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Wkrótce ma być podjęta decyzja 
w sprawie organizowania tegorocz-
nej edycji Horyzontów Wyobraźni, 
a już dziś, wcześniej niż to bywało, 
macie okazję przeczytać większość 
prac, które zakwalifikowały się do 
finału HW2012! Szesnastu autorów 
zgodziło się na publikację ich teks-
tów, co jest w historii Qfantu rekor-
dem. Ustawiliśmy je w kolejności 

od najwyższej oceny z pierwszego etapu, więc możecie przy 
okazji porównać gusta recenzentów i werdykt Jury. Pierwsze 
trzy teksty zdobyły średnie 10/10!

Nie przedłużając, zapraszam na literacką ucztę i życzę nie-
zwykle przyjemnej lektury!

Jarosław Makowiecki
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Dusiłem się... Kolejny raz próbowałem zrobić wdech. 
Nic, żadnej reakcji, jakby płuca odmówiły współpracy, albo 
ściśnięta krtań nie pozwalała zaczerpnąć powietrza. Ból 
promieniował z mostka na całą klatkę piersiową, spływał 
w dół wzdłuż lewej ręki, paraliżował palce dłoni – jak pająk 
oplatał ciało. Otworzyłem usta, histerycznie próbowałem 
ratować się, gdyż podświadomość podpowiadała mi, że 
jeżeli nic nie zrobię, to będą to moje ostatnie sekundy życia. 

Przed oczami wirowały mi czarne plamy. Jak przez mgłę 
widziałem leżącą na biurku prawie czystą kartkę papieru, 
włączony notebook z mrugającym, trójwymiarowym logo 
Windows 10. Po raz pierwszy w swoim krótkim życiu miałem 
do czynienia z tak przerażającym doznaniem; jeszcze nigdy 
dotąd nie czułem się tak bezradny. Długopis wypadł mi z dłoni. 
Chwyciłem się biurka jak tonący brzytwy; w ten naiwny 
sposób próbowałem powstrzymać śmierć. Przypomniał mi 
się Rysiek – kolega z liceum, który ukończył medycynę i któ-
ry za każdym razem, gdy mnie widział, klepał mój brzuch, 
powtarzając jak papuga: „Ten kołdun cię zabije, jak Boga 
kocham, ten śmietnik cię wykończy”.

Głowa opadła mi na klatkę piersiową; bezradnie obserwo-
wałem swój kołdun – głównego winowajcę, sprawcę mojego 
nieszczęścia. Jednak resztką świadomości usprawiedliwiałem 
się sam przed sobą – przecież było tyle książek do przeczy-
tania, a jeszcze więcej do napisania. Tracenie czasu na sport 
wydawało mi się zawsze dużym marnotrawstwem. Ostatkiem 
sił podniosłem głowę, leżące na stole kartki wirowały, słowa 
zlewały się w jedno. Chwila po chwili, sekunda po sekundzie, 
obracały się coraz szybciej, wciągały mnie. Otworzyłem usta, 
powiedziałem: aaaaaaaaa i zapadłem się w ciemność.

* * *

Musnęło mnie coś śliskiego. Fala ciepła opływająca ciało 
delikatnie pieściła skórę; było cicho, ciepło – tak miło, przy-
tulnie. Otworzyłem oczy w poszukiwaniu światła lub innej 
wskazówki, która pomogłaby mi określić moje położenie, 
nazwać przestrzeń.

Nic. Pustka. 
Gdzieś przede mną, prawdopodobnie w górze, jasna 

poświata lekko odcinała się od ciemnego tła. Zdałem sobie 
sprawę, że tkwię zawieszony w płynie, w jakiejś nieokreś-
lonej cieczy. Otworzyłem usta, które wypełniła woda. 
Posmakowałem. Była słona. Nie mając innego wyjścia, 
popłynąłem w kierunku plamy światła. Wraz z narastającym 
przerażeniem coraz szybciej młóciłem wodę rękoma. 
Poświata jaśniała coraz bardziej: zmieniała kolor z ciemno-
zielonego poprzez jasną zieleń, aż do jasnego błękitu. Kiedy 

w końcu wypłynąłem na powierzchnię, odetchnąłem z ulgą. 
Prychnąłem, wyplułem wodę z ust; wyciągnąłem szyję, 
na ile mogłem, żeby się rozejrzeć. Przed oczami miałem 
płaszczyznę morza pokrytą niskimi, płaskimi falami. Lustro 
wody było spokojne, prawie nieruchome, aż po widnokrąg, 
w którym jasnobłękitne niebo łączyło się z lazurową wodą. 
W górze krążyło kilka białych mew. Niektóre z nich, wypat-
rzywszy ofiarę, składały skrzydła i rzucały się w dół. Po chwi-
li wracały na powierzchnię z drobną rybą w dziobie. Nigdy 
nie byłem dobry z biologii, ale coś mi mówiło, że skoro w tej 
okolicy polują ptaki, to prawdopodobnie w pobliżu musi być 
stały ląd. Nigdy nie byłem też dobrym pływakiem, jednak 
teraz unosiłem się na wodzie bez problemów. Wykonywałem 
płynne ruchy, by nie opaść zbyt szybko z sił. W końcu 
postanowiłem obserwować ptaki, by z kierunku ich lotu 
odnaleźć drogę na suchy grunt.

Wkrótce mewy, jakby czytając w moich myślach, przestały 
polować; zatoczyły w powietrzu krąg, zbiły się w stado i odleciały. 
Nie mając innego wyjścia, ruszyłem za nimi. Nie wiem, jak 
długo płynąłem. Bez zegarka nie potrafiłem określić go-
dziny. Czasami patrzyłem w górę, ale miałem wrażenie, że 
słońce stoi nieruchomo. Kiedy na horyzoncie pojawiła się 
ciemna linia lądu, przyspieszyłem; ramiona i nogi pracowały 
bez wysiłku i sprawnie jak jeszcze nigdy dotąd. A wewnątrz 
czułem radość życia, jakbym narodził się na nowo. Ziemia 
przybliżała się, stopniowo zacząłem rozróżniać szczegóły: 
wąski biały pasek plaży wyraźnie odcinał się od czarnych 
skał klifu. Odległość zmniejszała się szybko, momentami 
miałem wrażenie, że fale popychają mnie.

Gdy uderzyłem kolanami o grunt, zakląłem pod no-
sem. Wstałem na nogi. Drobne białe kamyki pokrywające 
plażę sprawiały w dotyku przyjemne wrażenie. Szczęśliwy, 
nabrałem w dłoń garść żwiru, żeby sprawdzić, czy nie jest 
złudzeniem. Dłuższy czas stałem zdezorientowany; łagodne 
fale muskały moje stopy, a ciepły wiatr delikatnie owiewał 
mokre ciało. Plaża ciągnęła się w nieskończoność w obu kie-
runkach, nie mogłem określić, jak daleko sięga. Za to jej 
szerokość oceniłem na jakieś dziesięć do piętnastu metrów. Da-
lej ponure granitowe skały pięły się w górę, uniemożliwiając 
zbadanie reszty terenu. Kilka chaotycznie rozrzuconych 
czarnych głazów zalegało nieruchomo na białym żwirze. 
Wąski pasek niewysokich zielonych trzcin oddzielał tafle 
morza od plaży. Rozchyliłem sitowie i wszedłem na plażę. 
Ale coś się nie zgadzało! Biologia nigdy nie była moim ko-
nikiem, ale czułem, że w całej tej scenie jest coś absurdal-
nego, coś, co rzuca się w oczy, ale trzeba było trochę cza-
su, by dotarło do mnie, że te trzciny nie pasują do reszty 
krajobrazu. Sprawdziłem dłonią ich realność. Jasnozielone 
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liście były miękkie, soczyste. Złamałem jeden z nich. Biały 
sok kapał do wody, tworząc mleczną plamę na powierzchni. 
Przypomniałem sobie ból w klatce piersiowej, uczucie zapa-
dania się w ciemność, wirujące słowa na kartkach papieru.

