrowisko, ale mamy tu precedens – zaczął.
Durante zmarszczył brwi.
– Rozumiemy autonomię Watykanu, ale to my mamy większe
doświadczenie w badaniu morderstw – kontynuował po chwili. – Liczymy na
współpracę, w tej chwili najważniejszy jest sprawny przepływ informacji i…
– Nie rozpędzajcie się – odezwał się ktoś dźwięcznie, przeciągając
głoski.
Cała czwórka jak na komendę odwróciła się w stronę placu. Cztery
szczęki jednocześnie opadły na widok człowieka, któremu gwardzista
szwajcarski w stopniu kapitana usłużnie unosił taśmę.
Był młody. Bardzo młody – najwyżej dwadzieścia pięć lat, z czego
ostatnich pięciu, wnosząc po intensywności sińców pod oczami, nie
przespał najlepiej. Czarny garnitur miał pognieciony, mimo to Domenico
wciąż mógł oszacować jego wartość na ćwierć swoich rocznych zarobków.
Intruz ledwo trzymał się na nogach, oburącz dzierżąc ciężki neseser.
Reprezentował ten specyficzny rodzaj kruchej, wiotkiej urody, która
sprawiała, że porządny facet nazwie jej posiadacza „mężczyzną” jedynie
wtedy, kiedy już naprawdę nie znajdzie lepszego określenia.
Rzucił bagaż, zza pazuchy wyjął skórzane etui na dokumenty.
– Isidore Montenegro, Biuro Śledcze Watykanu.
Żandarm zbladł dostrzegalnie. Domenico ledwie rzucił okiem na
legitymację, mózg zawiesił mu się na złotym wytłoczeniu ze wzorem
dwóch skrzyżowanych kluczy.
– Nie chcę gwiazdorzyć, ale przejmuję tę sprawę. – Montenegro schylił
się do swojej walizki. Wieko odskoczyło z cichym trzaskiem.
Inspektor zerknął do wnętrza nesesera i zdławił cisnący się na
usta, irracjonalny chichot. To był, mniej więcej, zestaw techniczny: gips