Rozejrzałem się. Tak wygląda niebo? A może piekło? 
Miałem silne wrażenie, że nie otrzymam odpowiedzi. 

– To niemożliwe! – krzyknąłem w stronę morza.
– Dlaczego? – Pytanie doleciało od strony pionowych skał.
Drgnąłem przestraszony, szybko się obróciłem. Na czarnym 

głazie siedział drobny staruszek. Mocno opalony, z siwymi 
włosami okalającymi głowę, kiwał nogą, przeglądając jakieś 
dokumenty. Był przeraźliwie chudy, skóra opinała kości 
i mięśnie, lecz pod nią nie było widać ani grama tłuszczu; 
łopatki sterczały jak dwie rafy koralowe wystające z wody 
atolu. Dałbym sobie głowę uciąć, że jeszcze chwilę temu go 
tam nie było. 

Speszyłem się na myśl, że jestem goły jak święty turecki, 
jednak nie mając innego wyjścia, ruszyłem w jego stronę.

– Pan wie, gdzie jestem?
 Skinął głową w milczeniu, a potem dalej studiował do-

kumenty.
Zirytowałem się.
– To może mógłby mi pan wyjaśnić... – Przerwałem, 

widząc jego ironiczne spojrzenie.
– Jesteś tu, gdzie chciałeś być – odrzekł.
Zaczął przekładać kartki. Znalazł właściwą stronę, zaczął 

czytać na głos:
– Chciałbym poznać istotę słów, by nauczyć się w pros-

tych zdaniach wyrazić więcej, niż inni wyrażają w opasłych 
tomach. Chciałbym móc zrozumieć ich znaczenie, poznać ich 
genezę i przyszłość.

Skończył czytać, wyciągnął rękę, podsunął mi tekst pod 
same oczy.

– Poznajesz?
Wbiłem wzrok w papier. Poznałem. Moje bazgroły były 

nie do podrobienia. Napisałem to zdanie kilka dni temu, 
po jednej z popijaw w gronie kolegów, na której topiłem 
w wódce swoją chwilową twórczą impotencję. Później 
zapomniałem o tym rękopisie. A teraz miałem chęć sprać 
siebie po pysku.

Staruszek odłożył kartki na głaz, przycisnął je kamieniem.
– Idź za mną. – Ruszył żwawo w stronę granitowej, czar-

nej ściany.
Zauważył moje niedowierzanie.
– Chodź... Przecież to tylko słowa: morze, plaża, ściana...
Nim zdążyłem się zdziwić, wszedł w ścianę. Był jedy-

nym człowiekiem, jakiego spotkałem, więc nie mając innego 
wyjścia, ruszyłem za nim. Uderzył mnie panujący (za ścianą 
lub w niej) hałas i mnogość barw. W jednej chwili znalazłem 
się w przestrzeni żywcem przeniesionej z dzieł Gaigera: przed 
oczami miałem schizoidalne formy pełne życia; struktury 
nieistniejące w normalnej jaźni. Dobra chwila minęła, nim 
moje zmysły dostosowały się do otoczenia. Starzec dziarsko 
kroczył przodem. A ja podążałem za nim, mając wrażenie, że 
urósł, że przybyło mu dostojeństwa. Słowa ustępowały mu z 
drogi, grzecznie kłaniały się.

– Widzisz... – zwrócił się do mnie. – Nie jesteś pierwszym, 
który tu zawitał. Sienkiewicz, Dostojewski, Hemingway, Eco, 
długa jest lista twoich poprzedników... – Prowadził mnie 
drogą między słowami w stronę tronu.

Idąc za nim, rozglądałem się. Terminy mocne, stateczne 
zalegały w dole i tworzyły podłogę. Pojęcia trwałe i wzniosłe 
trwały jako filary podtrzymujące sufit ze słów górnolotnych. 
Obok tronu warowały wyrazy wściekłe, wulgarne, ciskane 
w chwilach złości. Widząc mnie, zaczęły szarpać się na smy-
czach utkanych ze znaczeń wiążących i zobowiązujących. 
Stanąłem niepewny, co powinienem robić.

Starzec zasiadł na tronie.
– Jednak to my, słowa, decydujemy, kogo obdarzymy 

swoją miłością, a wy, ludzie, często chcecie zmusić nas, 
byśmy wam służyły. To się zawsze źle kończy. Słyszałeś o nie-
jakim Geobelsie? – zadał pytanie, ale nie poczekał na moją 
odpowiedź. – Żonglował nami jak wytrawny polityk. 

Na prawo od tronu stał rząd klatek. W jednej z nich tkwił 
mały chudy człowieczek, podobny do starego Żyda. Wił się. Jego 
ciało szarpały słowa bolesne, nienawistne i ostre jak brzytwy. 

– Słowa mogą boleć mocniej od zwykłych ciosów – kon-
tynuował niezrażony moim milczeniem. – Dlatego pamiętaj, 
będziemy cię obserwować. Każda litera, jaką postawisz na 
papierze, będzie nam znana, każde słowo będzie odczytane.

Przyjrzałem się dokładnie klatkom. Wszystkie były zajęte. 
W końcu zacząłem poznawać twarze. Teraz wykrzywione 
bólem, ale kiedyś dumne i znane całemu światu: Stalin, Hit-
ler, Torquemada; wszyscy wielcy cenzorzy tego świata.

– Prawda jest naszym życiem, cenzura zaś jest śmiercią 
słów. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak cierpimy, gdy 
jesteśmy skreślane, wymazywane z papieru.

W kącie sali, niezrażone monologiem starca, słowa ero-
tyczne oplatały się ramionami, całowały i pieściły. Słowa 
wulgarne krążyły wkoło nich, próbując zohydzić wszystko, 
co piękne. Starzec pogłaskał wyrazy wściekłe, przez chwile 
bawił się ich sierścią. Wyraźnie ważył coś w myślach.

– Dam ci szansę. Uważnie przestudiowałem to, co stworzyłeś 
do tej pory; widać, że stopniowo się rozwijasz, dążysz do 
czegoś, szukasz. Powodzenia... – skinął ręką, kiedy zauważył, 
że chciałem o coś zapytać.

Komnatę zalała fala ciemności, słowa znów tańczyły i wi-
rowały. A ja poczułem, że zapadam się w głąb, w nicość...

* * *

Podobno przed zapaścią zdążyłem wykręcić numer sto 
dwanaście i wycharczeć do mikrofonu parę słów. Po kilku 
godzinach obudziłem się w szpitalu, kiedy światło poraziło 
moje oczy. Przez łzy patrzyłem dookoła, próbując zrozumieć, 
gdzie jestem. Szary sufit, popękany tynk, stara lamperia – 
chwilę trwało, nim zrozumiałem, że trafiłem do placówki 
publicznej opieki zdrowotnej. 