De profundis

179

180

odlewniczy, pochłaniacze zapachów i wymazówki, taśmy żelowe, paski do
detekcji śladów krwawych, koperty dowodowe, Bluestar Forensic, garść
kryształów niewiadomego pochodzenia i przeznaczenia, słoiczki pełne
proszków przypominających argentorat lub mąkę, pędzle daktyloskopijne
z piór marabuta.
Agent watykański uniósł wzrok.
– Czy mój włoski jest dla panów niezrozumiały?
– Chyba musi pan popracować nad dykcją – odparł Domenico gładko. –
Przysiągłbym, że usłyszałem „Biuro Śledcze Watykanu”, a to znaczyłoby,
że muszę wykopać pana z obszaru prowadzonych czynności śledczych
i pilnie wezwać lekarza. Najlepiej ze specjalnością w psychiatrii klinicznej.
Rysy Szwajcara stwardniały. Spiął się, jakby zamierzał trzema krokami
pokonać dzielącą ich odległość i strzelić inspektora w pysk, ale intruz
powstrzymał go gestem. Miał bardzo duże oczy – Beneventi dopiero
teraz to zauważył. Okolone długimi, niemal dziewczęcymi rzęsami. Szare.
– W porządku, Jean – powiedział cicho. Mówił z ledwo dostrzegalnym
obcym akcentem. – Inspektorzy są zdrowo sceptyczni, rozumiem. Z chęcią
wziąłbym z panami udział w festiwalu erudycyjnego autofellatio, ale nie
spałem od doby, a kłótnia z Włochem to rzecz z góry przegrana, jeśli nie
zna się jego matki. Do jednego z was za chwilę zadzwoni przełożony.
Mam nadzieję, że wyjaśni moje prerogatywy.
Jeszcze zanim skończył mówić, komórka Hermana zawyła, malowniczo
zarzynając „Highway to Hell”. Odebrał, wypowiedział jedynie: „Si”, ale
Domenico z samej miny partnera mógł wyczytać, że jego rozmówca ma
przed nazwiskiem co najmniej „prefetto”.
– W razie gdyby był to argument wciąż nieprzekonujący, do drugiego
zadzwoni także mój przełożony – dodał Montenegro, a w tym samym
momencie zawibrował telefon Beneventiego.
Przesunął ikonę zielonej słuchawki i przyłożył aparat do ucha. Nogi
ugięły się pod nim; w szoku nie rozróżniał słów, ale poznał głos – ten
sam, który w domu jego matki co niedzielę trąbił z telewizora, głos, na
który co drugi mieszkaniec Rzymu odruchowo reagował znakiem krzyża.
Isidore Montenegro tylko się uśmiechnął.
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***
Agent specjalny Biura Śledczego Watykanu, niezależnie od charakteru
służby, której natura w najlepszym razie wzbudziłaby wybuch wariackiego śmiechu, a w najgorszym – strach i szaleństwo, zrobił to, co każdy
przeszkolony funkcjonariusz odruchowo czyni na miejscu zbrodni. Założył
rękawiczki.
Najpierw przejrzał dowody zebrane i opisane przez techników.
Mimo wszystko nie gardził konwencjonalną kryminalistyką – ślady
zostały zabezpieczone dobrze, pierwsze ogniwo łańcucha dowodowego
wyglądało solidnie. Technicy zgromadzili, co tylko zauważyli. Isidore
przyjechał po te niuanse, których dostrzec nie byli w stanie.
Jak mawiają, diabeł tkwi w szczegółach.
Zagryzł wargę, zanurzywszy pędzel w słoiczku białego proszku. Za
plecami czuł drażniącą obecność pulsującego co minutę obelisku. Fasada
Carla Maderno emanowała ciepłym blaskiem stawiającym do pionu włoski
na karku.
Pędzelkiem omiótł ramiona, szyję oraz uda ofiary. Rozkaszlał się
chrapliwie i ukrył twarz w rękawie. Wpierw nic się nie działo, ale po
chwili biały nalot wyraźnie sczerniał, jakby uległ zwęgleniu. Isidore
poczuł charakterystyczny odór – zjełczałe masło, ozon, rozmaryn, woń
zepsutych jaj. Szybko przytknął do ran sterylne pochłaniacze aury.
Zamknął oczy. Opuszkami palców powiódł po krzywiznach
lodowatego, sztywnego ciała; szukał mikroobrażeń i śladów, których
świecka kryminalistyka nie badała – chropawego piętna odciśniętych
na skórze sigili, pól wciąż słabo rezonujących żądzą morderstwa, ech
teurgicznych i air.
Dyskretnie obmacał pachwiny martwego mężczyzny. Na języku
wyczuł smak krwi i zepsutego mięsa; w umyśle błysnęły litery i liczby,
tak ostre, jakby wypalił je rozgrzanym żelazem. Syknął cicho.
Żandarm chrząknął donośnie.
– Będzie co najmniej drugie ciało – oświadczył Montenegro i wstał. –
W ciągu najbliższych dni, najprawdopodobniej w niedzielę.
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Wyższy z inspektorów, ten młodszy, z papierowym kubkiem
podpisanym „Nico”, prychnął drwiąco.
– Elegancko. Mamy „kiedy”, jeszcze nam powiedz: kto, jak, gdzie
i dlaczego, i będziemy mogli spadać na aperol.
Isidore obrzucił go spojrzeniem pełnym niechęci.
– Gdzie: w kolejnym miejscu na granicy wpływów. Porta Angelica,
lądowisko helikopterów, wejście do muzeów albo inne miejsce, w którym
Watykan łączy się z Rzymem. Jak: w podobny sposób, z tą różnicą, że ciało
zostanie spalone lub inaczej poddane działaniu wysokiej temperatury.
Dlaczego: jeszcze nie wiem, ale się dowiem. Kto: powiedziałbym, ale
wybuchłby ci mózg.
Z mlaśnięciem zawilgoconej gumy zdjął rękawiczki i schował je do
kieszeni. Zza pazuchy wyjął ozdobny wizytownik.
– Chcę być obecny przy sekcji – rzucił i wcisnąwszy Domenico
wizytówkę do ręki, skierował się ku świątyni.
W przedsionku zatrzymał się i oparł barkiem o ścianę. Oddychał płytko,
kurz wiszący w powietrzu piekł go w gardło. Drzwi Główne – Filarete –
stały otworem, ale Isidore, tknięty niewytłumaczalnym impulsem, skręcił
w prawo, ku Drzwiom Świętym. Metal zasyczał i rozgrzał się pod jego
dotykiem, ale wrota ustąpiły. Montenegro wślizgnął się do Bazyliki i jak
zwykle zachłysnął jej aurą.
Nawa centralna opalizowała światłem. Powietrze drżało nieznacznie;
Isidore ominął ją, niczym przerażony szczur trzymał się bocznych kaplic.
Kątem oka dostrzegł, że Najświętsza Panienka z Piety na jego widok
uniosła głowę i gniewnie zmarszczyła brwi. Pomniki Leona XII i Krystyny
Szwedzkiej skrzywiły się, kiedy je mijał, jakby chciały go opluć.
Człowiek, który go wezwał, czekał u stóp konfesji świętego Piotra.
Z zadartą głową i rękami splecionymi za plecami obserwował baldachim.
Isidore podszedł bliżej, zastanawiając się, czy on również widzi wiązki
oślepiającej, trzeszczącej energii oplatającej cztery spiralne kolumny. Rój
brązowych pszczół wirował w uświęconym ochronnym tańcu. Montenegro
słyszał bicie własnego serca, szum huczącej w skroniach krwi. Odruchowo
dotknął wystrzępionej niebieskiej frotki na lewym nadgarstku.
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– To on? – spytał stary człowiek. – To ciało Paola?
Isidore milczał przez chwilę.
– Przykro mi, papi.
Mężczyzna powoli skinął głową. Był drobnym, niepozornym
staruszkiem o zaokrąglonych plecach, ale z całej jego postury biła energia
przyprawiająca o naprzemienne napady euforii i mdłości.
– Zawsze był ci przeciwny.
– Wiem.
– Uważał, że zbyt ryzykuję, wzywając cię. Widzę pająka na ścianie
i mierzę do niego z armaty.
– Nie prosiłem się o to, papi – odparł cicho Isidore.
Obaj umilkli na moment. Montenegro słuchał trzasków ołtarza, który
w jego uszach brzmiał jak ukochana piosenka puszczona z porysowanej
płyty. Miał wrażenie, że ubranie nagle stało się gryzące i sztywne. Pocił
się jak szczur. Konwulsyjnie drapał kark, bo czuł, jakby drażniła go metka,
choć wiedział przecież, że jego koszule – szyte w prywatnej pracowni
projektanta z Mediolanu – żadnej nie mają.
Samym skrajem świadomości wyłowił szept.
– Znów dokładam nową belkę do twojego krzyża – rzekł stary człowiek.
Agent nie odpowiedział.
– Masz jakiekolwiek wątpliwości co do okoliczności śmierci Paola?
Szmer. Szept.
– Nie, papi. Żadnych.
Mężczyzna w bieli wolno uniósł głowę.
– Wymieć to z mojego miasta, Isidore.
***
Siedziba dawnego Instytutu Medycyny Sądowej, dziś zaledwie fragmentu
nadrzędnego wydziału Sapienza Università di Roma, wyraźnie nie mogła
się zdecydować, czy woli pasować do schludnych kwadratów zielonego
Tiburtino, czy może raczej do betonowo-szklanego szyku biznesowego
Esposizione. Asekurancko postanowiła więc nie pasować do niczego,
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rozkładając naprzeciw Bazyliki Świętego Wawrzyńca za Murami swoje
niezgrabne, karmelowe cielsko.
Posadzki prosektorium pamiętały jeszcze reżim Mussoliniego.
Herman wybitnie nie cierpiał tego miejsca. Zajął się wstępnym
rozpytaniem wartowników i zdobyciem nagrań z monitoringu, więc
Domenico uczestniczył w sekcji sam.
Międzynarodowy złoty standard priorytetów kryminalnych wyznaczało
zainteresowanie mediów, dlatego autopsję mężczyzny ze schodów
zarządzono natychmiast, bezceremonialnie odsunąwszy na bok czeredę
rzymskich kloszardów i żniwo imprez, które skończyły się gorzej, niż
powinny. Środek sali oczyszczono. Zrobiono miejsce dla wolnostojącej
wanny, którą doktor Molinaro wytrzasnęła nie wiadomo skąd. Stażyści
właśnie dociągali z łazienki gumowy wąż, by wypełnić naczynie ciepłą wodą.
– Machniemy oględziny zewnętrzne i wrzucimy go do kąpieli –
zarządziła medyk sądowa. – Albo tak, albo sekcja za dwa dni.
– Dlaczego? – wyrwało się Domenicowi.
Sofia Molinaro miała oliwkową cerę, szerokie biodra oraz gęste, czarne
brwi. Była Włoszką z babki prababki; potrafiła spojrzeć na mężczyznę tak,
że jak kretyn czuł się on sam, jego syn i jeszcze jego wnuk.
– Jak ja was lubię, mundurowych – sarknęła. – Kawalerowie nawet po
ślubie. Ines powinna spakować walizki i urządzić ci szkołę życia.
– Do rzeczy, błagam.
– Rozmrażałeś kiedyś wołowinę z kością? Albo kurczaka?
– Zdarzało się.
– I ile to trwało, zanim mogłeś pokroić mięso?
Domenico przełknął ślinę.
– Rozumiem.
Nałożyła żółte gumowe rękawice, które inspektorowi kojarzyły się
wyłącznie z przykrym obowiązkiem czyszczenia toalety, i zdjęła z denata
białą płachtę. Martwy mężczyzna zastygł w przygnębiającej pozie,
z rękami wyciągniętymi wzdłuż boków, lekko przykurczonym tułowiem
i uniesionymi nogami, jakby zabierał się za serię nożyc gimnastycznych.
Proszek niewiadomego pochodzenia oblepiał go jak mąka.
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Kobieta wdusiła guzik dyktafonu.
– Trzynastego lutego, trzynasta dwadzieścia, sekcja zwłok od
nalezionych na schodach Bazyliki Świętego Piotra. Płeć: męska. Wiek:
około siedemdziesięciu lat. Tożsamość: nieznana. Nie powinno tu być
twojego papieskiego kolegi?
Domenico tylko wywrócił oczami. Wizytówkę Montenegro miał
wciąż w kieszeni płaszcza, ale nie zamierzał z niej korzystać. To była
sprawa kryminalna w rękach policji – obrzydliwe, absurdalne, ale wciąż
tylko morderstwo, a nie powieść Dana Browna. Wiązały go rozkazy
dowództwa, a nie uprzejme prośby starszego pana, który zwykł nosić
się na biało.
– Kiedy nastąpił zgon? – spytał.
– Nie wiem. Zwłoki są głęboko zamrożone, mógł umrzeć pół roku
temu albo wczoraj.
Beneventi zaklął. Denat miał opuszki palców czarne od tuszu
daktyloskopijnego. Inspektor miał nadzieję, że jego odciski figurowały
w jakiejś bazie.
– Wrzuciliśmy go w tomograf, zanim przyjechałeś – powiedziała
patolog. – Ma endoprotezę lewego stawu biodrowego. Sprawdzę numer,
gdy go rozkroję.
– Jak wytłumaczysz…? – zawiesił głos. Nie wiedział nawet, jak określić
akt wynicowania całego przewodu pokarmowego.
Kobieta pokręciła głową.
– Nie wiem, Nico. Gardło z zewnątrz nie wygląda na uszkodzone, nie
mam pojęcia, jak sprawca przepchnął przez nie całą wątrobę.
– A twarz?
– Na oko? Pogryzienie. Duży drapieżnik, może pies. Naprawdę muszę
go rozkroić. Ale… – Zawahała się. – Zwróć uwagę, jak leży.
Beneventi zmusił się, by znów spojrzeć na ciało.
– Co masz na myśli?
– Pozycja pasuje idealnie do kąta nachylenia schodów. Zupełnie tak,
jakby zamarzł, już leżąc na nich.
– Sugerujesz, że…
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– Nic nie sugeruję. Po prostu nachylenie tułowia pasuje do ukształ
towania schodów. I jeszcze coś. Podejdź tutaj.
Na sztywnych nogach, niechętnie, pokonał odległość dzielącą go
od stołu. Asystenci odsunęli się usłużnie, ktoś podał mu parę świeżych
rękawiczek. Molinaro pochyliła się, skuwką długopisu wskazując coś, na
co nie zwrócił wcześniej uwagi. Rany.
Ścieg drobnych skaleczeń ciągnących się tuż przy lewej pachwinie, po
wewnętrznej stronie uda. Częściowo zasłaniał je przymarznięty członek,
ale Beneventi poczuł uderzenie gorąca, gdy rozpoznał krój liter i cyfr.
A – P lub zasłonięte B – 2 lub 3 – 1 – 5 – 1 – 6. Szybko podsumował
w myślach możliwe kombinacje: AB21516, AP21516, AB31516, AP31516.
– Rejestracja samochodowa?
– Nie mam pojęcia. Jestem lekarzem, a nie kryptografem. Ale zwróć
uwagę na ich ułożenie. – Powiodła końcówką długopisu wzdłuż śladów,
aż Domenico zrozumiał, co miała na myśli.
– Zrobił to sobie sam?
– Mhm. Jeśli był praworęczny.
– Kurwa. – Nie podobało mu się to: idiotyczna, skomplikowana
zbrodnia, wyraźne konotacje religijne, samookaleczenia, dziwne liczby.
– Za bardzo to trąci „Kodem da Vinci”.
– Wolisz, żeby mówić ci „profesorze Langdon”?
– Vaffanculo, wiedźmo – wymamrotał z irytacją.
Odsunęli się od stołu. Trzech stażystów w starannie odprasowanych
fartuchach na trzy-cztery podniosło ciało i możliwie jak najdelikatniej
wrzuciło je do wanny. Zachlupotało; fala ciepłej wody zbryzgała buty
inspektora.
– Nic tu po tobie, Nico – westchnęła doktor Molinaro. – Zajmę się nim,
kiedy odtaje. Zadzwonię, jak tylko będę wiedziała coś więcej.
Po wyjściu z budynku wydziału Nico włączył telefon. Zignorował
powiadomienia WhatsAppa i sprawdził nieodebrane połączenia: trzy od
Hermana, jedno z nieznanego numeru. Natychmiast oddzwonił do partnera.
– Mamy wstępnego kandydata – rzucił Esposito bez powitania. –
Paolo Zetticci, lat siedemdziesiąt trzy. Ostatni raz widziany wczoraj
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przed dwudziestą drugą w pobliżu Cortile della Pigna. Nagrała go kamera
i lepiej, żebyś sam to zobaczył.
– Już jadę.
– Nic ci nie mówi to nazwisko?
Domenico autopilotem otworzył drzwi hondy i zawahał się.
– Nie. A powinno?
– Trochę. Zetticci był kamerlingiem.
***
Kamerling, jeśli wierzyć Wikipedii, którą Domenico scrollował naprędce
w trakcie przymusowych postojów na czerwonych światłach, to wyznaczony przez papieża kardynał trzymający w kupie sprawy Kamery Apostolskiej. Po śmierci papieża niszczy jego pierścień i zwołuje konklawe,
przed śmiercią – zarządza majątkiem Stolicy Apostolskiej. Jeszcze wczoraj był nim Paolo Zetticci, niewysoki, żwawy mężczyzna o bladobłękitnych oczach i całkowicie białej, przerzedzonej zaczesce. Przynajmniej
do dziewiątej czterdzieści sześć – wtedy po raz ostatni uchwyciła go
kamera monitoringu.
– Widziałeś? – rzucił Herman podekscytowanym głosem.
Domenico oparł się o blat.
– Przewiń jeszcze raz.
Siedzieli w sali operacyjnej dowództwa żandarmerii. Zaserwowano
im chłodną kawę i pokłady gorącej niechęci, ale dostarczono dyski ze
wszystkimi nagraniami, o które Esposito poprosił. Dzięki nim prześledzili
całą trasę wieczornego spaceru kamerlinga – od prywatnego apartamentu,
przez rozległy kompleks ogrodów przylegających do Dziedzińca
Belwederskiego, po Cortile della Pigna. Kwadrans przed dziesiątą
kardynała łapały dwie kamery. Przeciął placyk na ukos, skierował się ku
schodom Bramantego i zniknął.
– Jeszcze raz – mruknął Beneventi.
Herman posłusznie cofnął nagrania. Na każdym z nich domniemana
ofiara wyszła z kadru o dziewiątej czterdzieści sześć i piętnaście sekund.
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Zgodnie z prawami logiki, od sekundy szesnastej powinna uchwycić go
cała plejada kamer zamontowanych na fasadzie Pałacu Belwederskiego.
Tak się jednak nie stało.
Kamerling po prostu zniknął.
Inspektor parsknął z niedowierzaniem.
– Ktoś musiał majstrować przy nagraniach – powiedział Esposito. –
Wysłałem je do kumpla z laboratorium Carabinierich. Zajmuje się analizą
obrazu.
Domenico skinął głową. On sam pół godziny temu zadzwonił do
kolegi z Ministerstwa Spraw Zewnętrznych z prośbą o natychmiastowe
wygrzebanie z ich bazy wzorów linii papilarnych, które Zetticci musiał
zostawić, gdy wyrabiał w przeszłości włoski paszport.
– Co dalej robimy? – spytał Herman.
– To, co zawsze. Przesłuchujemy ludzi.
W sprawach dotyczących morderstw pierwsze podejrzenie kierowane
jest zazwyczaj ku partnerowi, rodzinie i bliskim współpracownikom ofiary.
Zetticci w Watykanie nie miał rodziny. Najbliżej spokrewniona – młodsza
siostra – wciąż mieszkała na południowym wybrzeżu, w maleńkiej
miejscowości zwanej Scilla. Domenico kojarzył tę nazwę nie tylko
z greckiego mitu – jego żona wychowała się w tamtych okolicach.
Wbrew wszystkiemu, co sugerował obrzydliwie złośliwy uśmieszek
Esposita, kamerling nie miał też w Watykanie partnera ani kochanka. Miał za
to osobistego asystenta, który zgodził się porozmawiać z nimi natychmiast.
Nazywał się Lorenzo Maria Fanucci i kapłana przypominał w tym
jednym szczególe, że nim był. Rosły, dobrze zbudowany, mniej więcej
w wieku Domenica – trzydzieści osiem, może trzydzieści dziewięć lat.
Mimo środka zimy opalony na złoto, piaskowe włosy ścinał krótko, prawie
na zapałkę. Z kościelnego szyku pozostawił sobie jedynie koloratkę –
zamiast sutanny nosił koszulę z surowego jedwabiu i ciemnoszary garnitur,
tak dobrze skrojony, że Montenegro mógłby wyrazić zainteresowanie
numerem telefonu do jego krawca.
W prawą klapę marynarki wpiął dyskretny biało-czarny znaczek
z symbolem krzyża o finezyjnie wywiniętych ramionach.
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– Jak mogę panom pomóc? – spytał, siadając za biurkiem wielkości
okrętu wojskowego klasy co najmniej niszczyciela.
Młoda kobieta w szarym kostiumie, najpewniej zakonnica, przyniosła
tacę z filiżankami kawy.
Dwa olbrzymie okna gabinetu wychodziły na przepiękną panoramę
Ogrodów Watykańskich. „Czarni nie biedują” – zwykł burczeć ojciec
Domenica zza gazety, czym nieodmiennie doprowadzał jego matkę,
praktykującą katoliczkę, do białej gorączki.
– Ładny ma pan stąd widok – powiedział inspektor. – To znaczy, ładny
ma ksiądz stąd widok.
Fanucci uśmiechnął się lekko. Miał głęboko osadzone, bystre piwne oczy.
– Proszę mówić, jak panu wygodniej, inspektorze – odparł spokojnie.
– Jestem kapłanem, ale nie przestałem być mężczyzną.
Beneventi stłumił chęć zagadnięcia o zakonnicę.
– Gdzie ksiądz był wczorajszej nocy od godziny dwudziestej drugiej?
– We Florencji – odparł Fanucci natychmiast. – Miałem do załatwienia
pilne sprawy, mówiąc waszym żargonem: służbowe. Złapałem lot około
siedemnastej, wróciłem dziś rano o dziewiątej – dodał, po czym sprawdził
w telefonie numery lotów.
Domenico zanotował je dyskretnie.
– Kiedy ostatnio widział ksiądz kardynała Zetticciego?
Przez twarz asystenta przebiegł cień niepokoju.
– Wczoraj przed wylotem. Znaleźliście go? – rzucił z ulgą,
wyprostowawszy się w skórzanym fotelu.
Inspektorzy ukradkiem wymienili spojrzenia.
– Co ma ksiądz na myśli?
– Od wieczora nie mogłem dodzwonić się do Jego Ekscelencji –
przyznał i ku zdziwieniu Domenica nieznacznie się zarumienił. – Jego
osobisty lekarz również. Sam siłą rzeczy nie mogłem go poszukać, ale
skierowałem kilka osób, które…
– Czy nie pomyślał ksiądz, że…? – zaczął Herman.
– Czy to już się zdarzało kardynałowi? – wtrącił Nico. Nabierał złych
przeczuć. – Wycieczki bez zapowiedzi?
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Fanucci milczał przez chwilę. Spoglądał policjantowi w oczy, ważąc, ile
może powiedzieć, by nie narazić czci wysokiego dostojnika kościelnego
na szwank.
– To jest starszy człowiek, inspektorze – powiedział cicho. Bawił się
nerwowo w połowie pustą filiżanką. – Jest w znakomitej kondycji, zarówno
ciałem, jak i duchem, ale od niedawna…
– Przechodził interwencje chirurgiczne w przeszłości?
Ksiądz zamrugał gwałtownie.
– W ostatnich latach usunięcie niezłośliwych zmian skórnych.
I wstawienie endoprotezy stawu biodrowego, sześć lat temu.
– Lewego?
– Tak.
– Jest praworęczny?
– Tak, dlaczego pan…? – urwał Lorenzo Maria Fanucci, kiedy wreszcie
do niego dotarło. Fotel skrzypnął, gdy ciężko odchylił się na oparcie. –
O Boże. To on, ten człowiek z rana, chcecie powiedzieć, że… O mój Boże.
Inspektorzy dali mu chwilę ciszy, by przetrawił fakty. Asystent ka
merlinga schował twarz w dłoniach, nerwowo przygładził swoje krótkie,
ścięte po żołniersku włosy. Zbladł jak płótno, dłonie drżały mu jak w febrze.
– Nie przyszło to księdzu do głowy od razu? – spytał Herman, ale
Domenico bez słowa pokręcił głową.
Może chodziło o to, że miał talent do obserwacji ludzi, może potrafił
dostrzegać coś więcej niż Esposito, a może po prostu pamiętał dzieciństwo
u boku coraz bardziej zdziwaczałego, ale nieodmiennie bliskiego dziadka,
którego każde wyjście z domu przyprawiało matkę o zawał.
Może wiedział, jak to jest kochać kogoś ze znużeniem i czasami chcieć,
żeby umarł, ale w chwili, kiedy jego oczy zamkną się na zawsze, wypierać
prawdę, po prostu chcieć, gorąco pragnąć, by to jeszcze nie był koniec,
żeby zwichrowany stary pierdziel po prostu raz jeszcze wyszedł z domu
i zapomniał drogi.
– Proszę przyjąć nasze kondolencje – powiedział cicho Domenico.
Wiedzeni służbowym obowiązkiem, zostawili swoje wizytówki
i wyrecytowali rutynową formułkę, że proszą o kontakt, jeśli tylko asystent
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przypomni sobie coś ważnego. Wyszli, nie czekając na słowa pożegnania,
a Beneventi był pewny, że nim za ich plecami zatrzasnęły się drzwi,
usłyszał, jak Fanucci płacze.
***
Isidore wymknął się z Watykanu jednym z nieszczególnie jawnych przejść,
o których nie wspominały turystyczne przewodniki, a które na przestrzeni wieków powstały z myślą o mniej więcej takim właśnie wymykaniu.
Pojechał do hotelu d’Inghilterra, gdzie upewnił się, że okna i drzwi jego
apartamentu zabezpieczono poprawnymi dyskami Salomona, w szafie
zawisł tuzin porządnych garniturów, a Szwajcarzy w jakiś sposób sprawili,
że całe zajmowane przezeń piętro opustoszało.
Podpiął iPod pod zestaw stereo i bardzo głośno puścił muzykę.
Wziął prysznic, nie zwracając uwagi na stukanie w rurach, i ogolił się
prowizorycznie, błogosławiąc miękki, jasny zarost. Przebrał się w świeże
rzeczy i pozamykał wszystkie szuflady oraz szafki, które otworzyły się
na oścież, gdy był w łazience.
W hotelowej restauracji zmusił się, by coś zjeść, chociaż nie czuł
smaku. Skurczony ze stresu żołądek drżał w proteście. Isidore odmówił
lampki białego wina – musiał być przytomny.
W południe zadzwonił do sekretarki doktor Molinaro, podał się za
oficera Carabineri i zapytał o planowany termin sekcji zwłok z Watykanu.
Wydał z siebie serię miękkich pomruków, śmiechów, żartów i mimochodem
rzucanych komplementów, które należy wyemitować, jeśli jest się
mężczyzną i chce się załatwić cokolwiek z Włoszką zatrudnioną w sektorze
państwowym. Dowiedział się, że sekcja właśnie trwa i przyjechał na nią
„ten przystojny detektyw”. Montenegro zaklął wyjątkowo szpetnie po
aramejsku.
Ustalenie numeru Beneventiego zajęło mu dwie minuty. Zadzwonił,
ale „ten przystojny detektyw” miał wyłączony telefon. Przekręcił do
sekretarki raz jeszcze i kategorycznie zażądał, by Molinaro, gdy tylko
wyjmie ręce z jamy trzewnej trupa, natychmiast się z nim skontaktowała.
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Przed trzynastą zszedł do podziemi Watykanu.
Jest w Archiwum takie miejsce, o którego istnieniu mieszkańcy
Stolicy nie wiedzą lub wiedzieć nie chcą. Strzeże go tafla stalowych
drzwi automatycznych z grawerunkiem świętego Jerzego walczącego
ze smokiem. Bestia przypomina klasyczne wyobrażenie Szatana
o siedmiu głowach i dziesięciu rogach przyozdobionych dziesięcioma
diademami, rycerz zaś – odzianego w uniform taktyczny operatora
SWAT-u, uzbrojonego w błyszczącą wariację na temat karabinu SIG
Sauer 550.
Isidore przytknął dłoń do czytnika. Błysnęła zielona dioda, a drzwi się
rozsunęły, wpuszczając go do laboratorium.
Pracownia była wysokim, łukowato sklepionym pomieszczeniem
o gabarytach niedużej hali produkcyjnej. Mieściła w sobie kilka
gustownie rzeźbionych biurek i praktycznych stołów z nierdzewnej
stali, trzy dygestoria i zestaw dziwnej aparatury. Wzdłuż ścian ciągnęły
się rzędy schludnych regałów zastawionych literaturą fachową: „Crime
Classification Manual” Douglasa, „Medycyna sądowa” pod redakcją
DiMaiów, „Criminal profiling: An introduction to behavioral evidence
analysis”, grymuary w sztywnych, minimalistycznych okładkach.
„Pseudomonarchia Daemonum”, „Picatrix”, „De praestigiis daemonum”.
Na najbliższym stole „Lemegeton” – drukowany na kredowym papierze,
zbindowany, poznaczony schludnymi notatkami.
Sąsiedni blat zajmowało kilka papierowych toreb dowodowych, które
dostarczył Jean. Do jednej z nich doklejono żółtą karteczkę biurową:
„Lena zarezerwowała stolik w Ad Hoc na 17”.
Montenegro uśmiechnął się blado.
Założył ochronne rękawiczki i fartuch. Na szynach przesuwnych,
które zamontowano przy ścianach, zapalił świece niedymiące, a potem
rozlokował je tak, by rzucały ochronne światło, ale nie interferowały
z tłem air. Z papierowych kopert ostrożnie wytrząsnął pochłaniacze,
pociął je na paski i przeniósł do kolumny Crowleya. Upewnił się, że dyski
Salomona wirują prawidłowo, i skropił próbki sześcioma mikrolitrami
srebrnej tynktury.
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Bawełna zasyczała i zaczęła dymić. Isidore szybko przekręcił za
wór, by gęsta smuga systemem wężyków przepłynęła ku komorze
spektrofotometru aur. Poczekał, aż maszyna zwróci wynik liczbowo
ujętego widma. Dopiero wtedy przyciągnął sobie krzesło i usiadł po
turecku. W zamyśleniu przygryzł wargę.
Żółć. Przeplatana pasmami głębokiego fioletu i ciemnej, bru
dnej czerwieni, ale nadal żółć – oscylująca w granicach pięciuset
osiemdziesięciu nanometrów, momentami wchodząca w zgniłą zieleń.
Stara, zaschnięta uraza. Nienawiść. Żal.
Westchnął i odchylił się na krześle tak daleko, jak tylko pozwoliło
na to oparcie. Wpatrywał się w sufit, zastanawiając, u których legiones
w klasyfikacji kolorymetrycznej de Plancy’ego-Ackenbacha przeważał
odczyt żółty.
Płomień najbliższej świecy zadygotał.
Isidore wstrzymał oddech. Czekał na coś – raptowny spadek
temperatury w pomieszczeniu. Cieniutką warstewkę lodu osiadającą na
powierzchniach sprzętów. Szuflady z trzaskiem wyskakujące z prowadnic.
Smród drapiący w gardle, ucisk w piersi miażdżący jak kafar.
Ale nic się nie stało.
Przepchnął swój fotel do najbliższego biurka. Znalazł notatnik, wydarł
pojedynczą kartkę i pstryknięciem odblokował długopis. Profilowanie
zawsze zaczynał od mapy myśli.
Na środku zapisał: „Typ: judeochrześcijański/zorganizowany”.
Morderstwo nie wyglądało na akt działania w afekcie, raczej na
metodycznie zaplanowaną kaźń. Isidore pociągnął od napisu strzałkę,
zanotował kod odczytany z uda denata, wziął w kółeczko. Postukał kilka
razy w blat, zagryzając wargi. Twarz ofiary została zniszczona, co według
standardów profilowania kryminalistycznego świadczyło o celowej
depersonalizacji i nienawiści, jaką sprawca musiał żywić wobec ofiary.
Tego rodzaju obrażenia charakteryzują przede wszystkim zbrodnie,
w których sprawcę i denata łączy bliska relacja.
Ciało obnażono, co może wskazywać na seksualny charakter
morderstwa, ale z powierzchni zwłok nie zebrano żadnych śladów
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nasienia. Zresztą, w przypadku zabójstwa katalizowanego aktywnością
demona pożądania spektrofotometria aury wskazywałaby znacznie
więcej czerwieni.
Isidore raz jeszcze odczytał układ dwóch liter i pięciu cyfr.
– Kara – szepnął i zanotował to słowo, po czym wziął je kilka razy
w kółko.
Kamerling został obnażony i ośmieszony. Porzucono go w miejscu
tak publicznym, że już bardziej się nie dało. Ludzie mieli widzieć. Mieli
patrzeć.
Miał zostać ukarany. Tylko za co?
Isidore w zamyśleniu obwiódł zanotowany kod jeszcze jednym
kółkiem. Rzucił okiem na kartkę. Wciąż się zastanawiał, czego brakuje,
a co mogłoby pełnić funkcję sygnatury sprawcy – stałego elementu,
który nie jest konieczny do popełnienia zbrodni, ale umożliwia zabójcy
osiągnięcie satysfakcji. Podpis mordu.
Zamknął oczy i przywołał z pamięci obraz nagich, okrwawionych
zwłok, rozciągniętych wzdłuż schodów.
Nagle drgnął.
„RANY KĄSANE” – dopisał i postawił wykrzyknik. Dopiero wtedy
zerknął na zegarek – było parę minut po czwartej. Założył płaszcz.
W drodze do drzwi zauważył, że jedną szafkę otwarto na oścież. Po
plecach przebiegł mu dreszcz przerażenia; chciałby łudzić się, że to
Jean czegoś szukał i z nieuwagi zostawił niedomknięte drzwiczki. Tyle
że gwardzista nie popełniał takich błędów.
I nie istniało nic, za czym mógłby grzebać w tych meblach.
***
Ad Hoc to mała, typowo włoska knajpka, leżąca tuż przy prawym brzegu
Tybru, dwie przecznice od Ołtarza Pokoju. Zajmowała parter kamieniczki
z jasnego piaskowca i w słoneczne dni kryła wysokie okna pod markizami
koloru wina. Podawano tu bodaj najlepsze w Rzymie trufle – po cenach
tak zaporowych, że przeciętny klient rozważał spieniężenie którejś nerki.
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Isidore nie przepadał za truflami, ale to była ulubiona restauracja
Leny, a on lubił kapitana gwardii szwajcarskiej i jego żonę. Do lokalu
wpadł nieznacznie spóźniony. Uśmiechnął się, gdy zobaczył, że Lena
w osłupieniu odkłada kieliszek.
– Dobry Boże, Isidore! – wykrzyknęła i zerwała się z miejsca. – Jean
mówił o gościu-niespodziance, ale nawet się nie zająknął, że to ty! Niech
was obu cholera, gdybym wiedziała, przygotowałabym coś w domu!
Rzuciła mu się na szyję. Isidore ostrożnie ją objął, ponad ramieniem
kobiety wymieniając spojrzenie z jej mężem. Było krótkie, intensywne
i treściwe: dopóki Jean żyje, stopa Montenegro w mieszkaniu państwa
Ryser nie postanie.
Wypuścił Lenę z objęć i pozwolił się usadzić przy stole. Jak zwykle
poczekał, aż kobieta złoży zamówienie za niego. Rozmawiali mieszaniną
angielskiego, niemieckiego, który w ustach Montenegro brzmiał bardzo
chropawo, i włoskiego. Mówiła głównie Lena.
– Jean pokazywał ci zdjęcia Anais?
Pokręcił głową, więc został zarzucony fotografiami ich
sześciomiesięcznej córki. Wstrząsnął nim dreszcz; wiedział, że Lena była
przy nadziei, ale widok zdrowego, różowego ciałka sprawił, że ucisk w jego
piersi odrobinę zelżał.
Opowiadała mu wszystko – o ciąży, o tym, jak bali się, kiedy tuż przed
rozwiązaniem doszło do drobnych komplikacji; o wsparciu ze strony
dowództwa Szwajcarów i personelu watykańskiej kliniki; o pieluchach
i nocach, które nauczyła się przesypiać czujnie jak mysz.
– Ostatnio budzi mnie byle co, ale od razu zasypiam – powiedziała,
bawiąc się kieliszkiem wina rozrzedzonego wodą Perrier. – Dzisiaj na
przykład wydawało mi się, że słyszę psa.
– Psa?
– Aha. Straszne ujadanie, aż wstałam domknąć okno.
– O której to było?
– Nie wiem. Raczej nie o świcie, bo wciąż było ciemno. Ale to raczej
tylko sen, mała się nie obudziła.
Montenegro w zamyśleniu zakołysał kieliszkiem wody.
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Parę minut przed siódmą wymówił się migreną i pozwolił, by wezwali
mu taksówkę. Gwardzista odprowadził go na ulicę – mokrą i tłustą
od deszczu, z obu stron wypchaną skuterami i klockami maleńkich
elektrycznych aut.
Powietrze wisiało, ciężkie od wilgoci i milczenia.
– Minęło sporo czasu – powiedział cicho Jean.
– To prawda. Masz śliczną córkę.
Taksówka, która właśnie wyjechała zza rogu, stanęła w nielegalnym
miejscu i zamrugała światłami.
– Gdzie się zatrzymałeś? – spytał Szwajcar, choć przecież wiedział,
i było w tym pytaniu stokroć więcej: wszystkie te lata i hotelowe
pokoje, krzyk do zdarcia gardła, skrępowane nadgarstki, smak dobrze
wyprawionej skóry, włosy mokre od potu, skręcone w strąki.
Isidore pokręcił głową.
– Nie mogę od ciebie tego wymagać, Jean. Masz teraz rodzinę. Masz
dziecko.
– Przyjdę, jeśli mnie potrzebujesz.
Montenegro szarpnięciem otworzył drzwiczki wozu. Długo milczał,
ignorując kierowcę.
– Nienawidzę o to błagać – wykrztusił. – Powinieneś być przy nich.
Jean, który – czy to w zwykłej koszuli i jeansach, czy w śmiesznych
pasiastych pludrach pomysłu Michała Anioła, czy w taktycznym kevlarze
czarnym jak piekło – zawsze wyglądał jak żołnierz na służbie, nieznacznie
uniósł głowę.
– Powinienem być przy tobie. Przecież wiesz.
***
Nagi mężczyzna wrzeszczał. Uda sklejone miał krwią, a ten, który niósł
jego kaźń, rozszerzonymi nozdrzami chciwie spijał jej aromat.
– Pisz – wychrypiał nieludzko zniekształconym głosem.
Torturowany człowiek zawył. Jego ręka uniosła się chwiejnie, opadła
na pachwinę. Zesztywniałe palce dzierżyły nóż do otwierania listów.
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– Nie! – jęczał. – Litości!
– Pisz.
Mężczyzna zadygotał, kiedy ostrze przebiło mu skórę. W odruchu
wymiotnym zgiął się wpół. Kiedy już był pewien, że to tylko suche,
paniczne torsje, coś w jego wnętrzu oddarło się z mokrym trzaskiem,
po czym wypadło z ust.
Powietrze cuchnęło krwią i odorem sierści psa. Bestia ujadała,
szczerząc czarne, ociekające śluzem kły.
– Pisz – powtórzył ten, który niósł jego kaźń. – „Aniołowi Kościoła
w Laodycei napisz: »To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny,
początek stworzenia Bożego: znam twoje czyny«”1.
Nagi mężczyzna już nie wrzeszczał.
***
Po południu uzyskali pewność, że odciski pobrane z kciuka i palca serdecznego ofiary pasują do wzorca dla kardynała Paola Zetticciego. Słowo „kamerling” było kluczem uruchamiającym w kwesturze rezerwowe pokłady
zrozumienia operacyjnych potrzeb. Każdy, kto w Wiecznym Mieście miał
prawo nosić broń i aktualnie nie miał nic rozpaczliwie pilnego do roboty,
został rzucony w wir czynności śledczych. Szybko potwierdzono alibi
kardynalskiego asystenta – loty o numerach podanych przez Fanucciego
faktycznie miały miejsce, a on sam znalazł się na obu listach pasażerów.
Oddzwonił kolega Hermana z laboratorium Carabinierich. Sklął go
siarczyście, przekonany, że próbują urazić jego zawodową dumę, i zażądał
przesłania mu oryginalnych dysków. Esposito, pełen najgorszych
przeczuć, wyekspediował z nimi młodego policjanta.
Parę minut po drugiej Nico odebrał telefon.
– Której części „Chcę być obecny przy sekcji” pan nie rozumie?
– spytał Montenegro. Gardłowo przeciągał „r”. – Mogę to powtórzyć
w każdym języku europejskim, po łacinie, koptyjsku, aramejsku, w jidysz
i w przyzwoitym enochiańskim, jeśli trzeba.
1 Cytaty z Biblii za: Biblia Tysiąclecia.
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– Zawsze podziwiałem poliglotów – odparował Beneventi i się
rozłączył.
Odpuścili sobie lunch, by przesłuchać świadków. Ludzie, którzy
mieli mniej lub bardziej bezpośredni kontakt z kamerlingiem, na wieść
o jego śmierci bledli jak płótno i zalewali się łzami. Z urywków dukanych
opowieści Domenico składał obraz zmarłego kardynała: osoby dobrej,
cichej i silnej, wiernej swoim przekonaniom, ostatnio coraz bardziej
milczącej i melancholijnej. Kto mógłby chcieć jego śmierci?
Na tylnej stronie notatnika kreślił drzewko potencjalnych powodów.
Wszystkie brzmiały nieprawdopodobnie, ale przecież John Douglas
zawsze utrzymywał, że każda, nawet najbardziej absurdalna zbrodnia,
ma jakiś motyw.
Tylko, kurwa, jaki?
O szesnastej policjanci zaparkowali pod Pastasciuttą – wąską
jak przedział pociągowy knajpką, w której siedziało się na wysokich
stołkach, szybko łykając gorący makaron. Herman zamówił espresso
doppio. Domenico zrezygnował. Poważnie obawiał się przedawkowania
kofeiny.
– Coś w tym śmierdzi – mruknął Esposito cicho.
– Parmezan?
– Wiesz, o czym mówię. Zatłuczenie zwykłego księdza młotkiem
w lesie już brzmi wystarczająco podejrzanie. Ale to…
– Sataniści?
– Albo terroryści.
– Terroryści ogłosiliby manifest, przyznali do sprawstwa i wysunęli
żądania – odparł Beneventi i otarł usta papierową serwetką. – Prędzej
mafia. Nie rozumiem tylko, w jakim… – urwał, bo rozdzwoniła się jego
komórka.
Odebrał i zerwał się z miejsca, w szoku omal nie zwróciwszy zjedzonego
przed chwilą pesto arrabiata. Herman uniósł pytająco brwi.
– Patrol znalazł koło poczty watykańskiej telefon. Zakrwawiony.
***
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To był nowy iPhone, dziesiątka lub jedenastka. – Domenico nie rozróżniał
tych modeli. Ktoś schludnie ukrył go w etui z delikatnie wyprawionej beżowej skóry. Asystent kamerlinga zeznał, że Zetticci posiadał dokładnie
taki aparat, w identycznym pokrowcu. Klapkę znaczyły rdzawobrunatne
zacieki, które inspektor wydziału kryminalnego z zamkniętymi oczami
mógł zaklasyfikować jako krew.
Telefonu strzegły blokady – numeryczna oraz biometryczna. Fanucci
nie miał pojęcia, jaki kod mógłby ustawić kardynał. Herman bez przekonania
spróbował kombinacji z datą urodzenia ofiary. Technik z laboratorium
kryminalistycznego twierdził, że odblokuje iPhone’a w kwadrans, jeśli
mu go dostarczą. Nico myślał gorączkowo, brał poprawkę na rzymski
ruch uliczny i odległości.
Miał lepszy pomysł.
– Przypuszczałam, że jesteś popieprzony, ale przyznaję, że skala tego
zjawiska wprawia mnie w zdumienie – powiedziała Molinaro. Z ramionami
zaplecionymi na piersiach patrzyła, jak Domenico czystą szmatką osusza
palce denata.
Wciąż były sztywne, ale ofiara na szczęście miała ręce zwrócone
dłońmi do góry. Skóra na opuszkach zdążyła już odmarznąć.
Inspektor przytknął do kciuka czytnik, modląc się, by zaskoczyło.
Smartfon odmówił współpracy. Mężczyzna przetarł go suchym rąbkiem
szmatki i spróbował jeszcze raz. Weszło.
Biegiem wypadł z prosektorium, z palcem stale przytkniętym do
dotykowego ekranu. Jeszcze w samochodzie przewinął listę ostatnio
wybieranych połączeń. To musiał być telefon kamerlinga do specjalnych
poruczeń. Dzwoniono z niego tylko pod dwa numery: zapisany jako
kontakt do Fanucciego oraz nieznany. Z asystentem kontaktowano się
praktycznie codziennie, z drugim numerem – mniej więcej co dwa, trzy
tygodnie, zawsze o dwudziestej pierwszej. Ostatni telefon wykonano
wczoraj.
Nico przesłał go Hermanowi. Czuł, jakby serce hałaśliwie obijało mu
się o mostek. Partner oddzwonił natychmiast.
– To numer budki telefonicznej na Roma Termini.
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Minęła siedemnasta trzydzieści, pora najintensywniejszej
komunikacyjnej miażdżycy. Gdy Beneventi dotarł do kwestury głównej,
Esposito już na niego czekał – z dzbankiem kawy, kompletem nagrań
monitoringu dworca oraz sztabem ludzi, którzy je przeglądali.
– Sprawdziliśmy rejestr z czterech ostatnich miesięcy, wszystkie daty,
kiedy dzwoniono pod numer budki – rzucił, a jego noga podskakiwała
niecierpliwie pod biurkiem, jak zawsze, gdy zwęszył trop. – To jest ten
sam skurwiel. – Dwoma kliknięciami wywołał wybrane klatki.
Po plecach Domenico przebiegł dreszcz podniecenia. Nagrania były
mało wyraźne, ale nie na tyle, by wątpić, że przedstawiają tę samą osobę
– postawnego, krótko ściętego mężczyznę, ubranego przeważnie w bluzy
z kapturem i jeansy. Realizował utarty schemat: od około dwudziestej
pięćdziesiąt kręcił się przy budce, przeglądając komórkę lub jedząc coś
zakupionego naprędce w dworcowym fast foodzie. Równo o dziewiątej
podnosił słuchawkę. Rozmowa trwała zwykle nie dłużej niż piętnaście
sekund. Kamera ujmowała wówczas tylko jego plecy – nie byli w stanie
stwierdzić, czy nieznajomy mówi, czy raczej słucha.
Herman otworzył kadr, na którym widać było większość twarzy.
Beneventi poczuł, jak z napięcia zasycha mu w gardle.
– Ustalcie jego nazwisko. To w tej chwili absolutny priorytet.
Sprawdźcie Interpol, kurwa, wszystko, wyciągnijcie mi go spod ziemi.
Odpowiedział mu szmer i terkot kompulsywnie uderzanych klawiszy.
Domenico przyciągnął klawiaturę, nie spuszczając wzroku z zamrożonej
stopklatki. Mężczyzna w kapturze uniósł wtedy lekko głowę, jakby
wypatrując kamery – on i inspektor przez chwilę mierzyli się wzrokiem.
***
O dziewiątej Beneventi odebrał od żony mail. Jeszcze po południu przesłał jej kombinacje wyrytych na ciele znaków z prośbą, by je sprawdziła.
Krwawa Ines przed laty stanowiła postrach kroniki kryminalnej „Corriere della Sera” – do dnia, kiedy podczas konferencji prasowej młody
inspektor Beneventi ją obraził. Mimochodem rzucony seksistowski żart
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przyniósł nieoczekiwane implikacje w postaci kolacji na przeprosiny,
ośmiu burzliwych miesięcy i ślubu. Ines przeszła do działu kulturalnego,
by nikt nie posądzał jej męża o przeciek informacji do prasy, wciąż jednak
pielęgnowała analityczny umysł i umiejętność odgrzebywania faktów.
Domenico rozwinął wiadomość, zagryzając wargi. Cztery wersje kodu
pasowały do kilku pozycji Google Books z zakresu krytyki literackiej,
oferty sklepu rowerowego, króliczych przeciwciał monoklonalnych antyGBP4, „Cooking with Jane Austen” i numerów luksusowych apartamentów
w wieżowcu Al Naseem Tower w Abu Dhabi oraz Vila Madalena w Sao
Paulo. Beneventi zmrużył oczy. Ten ostatni trop miał najwięcej sensu:
„AB” to początek rejestracji wozów ukraińskich obwodu winnickiego,
„AP” zaś – zaporowskiego, ale nie zgadzała się reszta znaków.
Ines znalazła też numer DOI artykułu naukowego „Reducing
aggressive intergroup action tendencies: effects of intergroup contact
via perceived intergroup threat”, opublikowanego w 2014 roku na
łamach periodyku „Aggressive Behavior”. Poczuł uderzenie gorąca –
czyżby bingo? Sprawca swój akt przemocy próbował usprawiedliwić
nauką?
Ściągnął artykuł i był w połowie lektury, gdy do pokoju jak burza
wpadł spocony Herman.
– Mamy go! – wydyszał. – Kujtim Istrefi, trzydzieści sześć lat.
Albańczyk, we Włoszech legalnie od dwa tysiące siedemnastego. Mieszka
w Laurentino.
***
Wiele pięknych budynków świadczy o wielkości Rzymu, ale blok z szarej płyty, w którym Kujtim Istrefi od dwóch lat wynajmował dwa ciasne
pokoiki, do nich nie należał. Był smutny i brzydki jak kalectwo; miejsce,
w którym gliniarz nie wysiada z samochodu, nie sprawdziwszy uprzednio,
czy broń gładko wychodzi z kabury.
Domofon sforsowali po trzech podejściach hasłem: „Gazownia,
kontrola szczelności instalacji”. Tutaj lubiło się – wnosząc po zapachu