Nachyliła się nade mną jakaś biała postać z siwymi włosami.
– Dzień dobry, królu... – wyszeptałem spękanymi ustami.
– Siostro, piętnaście miligramów... Jeszcze nie wyszedł z szoku. 
Oblicze zbliżyło się nieco. Zobaczyłem pogodną męską 

twarz: siwe włosy pokrywające czaszkę i ciemne okulary 
w rogowej oprawie, podkreślające owal twarzy.   Po zastrzyku 
zapadłem w sen. Widziałem mewy. Ścianę z czarnego gra-
nitu, plażę wysypaną białym żwirem... I słyszałem ostatnie 
słowo: powodzenia.

* * *

adam mElESzkO
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Po wyjściu ze szpitala rzuciłem się w wir zajęć. Wbrew 
zaleceniom kardiologa, który widząc moje ożywienie, spuścił 
okulary na koniec nosa i patrząc troskliwie, mruczał pod no-
sem: pan tu wróci, oj, pan tu prędko wróci, nie odpoczywałem. 
Na początku odwiedziłem księgarnie, by zorientować się, co na 
rynku słychać. Potem godzinami grzebałem w sieci Internetu. 
W ciągu dwóch miesięcy stworzyłem „Życiodajcę”, powieść s.f., 
trochę w stylu „Ramy”, ale o wiele lepszą, bogatszą, bardziej 
barokową. Rozeszła się na całym świecie w nakładzie kilku 
milionów egzemplarzy. Wydawcy wydzwaniali całymi dni-
ami, żądając drugiego tomu. Ugruntowałem swoją pozycję 
na rynku „Ekskomuniką”. Poprawiłem „Synem Życiodajcy”. 
Mając pieniądze, mogłem pozwolić sobie na poważniejsze 
produkcje. Napisałem cykl esejów o człowieczeństwie i boskości. 
Zanim się spostrzegłem, miałem wyrobioną opinię autora 
szalonego, ale genialnego jednocześnie. Przymiotnik szalo-
ny lekceważyłem, przymiotnik genialny przyjemnie łechtał 
moją próżność. W przerwach w pisaniu piłem do utra-
ty przytomności, wędrowałem z kolegami i z przygodnie 
poznanymi kobietami po knajpach Warszawy. W ramach 
promocji książek zwiedziłem pół świata. Dwa scenariusze 
dla Hollywood zasiliły moją kasę pokaźną sumą pieniędzy. 
Zajęty tworzeniem, popadałem stopniowo w egotyzm. 
Zatracałem kontakt z rzeczywistością.

Dlatego byłem zdziwiony, kiedy pewnego dnia, słuchając 
nad ranem radia, usłyszałem komunikat:

– PAP podaje: nowe prowokacje na granicy polsko-
ukraińskiej. Oddziały specjalne Ukrainy zaatakowały...

Wysłuchałem wiadomości do końca. Odstawiłem szklankę 
z drinkiem na nocny stolik. Halina, moja nowa przyjaciółka, 
poderwana dwa dni temu w Ambasadorze, chrapała przez 
sen. Przykryłem jej pulchny tyłek kołdrą. Podkręciłem kli-
matyzator. Poddałem się rozmyślaniom. Pięć lat. Minęło pięć 
lat od spotkania ze starcem. Nikomu o nim nie mówiłem. 
Nie bałem się śmieszności, tylko sam nie potrafiłem nazwać 
tego starego mężczyzny – Bóg czy tylko król jakiegoś równo-
ległego świata? Jedno jest pewne: jeszcze nigdy nie pisało mi 
się tak dobrze, jak w ciągu ostatnich lat. Miałem talent, tak 
twierdzili krytycy. A nowe serce pracowało spokojnie, rytmi-
cznie. Transplantacja w Szwajcarii zrobiła swoje.

Podszedłem do okna. Warszawa zapadała w sen. Z wysokości 
siedemdziesiątego szóstego piętra, na którym znajdował się 
mój apartament, doskonale widziałem, jak gasły światła 
w oknach domów. Stopniowo malał ruch samochodowy. Po-
przecinana mostami Wisła odbijała światła, spokojna i ma-
jestatyczna; widziana z daleka wyglądała jak srebrna wstęga 
rozcinająca miasto na pół.

Kilka razy miałem wrażenie bliskiego kontaktu z nim. 
Pierwszy raz tu, w Warszawie, w zeszłym roku na targach książki. 
Szedłem wzdłuż stoisk wydawnictw, a słowa przemawiały do 
mnie, szeptały, drażniły mój słuch tonami i półtonami. Przy 
stoisku niemieckim mówiły twardo, przy rosyjskim zaciągały 
śpiewnie. A ja szedłem oszołomiony mnogością form, jakie 
przybierały. Jednocześnie cały czas miałem wrażenie, że jes-
tem obserwowany, wręcz fizycznie czułem na swoich ple-
cach czyjś wzrok. Obróciłem się gwałtownie. Gdzieś między 
ludźmi mignęła mi twarz starca. Próbowałem go dogonić, 
by jeszcze choć raz z nim porozmawiać. Ludzie patrzyli na 
mnie jak na wariata, ustępowali z drogi – zapewne uważali, 
że jestem pod działaniem narkotyków. Później jeszcze kilka 

razy miałem wrażenie zbliżania się, próby nawiązania kon-
taktu z jego strony. Za każdym razem jednak wystarczyło moje 
spojrzenie, ruch głowy, by wystraszyć go jak płochliwego ptaka.

Przysunąłem fotel bliżej okna. Nalałem sobie drugiego drin-
ka. Lubiłem Warszawę. Paryż północy rozrastał się, rozkwitał; 
pośrednicząc w handlu pomiędzy północą i południem, 
wschodem i zachodem Europy, stolica bogaciła się, nabierała 
barw. Postanowiłem kiedyś to opisać. Wiem, że trudno jest 
opisać miłość do miasta, szczególnie tak ogromnego, ale 
w przyszłości na pewno spróbuję.

Moje myśli krążyły gdzieś na pograniczu jawy i snu. Wyr-
wany z półsnu przez chwilę nie mogłem dojść do siebie. Wyły 
syreny alarmowe. Za oknem wstawał świt. Słońce wychylało 
się zza drapaczy chmur centrum miasta. Przyciemniłem 
szyby, żeby ochronić oczy przed falą jasnego światła. Halina 
usiadła na łóżku. Nie do końca rozbudzona i do tego skaco-
wana po przepiciu wyglądała blado i żałośnie. Przestraszona 
rozglądała się bezradnie.

 – Palimy się? – zapytała zachrypniętym od papierosów głosem.
 Pokręciłem głową. Zwykłe syreny przeciwpożarowe 

brzmią inaczej. Znałem ich jęk, gdyż kiedyś przechodziłem 
próbny alarm w tym budynku.

 Włączyłem radio, głos spikera grzmiał donośnie:
 – Dziś o godzinie trzeciej wojska ukraińskie przekroczyły 

polską granicę. Kolumny pancerne przesuwają się w kierunku 
Lubaczowa, Sandomierza... 

Oczy Haliny rozszerzyły się. Kilka minut siedziała naga na 
łóżku, oniemiała ze zdziwienia. W końcu wstała – naga, tak 
ją Pan Bóg stworzył. Rzuciłem jej ubranie. Sam próbowałem 
działać: chwyciłem walizkę, zacząłem pakować rzeczy. Kie-
dy była prawie pełna, zdałem sobie sprawę z absurdalności 
swojego zachowania – przecież i tak nie mam dokąd uciekać. 
Wszystko, co mam, jest tu, w Warszawie. Cały mój świat.

Halina stała w drzwiach, czekała na mnie. Kiedy zobaczyła, że 
spokojnie wyjmuję rzeczy z walizki, ze zdziwienia otworzyła usta.