De profundis

201

202

klatki – bezdomne koty, potrawy w dużej mierze oparte na cebuli
i szczanie wprost na schody. Policję niekoniecznie.
Mieszkanie Istrefiego znajdowało się na pierwszym piętrze, tak blisko
zsypu, że Albańczyk bez wątpienia miał nierozwiązywalny problem
z karaluchami. Drzwi otworzyła im podejrzliwa, dość ładna kobieta. Nosiła
hidżab, z automatyzmem zmęczonej młodej matki kołysała na ramieniu
niemowlę.
Domenico pokazał jej odznakę.
– Ispettore Beneventi, Polizia di Stato – powiedział miękko. – Czy
zastaliśmy pana Istrefiego?
Zmarszczyła brwi. Zaniepokoił się, że dziewczyna może nie rozumieć
włoskiego i szybko ponowił pytanie po angielsku.
– Policja? – powtórzyła za nim wolno, akcentując każdą sylabę.
Herman poruszył się niespokojnie.
Niepełnosprawna umysłowo?
– Tak, proszę pani. Chcielibyśmy porozmawiać z panem Kujtimem
Istrefim. Mieszka tutaj, prawda?
– Czego od Kujtima chce policja? – spytała, znów irytująco przeciągając
głoski.
Domenico o sekundę za późno zrozumiał, że wcale nie była
niedorozwinięta, a słowo „policja” powtarzała zadziwiająco głośno jak
na kobietę, która ledwie uśpiła niemowlę. Za jej plecami rozległ się głośny
trzask.
– Kurwa! – ryknął Nico i odepchnął przerażoną dziewczynę. Wpadł
do krótkiego korytarza przechodzącego w zagraconą kuchnię. Okno
otwarto na oścież, w ostatniej chwili zauważył cień wyskakującej przez
nie sylwetki. Syknął wściekle; blokowe piętra były niskie. – Herman,
schody!
Esposito już zbiegał, szarpiąc się z kaburą. Domenico przesadził
parapet i ciężko zeskoczył. Coś boleśnie chrupnęło mu w kolanie, ale
zerwał się i ruszył za mężczyzną, który właśnie dobiegał do samochodu.
– Stać! – wrzasnął i wyjął broń. – Policja! Stój, Kujtim, kurwa mać, bo
strzelę!
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Istrefi wskoczył do auta i odpalił silnik. Nico oddał strzał ostrzegawczy
w niebo, czym ściągnął do okien tłum gapiów, ale Albańczyk się nie
zatrzymał. Samochód odjechał z piskiem wytartych opon. Wyszkolony
inspektor instynktownie rozpoznał markę i model – ciemny ford mondeo
– oraz zapamiętał numer rejestracyjny.
Herman dobiegł do niego, klnąc, na czym świat stoi.
***
Ines jeszcze nie spała, kiedy po jedenastej Domenico, posykując pod
nosem, wkuśtykał do mieszkania. Owinięta jego swetrem, czytała książkę,
wyciągając na sofie długie, zachwycająco szczupłe nogi. Na jego widok
odstawiła kieliszek wina.
– Gotham musiało cię dzisiaj bardzo potrzebować, Batmanie.
– Nie denerwuj mnie.
– Do łazienki, migiem.
Usadziła go na koszu z brudną bielizną i pozbawiła spodni. Westchnął.
Padał ze zmęczenia, ergonomia ruchów jego żony odarta była ze wszelkiej
zmysłowości, a mimo to podniecił się, gdy obmacywała jego spuchnięte
lewe kolano. Odwróciła się, by sięgnąć do apteczki. Kiedy stanęła na
palcach, jej pupa nabrała intrygującej krągłości. Ines przekroczyła już
czterdziestkę, ale wciąż wyglądała świetnie.
Ścisnęła jego ciekawsko błądzące palce.
– Obmacujesz przystawkę, tylko jeśli masz dość sił na cały obiad.
Ku obustronnej satysfakcji – miał.
Spoceni, leżeli w skotłowanej pościeli, chłonąc ciepło swoich ciał.
Domenico w milczeniu głaskał jej ciemne, gęste loki. W łóżku nie
rozmawiali o jego pracy – nigdy. Poza nim zresztą też rzadko.
– Pamiętasz Gabrielle Donati? – spytała Ines, unosząc się na łokciu.
– Twoją przyjaciółkę, która na naszym ślubie upiła się w sztok i strzeliła
ci półgodzinny wykład, że policjant nie zapewni życia rodzinnego, przy
każdym słowie dźgając mnie w pierś?
– Aha.
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– Urocze stworzenie, pamiętam.
– Pracuje teraz dla mojej pierwszej gazety, tej, gdzie robiłam staż.
Zadzwoniła, żeby zamówić tekst o Niedzielnym.
Domenico poruszył się niespokojnie. Coś błysnęło mu na skraju
świadomości – widmo skojarzenia, ulotne i bezkształtne, przepływające
przez sito percepcji jak piasek przez palce.
– Miałaś już nie pisać artykułów kryminalnych.
– Och, daj spokój – westchnęła i przeciągnęła się. – Chciała tylko
dwóch kolumn streszczenia z tamtego śledztwa. Właśnie się przedawniło.
Inspektor przymknął powieki, przywołując wspomnienia nagłówków
porannych gazet sprzed dwóch dekad.
Była wtedy zima. Miał osiemnaście lat – horror toczący się przez osiem
tygodni na południu kraju wydawał mu się nierzeczywisty jak powieść
publikowana w odcinkach. Dla pięć lat starszej od niego Ines, wówczas
stażystki lokalnego brukowca, były to pierwsze poważne artykuły.
Pomiędzy styczniem a marcem dwutysięcznego roku od Piale po
San Lucido grasował morderca okrzyknięty Niedzielnym. Podróżował
samotnie, wypatrując dzieci. Co tydzień zabijał jedno – w niedzielę,
wybrawszy je sobie podczas mszy świętej dla najmłodszych. Pod
wieczór wracał do tego samego kościoła, umyty i schludny, i wyznawał
spowiednikowi swój grzech. W lokalizacjach, które podawał zadziwiająco
dokładnie, znaleziono zwłoki ośmiorga dzieci, rozczłonkowane i zawinięte
w worki na śmieci. Samego sprawcy nie wykryto. Nigdy.
Domenico otworzył oczy. Przez chwilę wsłuchiwał się w równy
oddech śpiącej żony. Znowu dręczyła go ta myśl – uporczywa jak lęk
o niewyłączone żelazko. O co chodziło?
Zasnął, zanim to rozgryzł.
***
O północy zapłonęły świece.
Isidore oddychał chrapliwie, płytko – świat wokół niego rozsypał się
na garść bodźców: taniec ognia, migotliwe blade światło; ostry ból; smak
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potu na wargach; skurcz strachu; na twarzy dotyk miękko wyprawionej
skóry.
Jedyne stabilne punkty wszechświata: niebieskie oczy Jeana, jego
suche, silne dłonie, którymi dopinał klamry.
Poruszył rękoma – nadgarstki spinały mu skórzane, bezpieczne
kajdany.
– Zasłonię ci oczy.
Montenegro targnął się w więzach.
– Poczekaj – wykrztusił. – Daj mi chwilę.
– Boisz się?
– Trochę.
– Jesteś przy mnie bezpieczny – szepnął Jean miękko.
– Wiem.
Głęboki, drżący oddech.
A potem Szwajcar pochylił się i opuścił mu na oczy opaskę, a potem
zapadła ciemność.
***
Niektórzy tej nocy nie spali.
Matteo Durante leżał na swoim twardym jednoosobowym łóżku,
konwulsyjnie zaciskał i rozluźniał pięści. Wróciwszy na kwaterę, nie zdjął
butów ani płaszcza. Krople wilgoci wsiąkały w jego nudną, nijaką pościel.
Skórę miał zimną, ale w głębi gotował się z wściekłości.
– Śmieci – warknął przez zaciśnięte zęby; zabrzmiało to jak
szczeknięcie. – Zapłacą za to.
Ludzkie ścierwo – obrzydliwi, obeszczani przez Boga karierowicze,
którzy ośmielają się kalać Dom Chrystusowy buciorami, w których zwiedzają
burdele, i przejmować mu śledztwo. „To my mamy większe doświadczenie
w badaniu morderstw” – tak mu powiedział, gnój i filister, śmieć wszawy,
oby Pan wypluł go ze swoich ust!
Durante poczuł, jak paznokcie wbijają mu się we wnętrze dłoni. Ze
świstem wypuścił powietrze, zmuszając ręce do rozkurczenia.
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Sprawdził go, oczywiście, że go sprawdził, szczura zaplutego – złoty
chłopiec Beneventi, najmłodszy inspektor w Rzymie, same ochy i achy,
i zakochane dziennikarki.
Śmieć!
I jeszcze ten drugi. Matteo zadygotał z obrzydzeniem na wspomnienie
szarych oczu – ścierwo, plugawa abominacja, żywa obraza czci boskiej,
która kalała imię Pana każdym swoim cuchnącym oddechem.
– Zapłacą za to – powtórzył przez ściśnięte gardło.
Leżący pod drzwiami pies zastrzygł uszami i ziewając, obnażył zęby.
***
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Telefon wyrwał Domenica ze snu. Mężczyzna wybiegł do kuchni w samych
bokserkach, by nie obudzić Ines.
Dzwonił Herman.
– Masz dalej wizytówkę do tamtego papisty?
– Mam, ale co…
– To lepiej uprzedź, że go odbierzesz. Nocuje w Hotel d’Inghilterra,
pokój trzydzieści sześć. Zakładaj coś na dupę, zgarnij go po drodze
i przyjeżdżaj pod Palazzo della Cancelleria, natychmiast. Mamy ciało –
powiedział Esposito. – Spalone.

SECONDO GIORNO
Parę minut po ósmej przebijali się przez korek na via della Fontanella di
Borghese, utrzymując w samochodzie poziom milczenia tak opuchniętego konsternacją, że aż unosiło Domenicowi włoski na karku.
Gdzieś zgubił wizytówkę. Nie zawracał sobie nią głowy, jadąc prosto
pod hotel w nadziei, że o siódmej Montenegro jeszcze nie zdążył wstać.
Miał rację – nie zdążył.
Nico od pół godziny usiłował przetrawić widok, który tam zastał:
półnagiego kapitana gwardii szwajcarskiej owiniętego świeżym
ręcznikiem, Isidore’a pijącego kawę w zdemolowanej hotelowej sypialni.

Wiktor Orłowski

Przez jego chudą pierś przechodziły ślady szkarłatnych ni to uderzeń, ni
to zadrapań. Powietrze pachniało kadzidłem i męskim potem, etażerki
znaczyły zacieki topionego wosku. U wezgłowia olbrzymiego łóżka wisiały
kajdanki z rodzaju tych, które Domenico chętnie kupiłby żonie, gdyby
uprzednio dokładnie to omówili.
– Po prostu powiedz, co masz do powiedzenia, i miejmy to z głowy –
mruknął watykański agent, wyglądając przez okno po stronie pasażera.
Ponad kołnierzykiem jego śnieżnobiałej koszuli wyrastały niepokojące
sińce. Inspektor widział w życiu dość ofiar uduszeń, by domyślać się, jak
powstały.
Odchrząknął, by stłumić zażenowanie.
– Wiesz, że status prawny BDSM we Włoszech jest dość mętny? –
rzucił, czując gorąco w okolicach uszu. – Teoretycznie każdy uszczerbek
ciała jest karalny, nawet siniaki. Mógłbym go aresztować.
– Tylko spróbuj.
Wrzucił kierunkowskaz i skręcił w szeroką via Giuseppe Zanardelli.
Kolano kłuło wściekle, gdy wciskał sprzęgło.
– Mam nadzieję, że stosujecie jakieś safe word – powiedział, a Montenegro
parsknął śmiechem. Po raz pierwszy spojrzał wprost na niego.
– Jesteś oburzony?
– Raczej zaskoczony. Byłem pewny, że gwardia rekrutuje wyłącznie
praktykujących katolików.
– Zawsze wybierasz najbardziej oczywiste rozwiązanie?
– To się nazywa brzytwa Ockhama.
– Raczej jajko Kolumba.
Prewencja wyłączyła z ruchu całą ulicę. Minęli dwa granatowe vany
watykańskiej żandarmerii. Funkcjonariusze skinęli na widok Domenica,
ale na pozdrowienie Isidore’a nie zareagowali. Powiódł wzrokiem
w poszukiwaniu inspektora Durantego, który prowadził czynności na
placu świętego Piotra, lecz nigdzie go nie dostrzegł.
Dziwne.
Zwęglone ciało porzucono na styku ulicy i przejścia wiodącego na
dziedziniec Pałacu. Korpus spoczywał w cieniu kamiennego łuku, nogi –
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na całkowicie świeckim bruku, teraz śliskim od mżawki. Cokół w pobliżu
portyku nosił ślady świeżej sadzy.
Nico przypomniał sobie, że Watykan posiada w mieście kilka
nieruchomości eksterytorialnych. Palazzo della Cancelleria był jednym
z nich.
– Powiedziałeś „niedziela” – rzucił, starając się nie zabrzmieć jak
pełna pretensji ciotka. Lekko utykał na lewą nogę. – Dzisiaj jest piątek.
Montenegro westchnął cierpiętniczo. On też nie wyglądał najlepiej
– blady i wymęczony, przy każdym kroku mimowolnie dotykał lewego
podżebrza. Inspektorowi nie było go szkoda. Każdy dorosły mężczyzna,
który nie ma dzieci, sam decyduje, jak będzie spędzał noc.
– Powiedziałem: „najprawdopodobniej niedziela”. Trzy to liczba
znacząca dla lore judeochrześcijańskiego, standardowo przyjmuje się
trzydniowy okres latencji. Pomyliłem się. Nie jestem wszechwiedzący.
– Nie zrozumiałem ani pół słowa.
Chłodne powietrze wisiało, przesycone wilgocią. Z trudem wciągali
nitryl na mokre ręce, klnąc pod nosem. Doktor Molinaro, przypominająca
w białym kombinezonie ochronnym odchudzoną wersję ludzika Michelina,
pochylała się nad ciałem. Towarzyszył jej Esposito – trzymał się tak daleko
od ciała, jak tylko mógł, z miną sugerującą, że w każdej chwili gotów jest
się zrzygać. Kiedy podeszli bliżej, medyk sądowa zsunęła maseczkę z ust.
– Podobny charakter obrażeń – orzekła krótko. – Narządy wynicowane
w identyczny sposób, ale ciało nie zostało zamrożone. Na razie brak
śladów substancji przyspieszających zapłon. Strażak godzinę temu
obejrzał fasadę i stwierdził, że musiało spłonąć tutaj. Aha, tym razem
nie uszkodzono twarzy.
Najsilniejsze przepalenie obejmowało kończyny. Twarz pozostała
niemal nietknięta; Isidore dotknął policzka ofiary, próbował przesunąć
żuchwę, ale zesztywniałe żwacze mu na to nie pozwoliły. To był mężczyzna
około pięćdziesiątki, dość tęgi, na ile mógł ocenić Nico. Raczej typ
jowialnego wujka.
– Rigor mortis w obrębie głowy i szyi – uzupełniła Molinaro. – Wstępny
czas zgonu: około trzeciej w nocy.