– Co ty, nie uciekasz?! – Zastygła na chwilę w nadziei, że 
usłyszy jakieś wyjaśnienia.

Zamiast coś powiedzieć, odstawiłem walizkę do szafy. 
Usiadłem w fotelu.

– Daleko nie uciekniemy. A poza tym, jeżeli wszyscy 
będą uciekać, to kto tu zostanie?

Zdawałem sobie doskonale sprawę z patetyczności tej 
sceny. Prawdopodobnie każdy, kto by nas wtedy usłyszał, 
parsknąłby śmiechem. Halina wybiegła z mieszkania. Kilka 
sekund słyszałem ginący w tumulcie stukot jej pantofli, po 
chwili zagłuszył go płacz dziecka, lament kobiet. Mieszkańcy 
bloku, ogarnięci paniką, tłoczyli się na klatce schodowej. Za-
pewne przerażeni szukali drogi ucieczki.

– A więc to ciebie niepokoiło... – powiedziałem bardziej 
do siebie niż do starca. Wiem, że nie było go przy mnie, ale 
jestem pewien, że i tak mnie usłyszał.

* * *

Pająk starannie tkał sieć, oplatając nią program war-
towniczy unieruchomiony przy półprzezroczystej ścianie 
kanału. Z przejęciem patrzyłem na szybkie ruchy odnóży, 
podziwiałem ich szybkość. Po skończeniu pracy owad 
obrócił się do mnie, mrugnął okiem. Miałem wrażenie, że 
uśmiechnął się, szczerząc szczękoczułki. Potem poszedł 
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przodem, rozglądając się na boki, jednocześnie odnóżami 
starannie badał ściany kanału. Odwłok pająka lśnił me-
talicznie w świetle błękitnych gigabajtów mknących pod 
sufitem. Robiło się coraz luźniej i jaśniej. Gdy doszliśmy 
do skrzyżowania magistrali, zobaczyłem wielkie bloki da-
nych tworzących miasto drapaczy chmur. Między nimi 
krążyły stada bezpańskich programów. Całe skrzyżowanie 
było wypełnione ruchem. Czerwone linie wiązań infor-
matycznych falowały poruszane wiatrem wolnych bajtów 
niepowiązanych z żadnymi programami; grupy wirusów 
krążyły dookoła bloków danych, próbując ugryźć ich 
metalizowaną powłokę. Pająk-przewodnik przeistoczył się 

w motyla o wielkich błękitno-szmaragdowych skrzydłach, 
pociągnął mnie za sobą. Cały czas byłem przywiązany do 
niego za pomocą liny z kilku prostych ciągów binarnych, 
umożliwiających przepływ danych. Motyl spłynął w dół, 
zgrabnie skręcił w prawo, swoim lotem kierował płynnymi 
ruchami skrzydeł, zręcznie omijał grupy wirusów, programy 
policyjne i tory lotów innych motyli. Zbliżyliśmy się do ściany 
skrzyżowania wyglądającej jak ser szwajcarski. Z tysięcy 
kanałów bez przerwy wypływały, lub do nich wpływały, tera-
bajty informacji. Motyl bez wahania wybrał jeden z otworów. 
Zagłębiliśmy się w nim powoli, ostrożnie. Zafascynowany 
patrzyłem, jak płynący przodem owad przeistoczył się teraz 
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w żuka o wielkich szczypcach przystosowanych do cięcia 
barier ochronnych. Kanał, na początku prosty, stopniowo 
wznosił się w górę, po czym skręcił w lewo. Pulsujące jas-
nozielonym światłem ściany oznaczały, że trafiliśmy do stre-
fy używanej przez wojsko. Powoli, ostrożnie zbliżyliśmy się 
do zakrętu. Żuk przystanął na chwilę, odwrócił się w moją 
stronę. W jego oczach zauważyłem czający się lęk. Patrzył 
na mnie swoimi wielkimi oczami, jakby oczekiwał ode mnie 
wsparcia, odrobiny otuchy. Nie mogłem mu pomóc. Chy-
ba domyślił sie tego sam, więc odwrócił się do mnie tyłem 
i ruszył przed siebie. Nagle moje oczy poraził strumień 
światła, wypełnił bólem cały mózg, aż straciłem zdolność 
widzenia; czarne plamy przysłoniły widok na otaczającą 
mnie wirtualną rzeczywistość. Usłyszałem trzask pękającego 
metalu, poczułem na swoim cybernetycznym ciele po-
wiew żaru. Oparłem się rękoma o ścianę kanału, żeby nie 
stracić równowagi pod wpływem drgań przeszywających 
przestrzeń. Kiedy po chwili odzyskałem wzrok, z trudem 
rozróżniałem przedmioty. Najpierw dostrzegłem żuka-
przewodnika stojącego na tylnych odnóżach, który swym 
pancerzem podbrzusza zasłaniał drogę czemuś, co wyglądało 
jak skrzyżowanie prostopadłościanu z jeżem. Pysk stwo-
ra wyposażony był w komplet narzędzi pozwalających 
rozpruć prawdopodobnie każdą powłokę cybernetyczną. 
Kolce stworzenia poruszały się, drgały przy każdym ruchu, 
sprawiały nieprzyjemne wrażenie żywych. Przezroczysta 
powłoka opinająca korpus stwora ukazywała jego wnętrze, 
całą sieć połączeń i mechanizmów. Za to w prawym boku 
mojego przewodnika ziała wielka czarna dziura, z której 
wyciekały krople energii i bajtów. Kapały na podłogę, po 
czym natychmiast znikały wchłonięte przez sieć. Jedno ze 
szczypiec zwisało luźno ucięte promieniem wiązki energety-
cznej. Prawdopodobnie to pierwszy atak z zaskoczenia tego 
czegoś spowodował tak rozległe zniszczenia. Na szczęście 
następne uderzenia zostały odparte przez żuka. Teraz byłem 
świadkiem, jak to coś uniosło swój tułów, naprężyło się, 
a kolce zaczęły płynąć w naszą stronę. Żuk zadrżał, obrócił 
głowę w moją stronę; widziałem wyraźnie, jak w jego oczach 
narasta paniczny strach. Wskazałem ręką wyjście z tunelu. 
Żuk skinął głową.

Jeszcze nigdy nie poruszałem się tak szybko. Przesuwające 
się przed moimi oczami barwy zlewały się ze sobą, tworzyły 
jednolitą smugę światła. Całą przestrzeń przebyliśmy 
błyskawicznie, budząc po drodze setki systemów wartowni-
czych, ale w tej chwili nie miało to dla nas większego znacze-
nia. Mknęliśmy przed siebie, nie zważając na nic. Przerażeni 
szukaliśmy najkrótszej drogi ucieczki. Cały czas czułem na 
swoich plecach oddech potwora.

A potem był niesamowity ból w mózgu, jakby za chwilę 
miał eksplodować. I ostre światło!

– Andrzej... Cholera, powiedz coś... – Poznałem głos Rafała.
Otworzyłem oczy. Widok bladej, przerażonej twarzy 

kolegi uzmysłowił mi, że chyba na dłuższą chwilę straciłem 
przytomność. Poruszyłem głową. Bolała, ale była cała, za to 
oczy piekły jak wszyscy diabli. Rozejrzałem się. Tkwiłem na 
podłodze, rozciągnięty jak kłoda, a nad sobą miałem okop-
cony sufit. Dwa metry dalej leżał Pająk – spocony oddychał 
ciężko, z nosa sączyła mu się strużka krwi. Jego bladą twarz 
zasłaniały mokre od potu, jasne włosy. Bałem się poruszyć, 
czekałem, aż chłód podłogi otrzeźwi mnie nieco. Pająk jęknął 

cicho, uniósł ręce do oczu, obejrzał je z bliska. Zadowolony 
z obdukcji zaklął głośno.