Wiktor Orłowski

– To Gilberto Rossi – wtrącił Herman. – Biskup pomocniczy Rzymu.
Montenegro skinął głową, jakby potwierdził jego domysły.
– Skąd wiedziałeś, że będzie druga ofiara? – spytał Domenico,
przyklękając tuż obok. Oddychał płytko przez usta; niewiele było woni,
które uważał za bardziej obrzydliwe niż odór spalonego ludzkiego ciała.
Denat przypominał kłąb starych szmat, zepsutego mięsa i włosów
wrzuconych do ogniska. Ilekroć Nico pracował nad sprawą zgonu
w pożarze, długo musiał przekonywać się, by zjeść cokolwiek z grilla.
– Po cytacie.
– Co?
Spojrzenie, które posłał mu Isidore, było na poły rozbawione, a na
poły wściekłe.
– Jak zinterpretowaliście napis wycięty na ciele Zetticciego?
Beneventi krótko zreferował ustalenia żony, z każdym słowem coraz
bardziej nabierając przekonania, że robi z siebie idiotę. Kiedy skończył,
agent watykański parsknął i wyszarpnął zza pazuchy mały notes
w skórzanej oprawie. Otworzył go na czystej stronie.
– Poprawna jest wersja z „P” i trójką. Pokaż, jak to zapisaliście.
Domenico oddał mu notatnik ze schludnie zanotowaną sekwencją
„AP31516”. Isidore aż syknął przez zęby.
– Gratuluję, straciliście pół dnia. Właśnie to się dzieje, kiedy banda
uprzedzonych kretynów nie chce współpracować.
Pod wersją inspektora dopisał swoją własną i raz jeszcze podał mu
zeszyt. Herman zajrzał koledze przez ramię i obaj jak na komendę wypluli
z siebie stek identycznych inwektyw. Pod adresem własnym.
„Ap 3, 15–16”.
– „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś” – odezwał
się, ku zdziwieniu partnera, Esposito.
Agent papieski skinął głową.
– „Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący,
ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” – dopowiedział, przymykając
oczy. Przez jego szczupłą, nieomal chłopięcą twarz przebiegł skurcz, jak
gdyby słowa sprawiły mu fizyczny ból.
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– Jesteśmy debilami – orzekł Domenico grobowo.
– Niestety tak. – Montenegro westchnął. – Współczesne tłumaczenia
cenzurują ten fragment. W greckiej Septuagincie zamiast „wyrzucić”
znaleźć możemy: „chcę cię wyrzygać z moich ust”.
Esposito wydał z siebie dziwny dźwięk, ulokowany gdzieś pomiędzy
parsknięciem a beknięciem. Raz jeszcze spojrzał na przepalone ciało,
zrobił kilka kroków w tył, po czym, idąc za biblijnym przykładem, zgiął
się wpół i zwymiotował.
***
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W południe młody posterunkowy z Commissariato Polizia Trevi Campo
Marzio przywiózł im kawę i stos kanapek owiniętych w papier z logo
Subwaya. Herman pożarł swoją w trzech gryzach, po czym ruszył do
nierównej walki z mniej lub bardziej zdeterminowanym kwiatem rzymskiego dziennikarstwa usiłującym sforsować blokady.
Domenico jadł, przyglądając się, jak agent watykański zabezpiecza
dowody.
– Jeszcze raz – wymamrotał z ustami pełnymi pieczywa z tuńczykiem.
– Kim jesteś?
Isidore nie odpowiedział od razu.
Siedzieli w ambulansie technicznym Polizia di Stato. Pojazd oparty
na nadwoziu typowej karetki posiadał minimum cztery gniazdka
elektryczne, do których technicy kryminalistyki podpinali swoje laptopy
oraz pistolet silikonowy do lakowania kopert. Montenegro nie używał
żadnego z tych udogodnień. Z otchłani przepastnej walizki wyjął mały
tygielek, w którym roztopił blok wosku ostro pachnącego ziołami.
Powstałą masą skrupulatnie zalepiał brzegi kopert, żeby „uniknąć
odparowania miazmatów”.
Pieczęć odciskana na kopertach była zbyt dziwna, by mogła uchodzić
za policyjną referentkę.
– Demonologiem – odparł i odłożył dowód na stos uprzednio
zalakowanych. – Okultystą. Magiem. Profilerem. Nazywaj to, jak chcesz.
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– I zajmujesz się… – Policjant zatoczył w powietrzu ręką wciąż dzierżącą
bagietkę. Na podłogę wozu skapnęła odrobina majonezowego sosu.
– Profilowaniem kryminalistycznym sił nieczystych.
– To chyba najbardziej spierdolona rzecz, jaką usłyszałem w tym roku,
a jest dopiero luty.
– Policja ma specjalny budżet na premie za wyróżniające się
chamstwo?
– Gdyby miała, lepiej bym zarabiał.
Isidore prychnął, odpychając kolejny hermetycznie opakowany dowód.
Między palcami obracał krótki walec z wyrzeźbioną na jednym końcu
skomplikowaną figurą przypominającą słońce, utworzoną z prostych linii
i wyciętych pajęczym pismem imion. Lśnił złotem, srebrem i wstawkami
miedzi; musiał być wart majątek. Agent nazwał go pieczęcią teurgiczną,
lamen.
– To są istoty duchowe o wysokiej inteligencji. Bardzo wysokiej.
Posiadają psychikę i osobowość, choć nie mieszczą się one w klasycznych
definicjach.
– I ty sporządzasz ich profile kryminalistyczne. Tych „istot”.
– Studiowałem w Quantico. Zrobiłem doktorat z psychologii
behawioralnej.
Domenico wepchnął sobie do ust resztę bułki i zaczął intensywnie
przeżuwać, gniotąc zatłuszczony papier w ciasną kulkę. Usiłował
przełknąć – tak bagietkę z tuńczykiem, jak i profesję Isidore’a.
Profiler obserwował go z zainteresowaniem. Nie żył i nie pracował
w próżni, czasami musiał powiedzieć komuś, czym w istocie się zajmuje.
Obserwował już rozmaite mechanizmy wyparcia: od klasycznego
zaprzeczenia, przez kpinę, drwinę, aż po lęk i szaleństwo. Beneventi nie
prezentował żadnych z nich. Marszczył wydatne, ciemne brwi, wyraźnie
starając się znaleźć dla siebie w nowej rzeczywistości właściwe miejsce.
Nagle strzelił palcami, jakby wpadł na nowy pomysł.
– Biały proszek. Ten, którym oprószyłeś ciało. Śmierdział jak zgniłe
jaja, co to było?
– Pył hostii. Używam jej do detekcji śladów zła.
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– I wynik był, jak rozumiem, pozytywny?
Isidore skinął głową.
– Kamerlinga i biskupa zamordował demon?
– Niezupełnie. Należy rozgraniczyć nękanie demoniczne od opętania.
W pierwszym przypadku istota nie ma dostępu do psychiki i duszy ofiary,
koncentruje się na materializacji i oddziaływaniu fizycznym: rozmaite
stuki, hałasy, dokuczanie, przesuwanie i niszczenie sprzętów, ale
w poważniejszych przypadkach też uszkodzenia ciała. To modus operandi
najbardziej typowy dla klasy poltergeista.
– A w drugim?
– Demon stopniowo przejmuje kontrolę nad psychiką ofiary.
Może dążyć do jej wyniszczenia albo popychać ku zbrodni. Żeruje na
najczarniejszych fragmentach duszy i próbuje sprawić, by były jeszcze
brudniejsze. Nagina rzeczywistość, by nakłonić ofiarę do zła i zapewnić
jej doskonałe alibi. To jest właśnie nasz przypadek. Śledztwo kryminalne
nic tu nie da. Opętany jest nieświadomy zła, którego się dopuścił. Obejdzie
każdy wariograf i nawet nie będzie to kłamstwo. Widziałem ludzi szczerze
rozpaczających nad stratą tych, których własnoręcznie zabili, bo coś stało
się silniejsze od nich samych.
Policjant upił łyk chłodnej kawy. Montenegro wręcz fizycznie odbierał
jego napięcie, widział obracające się w jego głowie zębatki. Inspektor
może i był obcesowy, ale legitymacji policji włoskiej nie rozdawano
przecież za sam brak kultury. Potrafił myśleć, niezależnie od zakresu
absurdu, jakiego wymagało śledztwo.
– Streść mi swoje ustalenia – poprosił już ciszej. – Tak, żebym zrozumiał.
– Po pierwsze: mamy do czynienia z typem judeochrześcijańskim.
Mówiąc najprościej, chodzi o zbieżność kontekstu kulturowego. Byty
o określonej charakterystyce mają najłatwiejszy dostęp do psychiki
ukształtowanej w kontekście tejże charakterystyki. – Isidore się zawahał.
– Poczekaj, spróbuję inaczej…
– Biali najczęściej mordują białych, a czarni czarnych – wtrącił Nico.
– Do tego zmierzasz? Demony chrześcijańskie najczęściej atakują ludzi
wychowanych w europejskim lęku przed piekłem?
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Montenegro odetchnął w duchu.
– Dokładnie. W tym przypadku symbolika biblijna jasno sugeruje typ
judeochrześcijański.
– Demon odwoływałby się do Biblii?
Profiler uśmiechnął się lekko.
– Tak, najczęściej próbując ją znieważyć – odparł. – Ale czyste
nawiązanie nie jest niemożliwe.
– Co jeszcze?
– Zorganizowany. To metodycznie działająca istota, opętująca
inteligentnego człowieka. Obstawiałbym legion co najmniej prałata, moim
zdaniem należy do grupy asmodejskiej.
– To od Asmodeusza?
Isidore przekrzywił głowę ze zdziwieniem. Policjant tylko wzruszył
ramionami.
– Moja żona jest dziennikarką kulturalną. Jeździ na różne wystawy –
wyjaśnił. – Asmodeusz to nie był czasem perski demon seksu?
– Pożądania – sprostował Montenegro. – Zasymilował się z lore
judeochrześcijańskim i nabrał dodatkowych kompetencji.
– Na przykład?
Demonolog się zawahał. Myślami wrócił do sczytanego w południe
widma aury – purpurowe wstęgi smutku niemożliwego do pogrzebania,
nitki wściekłości czerwonej jak krew, ale przede wszystkim żółć: ohydna,
pielęgnowana latami, żrąca niczym kwas. Żółć.
– Na przykład zemsta.
Obaj aż podskoczyli, kiedy ktoś załomotał w burtę ambulansu.
Zazgrzytały odsuwane drzwi.
– Jeśli wolno mi przerwać tę szkołę magii i czarodziejstwa – zaczął
cierpko Herman, obrzucając wzrokiem rozłożony na stoliku alchemiczny
majdan – sowa z kwestury przyniosła nowe wieści. Zbierajcie się.
A potem wypowiedział tylko kilka słów, po których Domenico i Isidore
jak na komendę wypadli z technicznego wozu.
***
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Zadzwonił telefon. Chłodne powietrze poniosło delikatną melodię „Wariacji Goldbergowskich” aż na korytarz.
– Aresztowali Albańczyka. Właśnie go wiozą na via Nazionale.
– Kto poprowadzi przesłuchanie?
– Ragazzo d’oro Beneventi wraz z fraucymerem. Adwokat Istrefiego
wie o wszystkim. Już jest w drodze.
– Dziękuję.
– Zaczekaj! – rzucił informator szybko. – Chcę mój wywiad. Na
wyłączność, do wieczornego numeru, w imieniu gwardii albo…
– Dziękuję, Mario – powtórzył ten, który niósł kaźń, i rozłączył się.
Powoli odłożył telefon na biurko. Splótł dłonie na podołku i spojrzał
przez ogromne okno na stalową szarość nieba. Chmury, ciemne niczym
grafit, wisiały dziś nisko, opuchnięte preludium deszczu.
Uśmiechnął się lekko. Aresztowali Albańczyka, a zatem wciąż gonili
w piętkę, potykając się o własne nogi. Nie mieli nic – ani Beneventi, złoty
chłopiec policji rzymskiej, ani tym bardziej on, ten zepsuty dzieciak
o szarych oczach. Na niego nie mieli nic.
Ten, który niósł kaźń, pieszczotliwym ruchem obrócił w palcach
monochromatyczną wpinkę. Bestia, leżąca u jego stóp, zadarła łeb
i warknęła z głębi trzewi, obnażywszy czarne kły.
Ociekały krwią.
***
Do kwestury głównej policji przy via Nazionale dojechali na kogutach
w dwadzieścia minut. Inspektorzy ruszyli ku zatrzymanemu, uprzednio
skierowawszy Isidore’a do pomieszczenia technicznego, skrytego za
taflą weneckiego lustra.
Sala przesłuchań przypominała teatr. Albo terapię ustawień
systemowych Hellingera – wzajemny układ skurczonego Albańczyka,
przycupniętego na metalowym krzesełku, pani adwokat odgradzającej
go od policjantów, Domenica wiszącego nad stołem niczym atakujący kot
oraz Hermana, który zajął strategiczną pozycję przy drzwiach.