– Kurwa mać, Andrzej, nigdy więcej, choćbyś złotem 
płacił, nigdy więcej... – przerwał, by bez skrępowania 
wyrzygać się w rogu piwnicy.

Z trudem usiadłem. Dopiero wtedy zauważyłem, że stojący 
na stole sprzęt Pająka wygląda bardzo żałośnie. Obudowa 
serwera była popalona, smugi spalenizny sięgały wysoko, 
aż do sufitu. Hełm wirtualny eksplodował od przeciążenia. 
Jedynie monitor sprawiał wrażenie nienaruszonego. Ocalał 
chyba tylko, dlatego że go nie włączyliśmy. Widząc moje 
zdziwienie, Pająk odwrócił głowę. Czułem, że coś ukrywa, 
więc wpatrywałem się w jego głowę, by zmusić go do mówie-
nia. Zrozumiał od razu, że mu nie odpuszczę.

– Tydzień temu Gonzo powiedział mi, że Rosjanie ulokowali 
w swojej sieci nowy program wartowniczy, ale myślałem, że ws-
tawia kit – wyszeptał tonem usprawiedliwienia, a ja poczułem 
budzące się we mnie mordercze instynkty; z trudem zacisnąłem 
zęby, żeby nie posłać mu wiąchy mocnych słów.

Rafał nie odzywał się. Za to działał. Szybko spakował do 
torby Pająka ocalałe dyski. Wyjął z szafy kanister, postawił 
go na środku piwnicy; uruchomił przyklejony do niego 
samoprzylepną taśmą elektroniczny zapalnik. Pomógł nam 
wstać. Natomiast ja miałem chęć nakopać Pająkowi w dupę. 
Przez niego straciliśmy szansę na dostanie się do Biulety-
nu Informacyjnego Armii Rosyjskiej, gdzie według planu 
mieliśmy zamieścić artykuły propagandowe. Sam byłem 
ich autorem, pracowałem nad nimi kilka nocy. Pająk miał 
za zadanie tylko zbadać sieć, stworzyć odpowiednie trojany, 
które umożliwiłyby mi dotarcie do banku danych. A dziś 
diabli wzięli cały plan. Teraz Rosjanie tak zakodują swoją 
sieć, że prawdopodobnie przez dłuższy czas będziemy mogli 
tylko pomarzyć o dostępie do niej.

Palant... pomyślałem, zaciskając zęby ze złości. Jednak nie 
powiedziałem tego na głos, ponieważ Pająk był najlepszym 
hakerem, jakiego znałem. I możliwe, że w przyszłości jesz-
cze będę potrzebował jego talentów, mimo że tym razem 
spieprzył robotę. Rafał wyprowadził Pająka na korytarz, 
a potem w kierunku schodów. Poszedłem za nimi. Ładunek 
zapalający, który zostawiliśmy, eksploduje za dwie minu-
ty. Jak obliczyłem, wystarczy nam czasu, by oddalić się na 
bezpieczną odległość. 

Wyszedłem na podwórze. Oślepiony słońcem zmrużyłem 
oczy; potknąłem się o stertę nieuprzątniętego gruzu. 
Popołudniowe słońce rozświetlało ruiny kamienicy, długie 
cienie leżały na stosach cegieł. Rafała i Pająka nie było nig-
dzie widać, zapewne uznali, że skoro jestem najlżej kontuz-
jowany, dam sobie radę sam, dlatego poszli, nie czekając na 
mnie. Potruchtałem w swoją stronę, lawirując między górami 
gruzu, a wypełnionymi wodą lejami po bombach burzących, 
które spadły na tę dzielnicę Warszawy w pierwszych dniach 
wojny. Takie opuszczone przez mieszkańców zgliszcza 
stanowiły doskonałą kryjówkę dla naszej działalności. Ro-
syjskie patrole unikały tych rejonów, bały się strzelających 
zza węgła dzieciaków z ruchu oporu. W ocalałych piwni-
cach kamienic można było bezpiecznie rozstawić sprzęt 
VR i podłączyć się do ocalałej sieci elektrycznej i nieuszko-
dzonych światłowodów Internetu. Za plecami usłyszałem 
stłumiony huk eksplozji. Odetchnąłem z ulgą. Trochę czasu 
potrwa, nim rosyjskie służby specjalne znajdą miejsce, skąd 
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dostaliśmy się do sieci, a i tak spalone pozostałości sprzętu 
niewiele im o nas powiedzą.

Wyszedłem z bramy na ulicę. Idący chodnikiem starszy 
mężczyzna zerknął na mnie podejrzliwie, po czym ominął 
z dala jak trędowatego. Spojrzałem w dół na swoje buty i spodnie 
– były brudne, jakbym przed chwilą wyczołgał się z kupy gruzu. 
Cofnąłem się w ruiny i starannie otrzepałem ubranie.

Kamienice wzdłuż Marszałkowskiej ziały wypalonymi 
oczodołami. W nielicznych oknach, które ocalały przed pożogą, 
trzepotały strzępy firan; kawałki szkła trzeszczały pod but-
ami. Nawet ranne drzewa wyglądały tragicznie; poskręcane 
konary sterczały w niebo, niczym kości zabitych. Powietrze 
pachniało spalenizną i ceglanym pyłem. Idąc, patrzyłem ze 
smutkiem, jak niegdyś kwitnąca Warszawa przeistoczyła się 
w Warszawę żałosną i zrozpaczoną – Paryż północy wyraźnie 
przygasł. Zburzone w czasie nalotów domy straszyły prze-
chodniów swoim widokiem, a zasypane gruzem ulice miejs-
cami przypominały kaniony wyżłobione między skałami 
przez nurt rzeki. Wystraszeni przechodnie przemykali pod 
ścianami spalonych kamienic. Gdzieniegdzie brygady polskich 
jeńców uprzątały gruzowiska, zasypywały leje po bombach. 

Odruchowo przyspieszyłem kroku.
W całej Warszawie szalała cenzura i policja polityczna 

FSB. Od kolegów wiedziałem, że jestem na liście poszukiwa-
nych. Na szczęście dzięki znajomemu hakerowi zmieniłem 
dane personalne, by móc bez problemów poruszać się po 
ulicach, poprzecinanych posterunkami ukraińskiej i rosyjs-
kiej policji, które czytnikami sprawdzały dowody osobiste 
i prawa jazdy.

Uśmiechnąłem się do swoich myśli. Kiedy stało się jasne, że 
upadek Warszawy jest bliski, urzędnicy władz miasta opubli-
kowali w sieci Internetu kody wejścia do Rejestru Ludności. 
Ta z pozoru absurdalna decyzja pozwoliła hakerom, w ciągu 
tygodnia, zanim okupant się zorientował, przerobić dane 
personalne prawie połowy mieszkańców Warszawy. Podob-
no rekordziści przetwarzali do dwóch setek życiorysów na 
dobę. A potem tworzyli tak zwane martwe dusze, dzięki cze-
mu na każdym rogu można było kupić dowód osobisty na 
nazwisko nieistniejącego człowieka.