Wiktor Orłowski

To wszystko było wyreżyserowane – mdłe światło, pokój o ścianach
tak szarych, jakby dwunastu gniewnych ludzi latami paliło w nim cygara.
Krzesełko, na którym nie sposób było się wygodnie oprzeć; półżywa
paprotka o pożółkłych liściach, której starannie zapominano podlewać;
kawa tak paskudna, że ktoś pewnie celowo zalał wrzątkiem przeparzone
już fusy. Nawet policjantka, która wniosła papierową tackę z ciasteczkami,
była podstawiona – piękny awatar świata wolnych ludzi, do którego Istrefi
wróci, jeśli tylko odpowie na kilka pytań.
Isidore zmrużył oczy. Poprzez szybę obserwował Albańczyka: chudy,
śniady, krótko ścięty, wystraszony – raczej nijaki. Szukał na nim zabrudzeń
miazmatowych, głęboko wżartych przebarwień aury. Nie znalazł.
Ukrywa swoją obecność? Czy to nie on?
(Możesz to sprawdzić.)
Drgnął, omal nie rozlał kawy. Serce załomotało mu w piersi.
(Wiem, że mnie słyszysz.)
Za szybą Beneventi pochylał się nad zatrzymanym.
– Powiedz mi, Kujtim… Dobrze to wymawiam? – spytał, a kiedy
Albańczyk skinął głową, Beneventi podjął wątek: – Powiedz mi, dlaczego
tobie się we Włoszech tak nie podoba? Morze za zimne? Laski za
brzydkie? Jedzenie słabe? Mamy narodową skłonność do nadużywania
węglowodanów, ale chyba da się z tym żyć. Makaron jest przecież halal, nie?
– Do czego pan zmierza? – wtrąciła adwokat z rezerwą.
Była szczupła, wręcz zasuszona, około pięćdziesiątki. Nosiła fioletową
koszulę do ciemnoszarej garsonki, stonowany makijaż i pantofle na
wysokim obcasie. Emanowała aurą nowoczesnej, modnej kobiety, której
poranna filiżanka herbaty musi pochodzić z upraw fair trade. Paznokcie
polakierowała na intensywny szkarłat. Jak krew.
Krew.
(Słyszysz?
Z otchłani wołam do ciebie, Isssidore.)
– Zagajam rozmowę z pani klientem. Chcę tylko wiedzieć, co mu się
we Włoszech aż tak nie podoba, że chce stąd wylecieć na deportacyjnych
kopach.
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Kobieta podskoczyła, jakby popieścił ją prądem. Albańczyk się nie
poruszył. Miał ciemne oczy, przygaszone i pełne strachu.
– Mój klient nie musi odpowiadać na niegrzeczne insynuacje. Złożę
na pana skargę.
– Pani klient musi odpowiedzieć, dlaczego skoczył przez okno,
uciekając przede mną, i dlaczego nie zatrzymał samochodu, kiedy
oddałem strzał ostrzegawczy. Kolegom z drogówki musi dodatkowo
odpowiedzieć, skąd wziął lewe tablice do swojego mondeo, ale to mnie
akurat nie obchodzi. Ja chcę wiedzieć, gdzie był w czwartek o dwudziestej
drugiej – warknął Nico, ciężko oparłszy się o stół. Stał. Był wysoki
i barczysty, to zawsze działało. – Udzielając odpowiedzi, niech będzie
łaskaw pamiętać, że im bardziej boli mnie kolano, tym niższy mam próg
detekcji ściemy.
Montenegro drgnął. Coś w postawie prawniczki uświadomiło mu,
że inspektor popełnił błąd. Oni najwyraźniej też to zrozumieli – obaj
wyprostowali się w identyczny sposób, kiedy uśmiechnęła się jadowicie
i słodko.
– Cóż za elokwencja – rzuciła śpiewnie. – Obawiam się, że wobec
tak finezyjnego słownictwa mój obcojęzyczny klient, który nie
ukończył żadnego certyfikowanego kursu włoskiego, nie poradzi sobie.
A nie chcielibyśmy przecież, by odpowiedział fałszywie przecząco lub
twierdząco, bez zrozumienia pytania. Chyba zgodzą się panowie, że
powinniśmy wezwać tłumacza albańskiego?
– Ja pierdolę – mruknął Isidore z niechętnym podziwem.
Ładnie ich podeszła – stracą teraz kupę czasu na odnalezienie
i ściągnięcie tłumacza. Ona zdąży lepiej omówić ze swoim klientem
strategię przesłuchania albo przynajmniej zmarnuje im trochę tego czasu,
przez który mogli tu Istrefiego trzymać, zanim postawią mu zarzuty.
(Mogę ci pomóc.)
Zadygotał w duchu. Wiedział, że pomoc nie jest za darmo – że będzie
za nią gorzko płacił, jeszcze dziś w nocy – ale nim uświadomił sobie, że
nie ma wyjścia, jego ręka sama wyciągała się do przodu, a usta układały
w sylaby. Poczuł zawroty głowy i przytrzymał się ściany. Nim świat
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wrócił do równowagi, trzymał w rękach teczkę. Widział ją pierwszy raz
w życiu.
Przejście do pokoju przesłuchań zajęło mu trzy sekundy. Rzucił
dokumenty na stół.
– Isidore Montenegro, służby watykańskie, tłumacz przysięgły
języka albańskiego – wyrecytował chłodno. – Proszę przejrzeć moje
kompetencje. Możemy zaczynać?
Twarz kobiety skurczyła się w paroksyzmie gniewu. Z bliska pachniała
kwiatem pomarańczy i kapryfolium. Przerzuciła papiery, ale nie znalazła
w nich nic podejrzanego. Isidore czuł na plecach spojrzenie Domenica.
Odetchnął cicho i skupił uwagę na Albańczyku.
Beneventi zadał pierwsze pytanie:
– Zna pan Paola Zetticciego?
– Nie – odparł Istrefi.
Nico zmarszczył brwi.
Na blacie obok dokumentów Montenegro wylądowały wydrukowane
zdjęcia z dworcowego monitoringu. Kujtim Istrefi poruszył się
niespokojnie, jakby nie mógł znaleźć wygodnej pozycji. Denerwował się.
Herman dołożył portretową fotografię kamerlinga.
– Pytam o tego człowieka. Zna go pan?
Albańczyk nerwowo oblizał usta. Zawahał się, ale odpowiedział:
– Nigdy go nie spotkałem. Tylko z nim rozmawiałem. Zawsze podawał
termin.
– Wiesz, kto to? – przetłumaczył Isidore.
– Jakiś ksiądz.
– O czym rozmawialiście, kiedy dzwonił na numer tej budki? – spytał
Nico.
– To są sprawy osobiste, mój klient nie musi odpowiadać na to pytanie
– wtrąciła natychmiast prawniczka.
– To nie są sprawy osobiste, odkąd ten człowiek został bestialsko
zamordowany i porzucony na schodach bazyliki. Byłeś prawdopodobnie
ostatnią osobą, z którą się skontaktował. Wiesz, co to znaczy? – Inspektor
postukał palcem w zdjęcie. – O czym rozmawialiście?
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Istrefi milczał, nerwowo strzelając spojrzeniem na boki. Pocił się; na
jego górnej wardze perliły się grube krople, Isidore poczuł bijący od niego
odór zaszczucia i strachu. Ale nic innego.
– Pan posuwa się do groźby – wycedziła adwokat.
– Papuga, stul dziób.
Montenegro pochylił się nad stołem.
– „A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości” – szepnął po
albańsku, ale Kujtim tylko podniósł na niego wzrok pełen niezrozumienia
i udręki. Isidore westchnął, ukradkiem zerkając na zegarek: szesnasta
za dwie.
To nie on.
Czuł aurę jego strachu, dezorientację, po części gniew. Czuł wtopione
w jego skórę okruchy grzechu – drobne kanciarstwo i kombinatoryka,
oszustwo, niekiedy przemoc; półmrok, kwaśny odór krzywdy; ręka unosi
się, opada na skulone plecy kobiety; wrzask; płacz, wysoki, przejmujący
płacz małego dziecka; odór przypalonej ciecierzycy; gniew, cierpki
posmak wyrzutu, gdy inni mają, a on nie.
Ale bez krwi.
Miał na sobie łzy żony i brudne pieniądze, ale nie krew…
(…a ty to wiesz, Isidore, wiesz, że na jego rękach nie ma krwi, umiałbyś
ją rozpoznać, wyniuchałbyś jak pies gończy, bo przecież…)
Dość.
(Dors, petit enfant, dans ton lit bien clos:
Dieu prenne en pitié les bons matelots…2)
DOŚĆ!
– Isidore?
Niemal wrzasnął, kiedy ktoś dotknął jego ramienia. Domenico.
Przyglądał mu się z niepokojem; profiler oddychał płytko, czuł, jak skurcz
znowu zaciska mu oskrzela. Ręce drżały mu lekko, tarcza zegarka rzucała
kryształowe błyski. Szesnasta jedenaście. Zamrugał.
Jasny szlag, zgubił prawie kwadrans.
– Dobrze się czujesz?
2 A. La Braz, „Berceuse d’Armorique”.
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– Niezbyt – wykrztusił. Wstał, jedynie siłą woli dał radę się nie zatoczyć.
Coś dudniło mu w uszach. Śmiech. – Ja… Zapomniałem o lekarstwach.
Muszę wyjść.
– Ale…
– On nic nie wie – rzucił już w drzwiach. Ręce trzęsły mu się, gdy na
ekranie telefonu wystukiwał wiadomość do Jeana. – To nie on.
***
Dwuletnia suka imieniem Rachel była, zdaniem Mattea, najbardziej rozpieszczonym psem Rzymu. A przynajmniej należała do ścisłej czołówki:
dziennie zjadała kilogram porządnej wołowiny, a trasa jej popołudniowego
spaceru, o ile Durante nie pełnił akurat dyżuru, przebiegała najpiękniejszymi zakątkami Watykanu.
Może i żyły gdzieś ładniejsze owczarki alzackie, ale żaden nie miał
zaszczytu srać w Ogrodach Watykańskich – pomyślał żandarm z niejaką
dumą i zawiązał woreczek.
Rachel z godnością człapała pomiędzy szpalerem cyprysów. Nagle
przystanęła i szczeknęła głucho, zwęszywszy zamieszanie.
Grupa tuzina mężczyzn uwijała się wokół trzech granatowych vanów
przy ładowaniu sprzętu. Wszyscy nosili ciemne mundury i balistyczne
kamizelki. Matteo poczuł, jak żołądek kurczy mu się ze złości. Plecy oblał
mu lodowaty pot podszytego pogardą strachu.
Drgnął, gdy usłyszał za plecami szybkie kroki.
– Buongiorno – rzucił cicho kapitan gwardii i w przelocie podrapał za
uszami jego psa. Rachel zamiotła powietrze ogonem. – Prega per noi,
per favore.
Durante poczuł mdłości.
Nie dotykaj mojego psa, kurwo babilońska – warknął w myślach. Wiem,
gdzie jedziecie, wiem, gdzie pchasz te parszywe łapska, więc nawet się nie
waż dotykać mojego psa.
Odprowadzał Jeana Rysera wzrokiem, aż gwardzista zniknął za
drzwiami samochodu. Trzy silniki zawarczały i odjechały w półmrok,
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burzy.
Dziś w nocy będzie mocno padać.
***
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Nadchodziło.
Temperatura spadała raptownie. Mężczyźni oburącz ściskali różańce,
dygocząc z zimna i strachu. Powietrze, nagle przesiąknięte odorem
siarkowodoru, niosło z korytarza ich szept:
– Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio, contra nequitiam
et insidias diaboli esto praesidium…
I słyszał ich wszystkich – chrapliwe oddechy, głosy wibrujące lękiem
przed czymś starszym i gorszym niż śmierć. I słyszał szelest, śmiech,
ciche kroki tego, co nadchodziło.
Isidore drżał. Jean dopinał klamry na jego kostkach.
– Będziemy obok. Nie bój się.
Szelest. Płomień świecy zatańczył, targany podmuchem wiatru, choć
w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu nie było przeciągu.
– Uważaj na policjanta, jeśli tu przyjdzie – wycedził profiler przez
szczękające zęby. Czuł, jak powietrze wokół niego gęstnieje. Wciąż słyszał
stukot, jak gdyby ktoś powoli wdrapywał się po schodach. – Pilnuj go,
Jean.
A potem Szwajcar zsunął mu na oczy opaskę i zaprosił ciemność.
Zapadła cisza. Aksamitna, wręcz świdrująca w uszach – cisza
odcinająca oddech Jeana i szmer modlitwy szeptanej na korytarzu. Cisza,
w której słyszał jedynie siebie: powietrze ze świstem przechodzące przez
jego płuca, miarowy łomot przerażonego serca.
Raz. Dwa. Trzy. Pisk na skraju świadomości.
Łomot.
Raz. Dwa. Trzy.
Usłysz mnie.
Ar. Thiao. Rheibet. Atheleberseth.
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Raz. Dwa. Trzy. Szelest. W skroniach szum krwi; przyjdź.
Blatha. Abeu. Ebeu. Phi. Słuchaj mnie. Przyjdź.
„Przywołuję ciebie, okropnego, niewidzialnego Boga, który przebywa
w Pustym Miejscu Ducha”3.
Wzywam cię: Ma. Barraio. Joel. Kotha. Athoribalao. Abraoth.
– Veni – wyszeptał Isidore, balansując na krawędzi snu, a potem spadł.
Veni.
Przyjdź.
***
Udręczona kobieta krzyczała.
Inspektor Beneventi zadygotał i zatrzymał film. Zamrożony ekran
ukazywał wyniszczoną twarz Anneliese Michel. Domenico potarł
wewnętrzne kąciki oczu.
Kiedy Montenegro wybiegł z kwestury jak po ogień, dwie godziny
stracili na próbach ściągnięcia tłumacza albańskiego. Teraz na dole
kisił się Herman, usiłując wyciągnąć z Albańczyka coś obciążającego.
Domenico zostawił mu przesłuchanie; i tak Esposito był lepszy w te klocki.
Sam wrócił do gabinetu, by przejrzeć notatki i pomyśleć.
– To jakiś absurd – szepnął sam do siebie.
Kwestura o tej godzinie była niemal pusta. Cisza zdawała się dźwięczeć
w uszach.
Mieli tu normalną sprawę kryminalną. Dwóch kapłanów bestialsko
zamordowanych w ciągu dwóch dni. Deprecjonowanie ofiar. Manifest
antyreligijnego szaleńca lub publiczna egzekucja. Ale za co ktoś mógłby
wypatroszyć dwóch księży?
Pedofilia?
„Zawsze wybierasz najbardziej oczywiste rozwiązanie?”.
„To się nazywa brzytwa Ockhama”.
„Raczej jajko Kolumba”.
Inspektor opuścił ręce. Jego wzrok padł na ekran. Natychmiast
3 „Lemegeton: Mniejszy klucz Salomona”, w opracowaniu J.M. Domińskiego, 2003.
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wyłączył przeglądarkę z filmem, a Kindle’a, na którego zgrał książkę
księdza Amortha, z furią wrzucił do szuflady.
– Bez sensu.
Widziałeś hostię – odpowiedziało coś w głębi jego głowy. Głos, którego
zwykle słuchał w trakcie śledztw.
– Biały proszek – mruknął sam do siebie. – Nie mam pojęcia, co to było.
Śmierdziało jajami.
– Coś mogło zareagować, nie jestem chemikiem.
Wyciągnięto im wątroby przez usta, nie rozrywając gardeł. Tego się
zrobić nie da.
– Lekarzem też nie jestem.
Ale detektywem owszem. Widziałeś dziesiątki przesłuchiwanych
morderców. Czy Istrefi kogoś zabił?
Domenico poczuł na plecach zimny dreszcz.
– Jest Albańczykiem.
Jasne, bo każdy Albańczyk to urodzony zabójca na zlecenie, jeden
wielki pierdolony naród hitmanów i Besa Mafia. Posłuchaj sam siebie, Nico.
Wściekasz się na ludzi zbyt ograniczonych, by uznać dowody, choćby mieli
je przed oczami, a sam jesteś…
Coś załomotało w drzwi biura. Trzy szybkie, donośne uderzenia.
Domenico podskoczył na krześle, omal nie wrzasnął ze strachu.
– Inspektorze? – Młoda policjantka wsunęła głowę w szparę między
drzwiami a framugą. – Przepraszam, nie chciałam pana przestraszyć.
Wciąż pan pracuje, pomyślałam, że może będzie pan chciał… – Otworzyła
drzwi szerzej i ukazała zastawioną tacę.
Beneventi dopiero teraz poczuł zapach kawy.
Odetchnął z ulgą.
Nie zdążył wypić pół kubka, kiedy do jego gabinetu, tym razem bez
pukania, wpadł zaaferowany Herman. Szpakowate, przydługie włosy
lepiły mu się do skroni. Oddychał płytko.
– Nie uwierzysz – wykrztusił od progu.
***
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(Witaj, Isidore.)
Na wargach sól. Zapach zbutwiałego drewna, glonów i ryb. Morze,
woda szara i zimna jak stal. Jest zima. Kurz wiekowego kościółka. Rdza
na przegubach starej huśtawki, mokry piach, płacz. Worki z czarnego
plastiku. Odór zgniłego mięsa. Czyjś desperacki krzyk.
– Gdzie to? – wyszeptał profiler, rozluźniając pięści.
Miejsce, które oglądał, nie należało do niego.
Było kluczem.
(Słuchaj i patrz.)
Zgrzyt wysłużonej parkowej zabawki. Śmiech – wysoki, piskliwy, ale
przyjemny; rymowanka deklamowana z miękkim południowym akcentem.
„Masz ochotę na lizaka?”. Miała.
Potok niewyraźnej paplaniny, rozpaczliwy długi wdech – tak mówi
dziecko.
Isidore poczuł, jak po jego żyłach rozlewa się ciemność.
Zapach kadzidła i ochrypły męski szept. „Wybacz mi, ojcze, bo
zgrzeszyłem”.
Wrzask.
***
Domenico zatrzymał wóz pół ulicy od hotelu. Dochodziła północ – powinien wracać do domu, ale wiedział, że nie uspokoi się, jeżeli nie przekaże
wieści natychmiast.
Zgasił silnik. Podmuch wiatru rzucił mu na przednią szybę zatłuszczoną
torebkę po frytkach. Policjant skrzywił się z obrzydzeniem – Wieczne
Miasto było brudne, w środku i na zewnątrz.
Albańczyk, dociśnięty przez niepozornego Hermana umiejętnie
zawoalowaną groźbą skierowaną ku jego rodzinie i siostrze, która
nielegalnie pracowała pod Mediolanem, zaczął śpiewać. Wyklepał im
wszystko: o szajce przemytniczej od lat działającej na terenie Watykanu,
szmuglującej nieoclone, tanie jak barszcz dobra nieobjęte akcyzą. Głównie
papierosy – Watykan dwa lata temu zabronił sprzedaży, ale dotyczyło
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to wyłącznie sklepów komercyjnych. Nikt nie kontrolował zamówień
wewnętrznych sygnowanych przez Kamerę.
Istrefi, który wcześniej pracował na niemieckich tirach, obstawiał
przerzut. Od dwóch lat odbierał towar z punktów wskazanych telefonicznie.
Nico zacisnął ręce na zimnej kierownicy. To dawało motyw – stary
kamerling zaczynał czuć, że się sypie, bał się, że nie dotrzyma interesu.
Postanowił się wycofać. Ale mafia to armia, a wojsko nie toleruje dezercji.
„Bądź zimny albo gorący” – to przecież kara za niezdecydowanie.
Czyżby? – znów szepnęło coś ulokowanego między skroniami.
Hol hotelu był ciemny i zaskakująco pusty. W recepcji zamiast
eleganckiej laski siedział ponury typ o posturze komandosa. Tylko
obrzucił policjanta wzrokiem, wskazując windę.
Jeszcze zanim Beneventi dojechał na trzecie piętro, poczuł niepokój.
Coś było bardzo nie w porządku.
Korytarza pilnowało czterech uzbrojonych ludzi. Nosili kamizelki
kuloodporne, każdy ściskał różaniec; ich usta poruszały się w jednostajnym
rytmie.
Środkiem szkarłatnego dywanu defilował kogut. Też szkarłatny.
W drzwiach apartamentu stał facet w mundurze. Spod kołnierza
rozpiętego combat shirt wystawała mu koloratka.
– Dottore mówił, że przyjdziesz – powiedział cicho. – Bądź ostrożny. Nie
rozmawiaj o sobie ani o swojej rodzinie. Nie daj się wciągnąć w dyskusję
na temat wiary. Pytaj go o śledztwo, on wie wszystko, będzie musiał
odpowiedzieć. Isidore go zmusi, w razie potrzeby powstrzyma, ale bądź
ostrożny. I pod żadnym pozorem nie pytaj go o imię.
Luksusowy salon obrócono w ruinę. Okna zamknięto i zabito deskami
– na każdej starannie wyrysowano proste, acz niepokojące znaki. Ściany
zdobiły metalowe dyski i krucyfiksy rozwieszone w równych odstępach.
Domenico zadrżał w duchu. Mimowolnie zauważył, że zabezpieczenia
założono raczej nie po to, by chronić apartament z zewnątrz.
Wisiały raczej po to, by nic nie mogło się stąd wydostać.
Pod ścianami, ubrani w spodnie, zakonnicy siedzieli w kucki. Modlili
się. Beneventi na miękkich nogach wyminął ich w drodze do sypialni.
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W progu zamarł, ścięty strachem niczym gotowane białko.
Wyniesiono stąd każdy mebel z wyjątkiem łóżka, które przepchnięto
na środek pomieszczenia. U czterech rzeźbionych kolumienek stało
czterech księży ściskających w dłoniach krucyfiksy i atomizery pełne
przezroczystej cieczy. Jean Ryser siedział u wezgłowia, półgłosem
szepcząc modlitwy.
To, co spoczywało na łóżku, przypominało człowieka.
Ale tylko z zewnątrz.
***
Temperatura w sypialni raptownie spadła. Domenico poczuł, jak oddech
zamarza mu na wargach.
Znowu tam był – w szarej salce katechetycznej o podłodze z ciemnego
lastryko, biała farba łuszczyła się z okien niczym skóra trędowatego. We
trzech obrobili sklepik tamtego Marokańczyka, ale burę od ojca Stefana
zebrał sam. Oddech księdza śmierdział gotowanym jajkiem.
– Czym jest Zło, Beneventi?
Inspektor zadygotał z zimna i strachu.
Czym jest Zło, Nico?
Zło to nieobecność Boga. To nieobecność czegokolwiek – nieczynne
dworce, na które nie wjedzie już żaden pociąg, zaschnięte, wyjałowione
macice, które nie dadzą potomstwa, konta wyczyszczone do cna, to brak
perspektyw, śmiertelna pustka w oczach istoty, która unosi wzrok znad
tabletu i uśmiecha się kradzionymi wargami.
– Ispettore Beneventi. Jak dobrze pana widzieć – powiedziała cicho,
przechylając głowę w prawo gestem tak nieludzko płynnym, jak gdyby
Isidore miał w karku za dużo stawów.
Widok był obrzydliwy – bardziej niż żółte oczy na filmowych plakatach,
bardziej niż rozgrzebane groby i połamane paznokcie, widziane kątem
oka zjawy, upiorne, zwierzęce wycie z głębi trzewi.
Zło to wyczerpanie, zaszczucie i szafki otwierane bez powodu. Zło to
bezprawne współdzielenie samego siebie, niemożność kontroli. Pustka.
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– Podejdź – powiedziała bestia, odwracając wzrok od trzymanego
przed nią tabletu. Domenico zerknął na ekran, na którym wyświetlano
zdjęcia z miejsc watykańskich zbrodni. – Rzadko mam okazję porozmawiać
z kimś innym niż armia rozmodlonych świętych in spe. Ale upraszam
o ciszę i spokój, inspektorze. Kwiatuszek teraz śpi.
Domenico poczuł, jak stopy, bez udziału jego woli, odrywają się od
podłogi, pokonują kilka dzielących go metrów. Jean uniósł głowę, ale
ani na moment nie przerwał modlitwy. Coś błyszczało w jego oczach:
ostrzeżenie.
Nadgarstki i kostki Isidore’a pasami przypięto do ram łóżka. Bestia
łagodnym gestem uniosła jego ręce. Mogła manewrować na zaledwie
kilka centymetrów.
– Uwierzysz w to? – mruknęła. Niczym prestidigitator ukazała wnętrze
dłoni. – Ja, wielki przywódca, który znam wszelkie sztuki i nauki, smak krwi
i arkana ludobójstwa, ja, który władam siłą trzydziestu sześciu legionów,
w pułapce takiego chłystka, niech jego wszawa dusza będzie przeklęta.
– Kim…? – wychrypiał i urwał. „Pod żadnym pozorem nie pytaj go
o imię”. – Co się stało z Isidore’em?
Demon wywrócił białkami pożyczonych oczu.
– Nie słyszałeś mnie? Śpi. On pracuje głównie we śnie, ten nasz błędny
rycerzyk, taki zawód. Fajnie, nie? Też chciałbyś pracować, śpiąc?
Mężczyźni zareagowali natychmiast. Jean wepchnął profilerowi do ust
kłąb białego materiału, księża opylili ich wodą z atomizera. Bladą skórę
natychmiast pokryły szkarłatne bąble. Bestia wrzasnęła, wygięła plecy
Montenegro w łuk niezalecany każdemu, kto kiedykolwiek jeszcze chciałby
chodzić, a Szwajcar ciężarem własnego ciała docisnął Isidore’a do materaca.
Domenico wziął dyskretny oddech i przetrzymał powietrze w płucach
przez pięć sekund, aż przyszło uspokojenie. Stary trick z sali przesłuchań,
bo to było, kurwa, swego rodzaju przesłuchanie – świadka złego samą
definicją Zła, świadka, który wie wszystko, ale zawsze kłamie.
– Nie, dzięki. Lubię moją robotę i jestem w niej całkiem niezły – odparł
spokojnie, tonem nieomal zblazowanym. Wsadził ręce do kieszeni, by
bestia nie dostrzegła, że drżą.
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Było blisko. Nie wiedział, co dokładnie, ale czuł, że było blisko.
W oczach Szwajcara błysnął szacunek. Isidore odwrócił głowę, wypluł
szmatkę mokrą od śliny.
– Jean, Jean, Jean – zamruczał tyleż gruchająco, co wściekle. – Twój
refleks nieodmiennie wprawia mnie w zdumienie. Myślisz, że jesteś niezły,
Nico? Popatrz lepiej na niego.
– Fajny, ale nie moja liga. Wolę przeciwną drużynę.
– Moja też nie, a siedzi tak już siedemnasty rok i wpycha mi do ust tę
szmatę. Szwajcarski rezerwuar cnót, kurwa, wszelakich, nieskazitelny jako
ten kibel wypucowany białymi rączkami siostry Faustyny. Patrokles dla
naszego śpiącego Achillesa, wyjąwszy może fakt, że się nie posuwają. –
Bestia uśmiechnęła się, oblizując lubieżnie. – Myślałeś, że się tu zabawiają
na ostro?
Beneventi wzruszył ramionami, siłą zachowując spokój.
– Najprostsze i najszybciej nasuwające się rozwiązania z reguły są
trafne. Kto zabił kamerlinga i biskupa?
– Mylisz brzytwę Ockhama z jajkiem Kolumba. Ale masz rację, ta
sprawa jest prosta, ordynarnie prosta i piękna jak cierpienie dziecka.
– Szare oczy zwróciły się ku Szwajcarowi. Zwilgotniały, ale były to łzy
zgniłe i przepojone jadem. Źrenice nie reagowały na światło. – Jak twojej
Anais, ślicznej, różowiutkiej, pulchnej Anais, która…
– Kto? – przerwał Domenico twardo. Nie miał pojęcia, kim była Anais,
ale widział w życiu dość ojców, którzy raptownie bledli z przerażenia
o losy dziecka.
– Twoja żona mówi po francusku, prawda? – syknął demon, naprężając
więzy. – Założę się, że właśnie jej to śpiewa: Chante ta chanson, chante,
bonne vieille…
– Kto? – warknął inspektor.
– La lune se lève et la mer s’éveille…
– KTO?!
– Quand tu seras mousse, hélas! C’est le vent… – zanuciła bestia
i uśmiechnęła się lekko. – Zbliż się, to ci powiem. Niech wszyscy wyjdą,
to powiem. Tylko tobie, Beneventi. Na uszko.
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Klęczał w zimnym błocie. Rękami drżącymi z ekscytacji zawiązywał
worki kolorowe jak landrynki. Był schludny i metodyczny – dzieci przecież trzeba od małego uczyć porządku: nóżki osobno, rączki osobno,
a główka…
Obraz zmienił się z trzaskiem przywodzącym na myśl migawkę
starego aparatu.
(Wiesz, gdzie teraz jesteś?)
– Przestań.
Miał osiem lat. Znów klęczał w błocie, ale to było inne, zimniejsze,
bardziej gliniaste – jesienne błoto północnej Francji, brunatna pulpa,
która chętnie chłonie krew. Coś wilgotnego szturchnęło go w ramię. Pies
dyszał, wionąc odorem mięsnej puszki i mokrego zwierzęcia. To Max.
O Boże, Max.
(Wiesz, gdzie teraz jesteś, Isidore?)
– Nie pokazuj mi tego. Nie pokazuj mi tego, nie pokazuj mi tego, na
litość boską, NIE POKAZUJ MI TEGO!
Pies leniwie zamiatał powietrze ogonem. Jego oczy były martwe.
Isidore poczuł w dłoniach twardy ciężar. Zacisnął powieki, rozpaczliwie
usiłując nie patrzeć w dół. Wiedział, co trzyma.
(Zawołałeś mojej pomocy, a ja odpowiedziałem ci z otchłani.)
– …NIEPOKAZUJMITEGONIEPOKAZUJMITEGONIE…!
(Zaśpiewamy?)
Trzask.
Smród palonego futra; martwe oczy psa pożera ogień; quand tu seras
mousse; strzał, tylko jeden; coś ciężkiego upada; qui te bercera dans ton
lit mouvant; nienawiść i ulga w oczach matki; bose stopy plaskają o stare
deski; chante ta chanson, chante, bonne vieille!; mleczne ciepło jej ciałka
i te dwie śmieszne kitki spięte niebieskimi frotkami.
Huk pożaru brzmiał jak śmiech.
***
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– Bliżej.
Domenico ociężale ruszył się z miejsca, gorączkowo bilansując
w myślach ryzyko zysków i strat. Za drzwiami czekało sześciu potężnych,
uzbrojonych facetów. Zdążą wpaść, kiedy sytuacja wyrwie się spod
kontroli?
On sam był sprawny, choć teraz utykał lekko na lewe kolano. Czy
w razie czego zdąży odskoczyć?
– Podejdź bliżej. Uroczyście przysięgam, że nie uczynię ci krzywdy.
– Nie wierzę.
– Bo diabeł zawsze kłamie?
– Każdemu wolno kłamać we własnej sprawie.
Był już o krok od ramy łóżka. Bestia zaśmiała się sucho.
– Nigdy nie ranimy ludzi. Próżny trud, sami są w tym niedoścignieni.
Pochyl się.
Domenico ostrożnie przykucnął, z nerwami napiętymi jak postronki,
gotów w każdej chwili rzucić się w tył. Ciało Montenegro ani drgnęło.
– Czym jest Zło?
– To ja zadaję pytania: kto dopuścił się morderstwa kamerlinga
i biskupa, jaki miał motyw i gdzie teraz przebywa?
– Obrażasz w ten sposób swoją inteligencję, te jej popłuczyny, które
masz, paprochu. Ta sprawa jest prymitywnie prosta, wystarczyłoby pięć
minut solidnej roboty policyjnej. Podpowiem: wiktymologia. Pierwsze,
kurwa, skojarzenie, złamano prawo, żeby nie złamać prawa. Jaśniej już
nie mogę, jeśli dalej nie wiesz, to niech się tym zajmie twoja żona. Ma
sprawcę na końcu języka, ilekroć jęczy twoje imię.
Inspektor zaklął. Bestia wyprężyła się, jak gdyby węszyła w powietrzu.
Domenico czuł na policzkach jej oddech, pozbawiony zapachu i lodowaty.
– Ja odpowiedziałem, więc teraz ty: czym jest Zło?
Biała farba łuszcząca się z okien, ciemne lastryko, oddech ojca Stefana
cuchnący gotowanym jajkiem.
– Nieobecnością Boga – odparł natychmiast.
– Błąd. Zło to nieobecność człowieka. Jak nie wierzysz, to go zapytaj
o Cambrai – odrzekł demon.
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Resztę tamtej nocy Nico zapamiętał jak przez mgłę: szare oczy,
w których nagle coś rozkleiło się, błysnęło przytomnością; wycie
człowieka, który wyszedł już z bardzo złych miejsc, ale bardzo złe miejsca
wciąż nie opuściły jego; trzask, gdy naciągnięta nieludzką siłą, dobrze
wyprawiona skóra pękła, a Isidore wrzeszczał, próbując paznokciami
rozorać sobie gardło.
Pamiętał, że trysnęła krew; pamiętał Szwajcara, który krzyczał:
„Nie pozwól mu!”, olimpijskim sprintem pędząc w stronę łóżka. Własne
ręce, kiedy policyjnym chwytem uciskał nasadę dłoni Montenegro
i zmuszał do rozwarcia zakrwawionych palców. Ból mięśni, kiedy usiłował
docisnąć go do materaca i utrzymać, a Isidore wciąż wrzeszczał, płakał,
pluł gwoździami, wzywał imienia Matki Boskiej i wrzeszczał, aż zapiał
czerwony kogut.