Ustawiłem się w kolejce do kontroli dokumentów. Prze-
de mną stała tęga baba w futrze i kilku mężczyzn ubranych 
w podobne szare kurtki. Wspólnie czekaliśmy, aż dwóch 
sołdatów skończy kontrolę przerażonej kobiety z dzieckiem. 
Na środku skrzyżowania tkwił transporter opancerzony, lufa 
wieżyczki była skierowana w naszą stronę. Od początku oku-
pacji Rosjanie robili wszystko, by pokazać, że to oni są pa-
nami życia i śmierci. Trzech innych sołdatów stało opartych 
o pojazd i beznamiętnie obserwowało otoczenie. Wszyscy 
mieli karabiny przerzucone niedbale przez ramię, zakurzone 
buty. Jeden z nich – starszy, śniady i nieogolony, palił papie-
rosa, cały czas mrucząc coś pod nosem. Z wnętrza transpor-
tera wyglądała znudzona załoga.

Nagle zobaczyłem, jak pod pojazdem zapłonęła czerwona 
kula, podobna do krwawego słońca, powiększyła się, a potem 
błyskawicznie zakwitła jak olbrzymi kwiat. Podmuch rzucił 
mną o ścianę. Zrobiło mi się ciemno przed oczami, a plecy 
cholernie mocno zabolały od uderzenia. Osunąłem się na 
chodnik; nie wiem, ile czasu leżałem. Ale chyba niedługo. 
Kiedy uniosłem głowę, zobaczyłem, że w miejscu, gdzie 
stał transporter, ziała czarna dziura. Wrak pojazdu tkwił 

kilka metrów dalej; przewrócony do góry kołami, płonął, 
prawdopodobnie wraz z załogą. Przechodnie rozbiegli się 
szybko, przerażeni szukali miejsc w bramach, by uniknąć re-
presji wojsk okupacyjnych. Odłamki gruzu i kawałki blach 
zabębniły o bruk, wypełniły panującą ciszę łomotem po-
dobnym do grzechotu gradu na blaszanym dachu. Gdzieś 
daleko zawyły syreny. Po dwóch sołdatach nie było śladu. 
Leżący obok mnie mężczyzna wyszczerzył zęby w uśmiechu, 
pokazał palcami znak V.

– Konspira... – szepnął konfidencjonalnie, zadowolony, 
jakby to on sam dokonał zamachu.

Odczekałem, aż w panującym zamęcie będzie okazja 
zniknąć niepostrzeżenie. Skręciłem kilka razy, sprawdziłem, 
czy nie jestem obserwowany. Cały czas szedłem ulicami 
pustoszejącymi przed godziną policyjną. Na skrzyżowaniu 
z Alejami Ujazdowskimi przeszedłem jeszcze jedną rosyjską 
kontrolę. Chcąc ominąć następne, ruszyłem skrótami przez 
Park Łazienkowski.

Wczesna jesień zabarwiła liście drzew. W zapadającym 
zmierzchu czerwone i brązowe konary szumiały delikat-
nie, poruszane powiewami jesiennego wiatru. Poprawiłem 
kołnierz, by osłonić się od wiatru. Z przyjemnością zanu-
rzyłem się w szumie drzew. Ściemniało się coraz bardziej, 
więc przyspieszyłem kroku, żeby zdążyć do domu przed 
godziną policyjną. Pierwsze opadłe liście szeleściły pod sto-
pami. Powietrze pachniało tu inaczej, niż na ulicy. Nie czuło 
się w ogóle spalenizny, momentami można było zapomnieć 
o toczącej się wojnie.

Z mroku wynurzyła się mała, drobna osoba. Siedziała na ławce, 
więc byłem przekonany, że to jakiś staruszek zasiedział się w parku; 
zatopiony we wspomnieniach, zapomniał o upływie czasu.

– Andrzej! – szept dobiegł od strony nieznanego mężczyzny.
Drgnąłem przestraszony, ponieważ aktualnie posługiwałem 

się imieniem Michał. Napiąłem mięśnie, gotowy do skoku. 
Nie mogłem się zdecydować, czy rzucić się do ucieczki, czy 
tylko odpowiedzieć i tym samym przyznać się do swojej 
tożsamości. Przystanąłem, czekając na rozwój wypadków. 
Postać uniosła głowę. Poznałem go, chociaż od naszego 
ostatniego spotkania zmienił się bardzo, zbladł i zmizerniał.

– Andrzej, giniemy! Pomożesz? – wyszeptał.
Usiadłem obok, popatrzyłem w jego szare, smutne oczy.
– Witaj! Dlaczego jesteś sam? A twoi wierni? – zawahałem 

się, nie mogąc znaleźć odpowiedniego określenia dla jego 
poddanych.

Chyba zrozumiał bez wyjaśnień.
– Giniemy, cenzura nas zabija, z każdym dniem jesteśmy 

słabsi, potrzeba kogoś, kto by nas poprowadził, dał wsparcie, 
moralne wsparcie... – mówił coraz ciszej i przechylał się do 
przodu. Objąłem go ramieniem, by nie upadł.

– Widziałeś? – Ręką wskazałem tę stronę miasta, w której 
miała miejsce eksplozja.

– Nie o to chodzi. – Spojrzał mi głębiej w oczy. – Trzeba 
walczyć, ale inaczej!

Zapanowała cisza, w której słyszałem szelest spadających liści.
– Można naprawdę zginąć, bomby to nie dla nas. Trzeba 

walczyć tam! – Wskazał ręką w górę.
Ciemność gęstniała wokół nas; dość szybko z szarości 

późnego wieczoru przeszła w czerń matową, by potem stop-
niowo przekształcić się jeszcze bardziej: w czerń głęboką, 
mroczną, przerażającą. Drzewa, trawa, ławki nie zniknęły, 

adam mElESzkO
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ale zmieniły swoje formy. Z przedmiotów materialnych 
przeistoczyły się w pojęcia, w zawieszone w ciemności zna-
czenia. Z tego ponurego mroku zaczęły wynurzać się posta-
cie jakby żywcem wzięte z obrazów Boscha – blade, kościste 
indywidua o oczach wypełnionych przerażeniem i pustką; 
poruszające się powoli, anemicznie jak zjawy. Płynęły w po-
wietrzu – zawieszone w czerni i przestrzeni niczym duchy 
z filmów grozy. Wynurzały się zza drzew, wypływały z naj-
czarniejszych plam ciemności bezszelestnie, bezdźwięcznie 
poruszały ustami, jakby chciały niemym krzykiem wyrazić 
swoją rozpacz. Poznałem niektóre z nich – te same słowa 
widziałem tam na wyspie, kiedy po zawale po raz pierwszy 
spotkałem tego starego mężczyznę. Ale wtedy były piękne 
i wspaniałe; emanowały jakąś wewnętrzną siłą. Zdezorien-
towany spojrzałem na starca. Chciałem usłyszeć z jego ust 
wyjaśnienie, choćby najprostsze, bylebym mógł znaleźć 
punkt oparcia dla swego umysłu, ponieważ miałem wrażenie, 
że z każdą chwilą pogrążam się coraz bardziej w chorobie.

Mężczyzna poklepał mnie po ramieniu.
– To nie choroba – powiedział cicho.
Speszyłem się. Zapomniałem, że on czyta moje myśli ni-

czym książkę. Chciałem go przeprosić, ale skinął tylko znie-
cierpliwiony ręką. Pierwszy raz w życiu zdałem sobie sprawę 
ze znaczenia słowa samotność. Byłem otoczony postaciami, 
ale czułem się osamotniony jak nigdy dotąd. Nawet gdy 
pisałem, będąc sam w pokoju, miałem poczucie obecności 
postaci z książek. Nie byłem paranoikiem ani schizofreni-
kiem. Nigdy nie używałem narkotyków ani halucynogenów, 
jednak potrafiłem wczuć się w życie postaci. Dzięki temu 
mogłem podróżować po całym świecie nie ruszając się z domu, 
odkrywać planety jeszcze nieodkryte. Były momenty, że fizycz-
nie czułem zimno marsjańskich pustyń lub żar afrykańskiego 
słońca. Kiedy zamykałem oczy, słyszałem wycie wiatrów na Sa-
turnie, szepty komet lub krzyki eksplozji supernowych.