TERZO GIORNO
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O świcie apartament numer trzydzieści sześć zawrócono z drogi chaosu.
Na powrót ustawiono meble, a dwóch wysokich gwardzistów w milczeniu
zajęło się odsłanianiem okien. Zamówiono śniadanie kontynentalne –
obsługa dostarczyła je na eleganckim wózku, bodaj jednym spojrzeniem
nie zaszczyciwszy religijnych bibelotów i plam rozlanego wosku.
Domenico wzruszył ramionami. To był drogi, ekskluzywny hotel –
pewnie widywano tu gorsze rzeczy.
– Skup się – syknął Isidore znad filiżanki kawy. W białym szlafroku
frotte i z opatrunkiem na szyi przypominał ducha Białej Damy, ale sińce
pod jego oczami zblakły. – Ważne jest absolutnie każde słowo, które
powiedział. Ja niczego nie pamiętam.
– Przecież wiem – mruknął policjant, przeczesując włosy palcami.
Były lekko tłuste. Wczorajszą koszulę miał nieświeżą i zachlapaną krwią.
Czuł wokół siebie ostrą woń potu.
Salon przypominał teraz skrzyżowanie burdelu z centrum dowodzenia:
tłok, zgraja zmęczonych facetów w wymiętych mundurach, rozświetlone
laptopy. Beneventi ze znużeniem rozmasował skronie. Dręczyło
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go znajome uczucie – myśl, że o czymś zapomniał, że miał do kogoś
zadzwonić, coś kupić, gdzieś pójść. Wrażenie uporczywe jak melodia
piosenki, do której nie pamięta się słów.
Coś przegapił. Tylko co?
– „Ta sprawa jest prymitywnie prosta” – zacytował wolno. –
„Wystarczyłoby pięć minut solidnej roboty policyjnej”.
Pstryknął trzy razy palcami, usiłując złapać myśl. Znów to uczucie –
swędzenie mózgu, słowo na końcu języka. Jakie?
Wiktymologia.
W jednej chwili zerwał się na równe nogi.
– Istrefi nie może być sprawcą – zaczął szybko. – Ofiary są dwie, ale
pomiędzy biskupem a Albańczykiem nie ma powiązań.
– Albo ich nie znaleźliście – zauważył Isidore spokojnie.
To prawda, ale…
„Ta sprawa jest prymitywnie prosta”. Domenico w zamyśleniu zagryzł
wnętrze policzka. Policja od wczoraj sprawdzała środowisko życia
Albańczyka oraz Gilberta Rossiego, szukała pomiędzy nimi punktów
zbieżnych. Może takie punkty nie istniały?
– Obaj zostali ukarani – powiedział Montenegro. – „Bądź zimny
albo gorący”. Plus albo minus, z nami albo przeciw nam. To kara za
niezdecydowanie. Ale w jakiej sprawie?
„Pierwsze, kurwa, skojarzenie, złamano prawo, żeby nie złamać prawa”.
„Jeśli dalej nie wiesz, to niech się tym zajmie twoja żona”.
Coś nagle przyszło Domenico do głowy.
– Gdzie mieszka siostra kamerlinga? – spytał szybko.
– W Scilli. To na…
– Południu Włoch – wpadł mu w słowo policjant, wyszarpując z kieszeni
telefon.
Kwadrans później ramię w ramię przeglądali skany artykułów sprzed
dwudziestu lat nadesłane przez Ines. Obaj szczękali zębami z napięcia.
– Jest! – szepnął Isidore.
Szóstego lutego dwutysięcznego roku, Piale. Zamordowany
dziewięcioletni Enzo, odnaleziony pod wieczór w pobliżu Casa di Giuseppe
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Garibaldi jako zawartość siedmiu schludnie zawiązanych worków. Sprawcę
na spowiedzi wysłuchał miejscowy ksiądz, ojciec Antonio Romano.
Trzynastego lutego, Scilla. Zamordowana siedmioletnia Elena.
Proboszczem lokalnego kościoła pod wezwaniem świętego Józefa był
wtedy…
– Paolo Zetticci – wyszeptał Domenico ochryple. – Dalej.
Kolejny artykuł.
Tamtej zimy w Pialmi urzędował młody wikariusz, który trzy tygodnie
później przeniósł się na drugi koniec kraju. Dwudziestego lutego w kościele
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej wysłuchał mordercy, który
w konfesjonale wyznał, gdzie porzucił rozczłonkowane ciało siedmioletniej
Lucielli. To on pierwszy złożył zawiadomienie o przestępstwie, ale powołał
się na tajemnicę spowiedzi i wycofał je.
Nazywał się Gilberto Rossi.
Inspektor poczuł, jak serce łomocze mu w gardle.
– Obaj byli zamieszani w sprawę Niedzielnego. Obaj zrobili karierę
w Rzymie.
– Nie zabił w dniu śmierci pierwszego dziecka – wtrącił Isidore
ochryple. – Chodziło o Elenę.
Domenico przymknął powieki, z pamięci wywołał obraz zamrożonych
i spalonych zwłok. Kamerlingowi zniszczono twarz, ale biskupowi nie.
Co to znaczyło?
„Ta sprawa jest prymitywnie prosta”.
„Ordynarnie prosta i piękna jak cierpienie dziecka”.
– Niedzielnego nigdy nie złapano. Były podejrzenia, ale nie było
dowodów. Jedyni świadkowie, księża, zasłonili się tajemnicą spowiedzi.
Morderstwo Eleny uległo przedawnieniu w tym roku, trzynastego lutego.
Na krótką chwilę spojrzeli sobie w oczy. Poczuli ten sam dreszcz –
euforię drapieżników, które zwęszyły trop zwierzyny.
Ciała leżące w pół drogi między sacrum a profanum. „Złamano prawo,
żeby nie złamać prawa”. Zarzucono obywatelski obowiązek powiadomienia
o przestępstwie, by nie sprzeniewierzyć się obowiązkom kapłana.
Inspektor zerwał się na równe nogi.
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– Trzeba prześwietlić ofiary. Rodziny, dalszych krewnych, przyjaciół,
może…
– Zaczekaj, Domeni… – rzucił Montenegro i urwał, a jego oczy
w moment stały się dwa razy większe.
Półgłosem wymówił imię policjanta, kilka razy, jak gdyby ważąc je na
języku, badając jego ciężar.
„Jaśniej już nie mogę, jeśli dalej nie wiesz, to niech się tym zajmie
twoja żona. Ma sprawcę na końcu języka, ilekroć jęczy twoje imię”.
Domenico. Domenico. Domenico.
Inspektor Beneventi tylko zaklął.
***
Operatorzy bojowi weszli do budynku o piętnastej. Godzina śmierci Chrystusa, dobra do ofensywnych działań preegzorcyzmalnych – tak przynajmniej tłumaczył Isidore, kiedy dwa tuziny milczących facetów zakutych
w kevlar pakowały się do wozów zakamuflowanych jako vany hurtowni
warzyw. Czterech kolejnych mężczyzn pojechało na północ Watykanu,
by na lądowisku wskoczyć do Black Hawka.
Równo o trzeciej pękły okna. Karni, zdyscyplinowani antyokultyści
spadli do środka jak czarny deszcz. Nad budynkiem zawisł helikopter.
Łopaty wirnika chłostały powietrze wilgotne od deszczu.
Domenico z napięciem wpatrywał się w ekran. Akcję zatrzymania
śledzili, siedząc w bezpiecznym wozie dowództwa po przeciwnej stronie
Ogrodów Watykańskich.
– Mają drugie piętro – komentował spokojnie Isidore. – Pamiętajcie
o wątróbce – rzucił przez komunikator.
Część operatorów bezpiecznie wyprowadzała cywilów. Inspektor miał
wrażenie, że rozpoznaje w małym tłumie młodą dziewczynę w szarym
kostiumie, która podała mu kawę. Pod front zajechała właśnie cysterna
straży pożarnej, zalewając fasadę setkami litrów święconej wody. Stary
marmur obrzydliwie zżółkł i popękał.
– Próbuje się bronić.
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– Ma szanse? – spytał Domenico.
– Nie.
Coś huknęło ogłuszająco. Rozległ się błysk. Beneventi pochylił się
nad ekranem laptopa. Gorączkowo śledził akcję toczącą się we wnętrzu
budynku.
Główny oddział pacyfikacyjny właśnie wpadał do gabinetu. Wszyscy
nosili hełmy z nieprzezroczystymi przyłbicami, ale Nico miał wrażenie,
że w sylwetce dowódcy jest coś znajomego.
Ciemność w rogu ekranu zgęstniała. Wyłonił się z niej kształt psa –
chudego, o nienaturalnie wydłużonym pysku i sierści czarnej jak piekło,
tłustej, jak gdyby zlepionej smarem. Widmo obnażyło kły i skoczyło.
Domenico wstrzymał oddech.
Dowódca grupy dał znak. Przez ekran śmignął niewyraźny zarys
pędzącego psa. Duży owczarek runął na Bestię, ujadając dziko. Inspektor
widział tego psa w trakcie odprawy; podetknięto mu pod nos miskę
kurzych podrobów.
– Dlaczego wątróbka? – spytał.
Montenegro westchnął, ze znużeniem rozmasował kark.
– Szkodliwa dla grupy asmodejskiej. Mają go! – rzucił nagle i wskazał
na obraz z kamery, która ujmowała front budynku.
Grupa sześciu mężczyzn wynosiła czarny, szamoczący się tłumok. Do
wódca wykonał skomplikowany gest – uwiązania, jak wyjaśnił profiler – po
czym nadzorował proces załadunku zatrzymanego na pakę jednego z wozów.
Lorenza Marię Fanucciego przypięto pasami wzmocnionymi włóknem
z całunu turyńskiego. W samochodzie zapadła pełna ulgi cisza. Przy
stopach dowódcy oddziału przywarował zziajany owczarek alzacki.
W ciszy patrzyli, jak mężczyzna zdejmuje ochronny hełm i z pogardą
spluwa, po czym salutuje.
To był inspektor żandarmerii Matteo Durante.
– Myślałem, że to dupek – bąknął milczący dotąd Herman.
– Pewnie dlatego, że to dupek – odparł Isidore. – Zawistny,
świętojebliwy świr, który utopiłby mnie w łyżce święconej wody, ale
w sprawach ważnych ma serce po dobrej stronie. I fajnego psa.
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Esposito wzruszył ramionami.
– Powiecie mi chociaż, jak na to wszystko wpadliście?
Beneventi i Montenegro wymienili spojrzenia.
– Powiedziałbym, ale wybuchłby ci mózg – rzucili jednocześnie, po
czym w równie doskonałej synchronizacji prychnęli.
– Najprostsze rozwiązanie – dodał Nico. – Twarz pierwszej ofiary
zniszczono, ale drugiej nie. To świadczyło o głębszym związku z pierwszą
ofiarą. Sprawcą jest zwykle osoba z najbliższego otoczenia, jeśli trzymać
się tej zasady, nie istniał nikt odpowiedniejszy od asystenta. Fanucci miał
alibi, ale był opętany, więc to ściema.
Sprawdzenie najbliższych zaufanych kamerlinga zajęło Hermanowi
mniej niż kwadrans. Wynik był bardziej niż oczywisty – Lorenzo Maria
Fanucci, przed zmianą nazwiska Lorenzo Maria Moretti, urodzony w Scilli,
starszy brat zamordowanej Eleny.
– Zawiadomienie złożyło tylko trzech księży. Antonio Romano zmarł
w dwa tysiące szóstym, pozostali dwaj żyli w Watykanie. Fanucci zrobił
wszystko, by się do nich zbliżyć. Ktoś… coś mu w tym pomogło.
– Manifestacją demona był pies – wtrącił Isidore. – Demony nie są
zdolne do tworzenia, zawsze czerpią skądś formę, potrafią jedynie
naśladować. Fanucci miał złożyć śluby w Zakonie Braci Kaznodziejów,
ale zmienił ścieżkę swojej wiary.
– Nosił ich znaczek w klapie – przypomniał Beneventi. – Czarno-biały
krzyż.
Esposito spojrzał na niego pusto, ale po chwili w jego oczach zapłonął
błysk zrozumienia. Gwizdnął z podziwem.
– Domenico. Dominikanie, „psy Pańskie”, Domini canes.
Profiler przytaknął. Operatorzy na ekranach kończyli okładać
samochody znakami ochronnymi. Jeden z nich wsiadł do szoferki, chwilę
później zapłonęły światła tylne, a van zniknął z nagrania.
– Wciąż nie mogę w to uwierzyć – mruknął Herman. – Wydawało się,
że naprawdę się o starego troszczy.
– Bo tak było. Spędził przy nim wiele lat. Uczucia ludzi nie są tak
proste, by ująć je w jedną ramę – odparł Isidore. – Życie opętanego to stan
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równowagi chwiejnej między Złem a człowiekiem. Nie planował zemsty,
ale w dniu, kiedy stracił nadzieję na prawomocne ukaranie mordercy
siostry, coś w nim pękło. Zabrakło człowieka do wyrównania.
– Księża nie byli winni. To nie oni zamordowali. Dlaczego demon nie
pomógł mu wyśledzić sprawcy?
W półmroku rozpraszanym przez niebieskie światło ekranu uśmiech
profilera wyglądał gorzko i smutno.
– One nigdy nie pomagają. Dają tylko iluzję rozwiązania.
– Co z nim teraz będzie? – spytał Esposito.
– Egzorcyzm, jeśli da radę.
– A jeśli nie da rady?
Montenegro milczał przez chwilę.
– Requiem aeternam dona ei, Domine.