Nagle zostałem sam. Starzec zniknął. Niepewnie wstałem 
z ławki. Jak każdy człowiek, odczuwałem atawistyczny lęk 
przed nieznanym. Jednak zrobiłem krok do przodu. Jedno 
ze słów wyciągnęło do mnie ręce. Chude palce zacisnęły się 
na mojej dłoni. Przyjrzałem się dokładnie. To była miłość, 
ale nie pożądliwa ani zazdrosna czy zachłanna. Tylko nor-
malna, ciepła miłość, braterska i przyjazna, kojarząca się 
z ciałem kobiety i z poczuciem bezpieczeństwa. Poddałem 
się uczuciom, otoczony słowami czułem, jak wyciągają ręce, 
by mnie dotknąć. Panowała ciemność, ale kontakt z nimi 
sprawił, że moje zmysły funkcjonowały intensywniej niż 
zwykle. Przekroczyły zakres normalnej percepcji, zbliżyły 
się do granicy możliwości ludzkiego mózgu. Dostrzegałem 
rzeczy takimi, jakie są. Bez zahamowań i ograniczeń. Nie 
miało to nic wspólnego z rzeczywistością wirtualną. Wręcz 
przeciwnie, cała nowoczesna technika nie potrafiła oddać 
siły wrażeń, których doznawałem w każdej sekundzie bytu. 
Wzrok, słuch, węch i dotyk, wszystkie zmysły rejestrowały 
ten sam bodziec – strach. Bowiem słowa bały się panicz-
nie. Po zwierzęcemu odczuwały strach, który u normalnego 
człowieka mógłby wywołać stan katatonii. Szukałem przy-
czyny. Analizowałem otoczenie, gdy z ciemności wyłoniły 
się słowa agresywne, potworne, gotowe popełnić każdą 
zbrodnię, żeby zawładnąć człowiekiem. Za nimi kroczyły 
słowa fałszywe, wredne, pomawiające. Wtedy pojąłem, dla-
czego starzec czekał na mnie. Był zbyt słaby, by walczyć. Całe 

tysiąclecia bronił się sam, bez oparcia, bez pomocy. W końcu 
musiał się wypalić. Chciałem mu pomóc. Ale nie znałem 
sposobu. Wtedy dotarło do mnie, że tam na wyspie starzec 
dał mi broń.

Więc zacząłem tworzyć. Ustawiałem terminy i wyrazy 
starannie w zdania pełne otuchy i siły. Budowałem eseje, wier-
sze, poematy. Nie ograniczałem się do jednej konkretnej formy. 
Tworzyłem lekko, swobodnie, momentami improwizowałem. 
Zafascynowany swoimi możliwościami, rozpiętością porusza-
nych tematów, poświęciłem się kreowaniu nowych światów, 
które zapalałem i gasiłem, jak gwiazdy na niebie. Do każdego 
słowa dodawałem nowe znaczenia, określenia, wartości. Po-
czułem spory przypływ energii, gdy uświadomiłem sobie, że 
słowa akceptują mnie takim, jakim jestem. Bez ograniczeń 
i zahamowań. W końcu pozwoliłem im, by walczyły same, 
a ja stanąłem z boku, przyglądałem się zmaganiom. W mroku 
dostrzegłem słowo Polska. Stało w kącie wynędzniałe, zesz-
macone od ciągłego nadużywania. Wystraszone, nie potrafiło 
podnieść się z dna. Podałem mu rękę. Niepewnie spojrzało na 
mnie. Po co? Czy jest ktoś, kto wierzy we mnie?

Wyciągnąłem drugą rękę. Ja wierzę...

* * *

Szczęk klucza. Zgrzyt zamka. Drzwi otworzyły się po ci-
chu. Słowa wyczuły zagrożenie, pierzchły wystraszone. Do 
celi wszedł wysoki oficer, z twarzą niewyrażającą żadnych 
uczuć. Barczysty jak niedźwiedź, z wielką czapą na głowie 
i w błyszczących butach. Rozejrzał się po celi, jakby szukał 
kogoś. W końcu skinął ręką.

– Nu, pajdziom.
Poprowadził mnie w dół, w kierunku piwnic. Kiedy 

znaleźliśmy się na najniższym poziomie, w miejscu, w któr-
ym rutynowo przeprowadzano egzekucje polskich więźniów, 
milcząc rozpiął kaburę, wyjął pistolet.

– Chocziesz, szto to skazać?
Nic nie powiedziałem. Nie chciałem mu wyjaśniać, że 

nawet, jeśli zginę na ziemi, i tak będę żył w innym świecie.
Jako król na samotnej wyspie, pośrodku Oceanu Słów. 
A wtedy rozpocznę prawdziwą wojnę.
I na pewno wygram.
KONIEC

Rocznik 66, od dziecka miłośnik literatury fantastycz-
nej. Kiedyś marzyłem, by napisać własne opowiadanie i je 
opublikować, ale dopiero „na starość“ je zrealizowałem. 
W konkursie Horyzonty Wyobraźni startowałem cztery 
razy i trzy razy zakwalifikowałem się do finału.

Adam Meleszko

Ocean słów
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Niebo nad Uruk miało barwę popiołu. Światło słoneczne 
leniwie sączyło się przez szczeliny w poszyciu z chmur i ściekało 
na ziemię pasmami podobnymi do anielskiego włosia. Jeden 
z tych promieni, zachęcony widokiem uchylonego lufcika, 
wtargnął na poddasze smukłej, stojącej na obrzeżach mias-
ta budowli, prześliznął się po sękatych meblach, wspiął na 
ogromne łoże i, niczym szpikulec do lobotomii, wdarł pod 
powieki śniącej Inany.

Dziewczyna zamrugała, a złocista smuga spłynęła wodo-
spadami jej tęczówek prosto w czeluście źrenic. Bezmyślnym 
spojrzeniem ogarnęła strych, jakby jawa była mniej rzeczy-
wista niż dziwy, jakie śniła tej nocy, po czym podniosła się do 
pozycji półsiedzącej. Zakręciło jej się w głowie. Przed oczami 
wciąż tańczyły jej senne powidoki; strzępy myśli, w swej na-
turze bardzo podobne do kolibrów lub innych kolorowych 
ptaków − płochliwych i ulotnych.

Myśli rozpierzchły się i sen przepadł w odmętach nieświa-
domości. Inana wyplątała się z pościeli i zsunęła z łóżka. 
Ruszyła w stronę okna, po drodze wdziewając puchate kap-
ciochy. Za szybą roztaczał się widok na pustynię Bezkresu, 
która w poranki takie jak ten przypominała złotą huśtawkę 
zawieszoną w królewskiej bawialni albo zaczarowany most 
łączący równoległe wszechświaty. Ale za tą konstrukcją z pia-
sku i światła nie czekała wcale żadna bajkowa kraina. Świat 
kończył się na Uruk. Wszystkie te Moskwy, Londyny i Bar-
celony, o których Inana tyle czytała, nie istniały. Były tylko 
zlepkiem słów, literackim mirażem. Mieszkańcom miastecz-
ka jednak zupełnie to nie przeszkadzało. Byli szczęśliwi. 
A Gilgamesz czuwał nad wszystkim.