QUATTRO GIORNO
Samolot linii easyJet z Rzymu-Fiumicino do Genewy-Cointrin startował
o dwudziestej trzydzieści. Domenico uparł się, że odwiezie Isidore’a na
lotnisko, a ten po krótkiej sprzeczce skapitulował – kłótnia z oficerem włoskiej policji to rzecz z góry przegrana, nawet gdyby znało się jego matkę.
Po południu zjedli w centrum lekki obiad, niczym rasowi dyplomaci
wystrzegając się tematu wczorajszego aresztowania. Kawę wypili już
na lotnisku.
Przed odlotem Domenico odprowadził go aż pod bramki. Isidore
niemal niedostrzegalnie skinął głową. Bez pożegnania odwrócił się na
pięcie i odszedł, taszcząc swoją walizkę. Samotna sylwetka w barwnym
tłumie, krucha i czarna jak grabarz.
Dopiero kiedy Montenegro zniknął mu z oczu, odważył się wyjąć telefon.
Profiler odebrał po trzecim sygnale.
– Pamiętasz, że moja żona jest dziennikarką? – rzucił Nico, nie dając
mu się odezwać. – Nie mogliśmy wczoraj spać. Sprawdziliśmy parę rzeczy.
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Założyłby się, że brwi Isidore’a w tym momencie uniosły się nieznacznie
w wyrazie zniecierpliwienia.
– Opowiem ci pewną historię. Chcę, żebyś wysłuchał jej jako profiler
FBI z doktoratem z psychologii behawioralnej, a potem odpowiedział na
moje pytanie. Będzie tylko jedno, obiecuję.
– Tak? – W głosie agenta papieskiego zabrzmiała rezerwa.
– Jest takie miasteczko na północy Francji, Cambrai. To dziura
zabita dechami, ale siedemnaście lat temu było o niej głośno z powodu
zagadkowego pożaru. Z niewiadomych przyczyn spłonęło całe
gospodarstwo: dom, szopa na narzędzia, stodoła, kurnik, zaparkowany na
podwórzu land rover. Właściciela obejścia nikomu nie było szkoda. To był
straszny skurwiel, bił żonę, parę razy coś jej złamał, ale nigdy nie zgłosiła
pobicia. Sąsiedzi niby zaniepokojeni, ale nikt nie zareagował w porę.
Najgorsze, że podobno kładł łapy na córeczce. Miała tylko sześć lat.
Nazywała się Maria, ona też zginęła w tym pożarze. Ona, ojciec i matka,
przeżył tylko starszy o dwa lata brat.
Isidore milczał, ale wiedział, że tam był, słuchał. To, co było w nim, co
podążało za nim krok za krokiem, też słuchało.
– Zwłoki zachowały się w dziwny sposób. Oprócz tego, że były spalone,
czaszki matki i dziewczynki pękły na kawałki. Ale tylko ich ojca nie. Jedyna
męska czaszka znaleziona w zgliszczach miała nieduży otwór w przedniej
części. Wydało mi się to dziwne, więc zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego
antropologa. Wiedziałeś, że w skrajnych temperaturach mózg i płyn
mózgowo-rdzeniowy dosłownie się gotują? Ciśnienie wzrasta, ale nie ma
którędy uciec. W efekcie czaszka pęka, chyba że wcześniej ktoś wywierci
w niej dodatkowy lufcik. Słuchasz mnie?
Wiedział, że słuchał, a to nadstawiało ucha razem z nim. Miał wrażenie,
że przez telefon wychwytuje jakieś drobne trzaski, szum na granicy
słyszalności, szeptany śmiech.
Może to tylko zakłócenia linii.
A może nie.
– Nie tylko to było dziwne. Tamtej nocy chłopiec zniknął. Znaleziono go
dopiero trzy dni później na przedmieściach Brukseli, bosego i w piżamie.

Wiktor Orłowski

Późną jesienią, pieszo i niezauważony, przeszedł sto czterdzieści
kilometrów. Z ludźmi, którzy go znaleźli, biegle rozmawiał po niemiecku
i angielsku, mówił kilkoma innymi językami, których nie znali. Tego
chłopca deportowano do Francji, ale natychmiast zgłosiła się po niego
rodzina adopcyjna z Włoch. Bardzo ciekawa familia swoją drogą, artyści,
biznesmeni, lekarze, nawet trafił się jeden arcybiskup. Charakterystyczne
nazwisko, coś z górami i czernią.
Dopiero teraz spostrzegł, że konwulsyjnie zaciska lewą pięść.
Rozluźnił ją, by odepchnąć od siebie dźwięki i obrazy: stare, nieostre
zdjęcia, niebieskie frotki, krew tryskająca z rozdartego gardła. Wrzask
człowieka, który nie wzywa imienia Matki Boskiej. On krzyczy „Maria”.
„One nigdy nie pomagają. Dają tylko iluzję rozwiązania”.
– Jak brzmi pytanie? – zapytał Montenegro bardzo wolno.
Wdech. Wydech. Obraz na wewnętrznej stronie powiek: chłopiec
w piżamie w misie ściska pistolet, niepewnie i oburącz; huk; było warto?
Dziewczynka potyka się, wdeptuje w kałużę, biegnie dalej; krwawy
odcisk sześcioletniej stopy; było warto? Francuskie kołysanki kobiety
o wielokrotnie łamanych palcach; mężczyzna, którego dłonie suną po
mlecznej skórze dziecka. Czym jest Zło? Nieobecnością człowieka
w człowieku.
– Nie pamiętam. Bezpiecznej podróży, Isidore.
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Fantazmaty działają non-profit od 2017 roku. To nasza jedenasta antologia. Ponad 150 osób wolontariacko poświęca swój czas, byśmy mogli
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