Tego poranka powietrze było parne, ciężkie od wilgoci. 
Zbierało się na burzę. Oczyma wyobraźni Inana widziała, jak 
kotłujące się na nieboskłonie chmury nacierają na siebie, krzesząc 
skry wyładowań atmosferycznych. Zawsze fascynowały ją 
procesy zachodzące w przyrodzie, choć nie przepadała za 
literaturą specjalistyczną. Świat opisany językiem nauki, 
odarty z tajemnic, nie wydawałby jej się aż tak zajmujący. No 
bo o ile ciekawiej byłoby, gdyby za burzę odpowiadały żyjące 
w chmurach węgorze elektryczne?! − argumentowała swoją 
ignorancję. Magia tkwi w niedopowiedzeniach. Czasem 
wolałaby zapomnieć fakty, jakie wpajano jej przez lata, by 
móc obmyślić świat na nowo, od podstaw, jak małe dziecko.

Ale było jedno zjawisko, którego natury Inana pojąć nie 
potrafiła, a które intrygowało ją jak żadne inne − zawieszo-
na nad miastem soczewka, obserwatorium Gilgamesza. Bo 
choć w Uruk − przynajmniej w teorii − nie było podziału 
na biednych i na bogatych, na uprzywilejowanych i upodlo-
nych, Gilgamesz bez wątpienia był Królem.

Kiedy tak rozmyślała, za oknem rozpętała się wrzawa. 
Spory tłumek zebrał się na tyłach jej domu. Poławiacze 

książek przygotowywali się do kolejnej wyprawy za mias-
to. Odkąd zabrali się za przeczesywanie wschodniej części 
Bezkresu, miejsce to stało się ich bazą wypadową. Pod 
rozłożystym cedrem składowali swój ekwipunek − plecaki, 
namioty, śpiwory, prowiant oraz najważniejsze: siatki na pa-
tykach, podobne do tych, jakich używają kolekcjonerzy motyli.

Inana uwielbiała obserwować poławiaczy podczas pra-
cy; była oczarowana nimi oraz legendą, jaką obrośli. Często 
wypytywała o nich pannę Hart, swoją nauczycielkę, starą 
pannę, a ta sprzedawała jej najświeższe plotki z życia szajki. 
Ostatnimi czasy podsłuchiwała także ich rozmowy. Siadała 
wtedy na parapecie z książką w ręku i udawała, że czyta, pod-
czas gdy wszystkie jej zmysły skoncentrowane były na tym, 
co działo się na zewnątrz.

Poławiacze cieszyli się w mieście wielkim uznaniem i nic 
w tym dziwnego − to dzięki nim mieszkańcy Uruk mogli 
rozkoszować się lekturą tych wszystkich wspaniałych książek.

Inana zapytała kiedyś pannę Hart, skąd biorą się książki. 
„No jak to: skąd? − obruszyła się panna Hart. − Z pusty-
ni!”. I na tym rozmowa się skończyła. Dopiero, gdy dziew-
czyna przycisnęła ojca, udało jej się uzyskać w miarę 
satysfakcjonującą odpowiedź: „Hm? Książki? Myślę, że są 
pamiątką po jakiejś zamierzchłej cywilizacji...”.

Czasem Inana wyobrażała sobie, że jest normalną 
czternastolatką i wraz z poławiaczami wyrusza na poszuki-
wanie tych drogocennych piśmienniczych artefaktów. Razem 
przeżywają niezliczone przygody, a może nawet docierają aż 
na kres Bezkresu, gdzie natrafiają na ruiny Starego Świata...

Inana odnalazła wzrokiem przywódcę bandy, Bazylego. Był 
on rosłym młodzieńcem o śniadej, osmalonej słońcem skór-
ze i gęstych hebanowych włosach, może nieco zbyt długich 
jak na chłopaka. W zadumie gładził swojego pierwszego 
wąsa i Inana nabrała nagle przekonania, że ten właśnie niepo-
zorny zalążek męskości zadecydował o jego pozycji w grupie.

W tłumie rozpoznała także inne twarze: Małej Mi, Faus-
ta, Rolanda, Mikołajka oraz Mistrza. Wszyscy wymieniali 
uwagi, śmiali się, gestykulowali...

Nagle ogarnęła ją złość. Nie należała do ich świata. Była 
tylko upiorem nawiedzającym ten przeklęty pałac z pyłu 
i pajęczyn. Echem swojej matki. Sekretem swojego ojca. 
Plotką panny Hart.

A dlaczego nie mogła być po prostu Inaną? Normalnym 
dzieckiem − takim, jak te za oknem? Beztroską, rozbrykaną, 
lekkomyślną nastolatką...

Wtem przemknęło jej przez myśl, że dzieciaki w dole są być 
może ZBYT beztroskie, ZBYT rozbrykane i ZBYT lekkomyślne. 
Zbliżała się burza. A z podsłuchanych rozmów wynikało, iż jest 
to ostatni wypad poławiaczy przed zbliżającym się Świętem 
Zaślubin Nieba i Ziemi. Burza mogła pokrzyżować ich plany.

mIChał JaChImEk

Michał Jachimek
Niebo nad Uruk   
ilustracja Magdalena Mińko 

nagROda SPECJalna magdalEny zImnIak
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A jeśli dopadnie ich daleko poza miastem − myślała gorączko-
wo Inana − znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie!

Uznała, że musi ich ostrzec. I choć w myślach zarzekała 
się, że nie robi tego tylko po to, by Bazyli zwrócił na nią uwagę 
i by choć przez chwilę mogła poczuć się odrobinę mniej 
samotną, serce, które w tym momencie tłukło jej się w piersi 
jak oszalałe, zdawało się podważać te górnolotne deklaracje.

Wzięła głęboki oddech; ciężkie powietrze wypełniło jej płuca.
Musiała działać szybko, aby się czasem nie rozmyślić.
− Hej! − zawołała przez otwarte na oścież okno.
Poławiacze spojrzeli w jej kierunku; na ich twarzach 

odmalowało się zdumienie.
Kurczowo zacisnęła powieki, a kiedy je otworzyła, tamci 

zlali się w jedną wielką, pokraczną istotę; gigantycznego pająka, 
który wlepiał w nią wszystkie swoje galaretowate ślepia.

− Nadciąga burza! − wyrzuciła z siebie. − Bądźcie ostrożni!
Bazyli spojrzał w niebo i zmarszczył brwi, jakby właśnie 

zdał sobie sprawę, że sunące się po firmamencie obłoki nie 
są wcale stadkiem baranów, lecz watahą wilków. Szeroki 
uśmiech zakwitł na jego wargach.

− Dzięki!
Inana poczuła jak płomienny rumieniec oblewa jej policzki.
Pewnie wyglądam teraz jak burak − przemknęło jej przez myśl.
− Drobiazg.
Zaciągnęła zasłonę i pospiesznie odsunęła się od okna.
Żywy ogień palił jej twarz.
Idiotka − zbeształa się w myślach. − Ale ze mnie idiotka!
− Panienko Inano? − dobiegł ją zza pleców miękki kobie-

cy głos. − Co to za okrzyki?
W drzwiach stała panna Hart. Musiała wejść od fron-

tu i bezszelestnie wspiąć się na poddasze, co było nie lada 
wyczynem, zważywszy na to, że ilekroć ktoś wstępował na 
schody, te skrzypiały niemiłosiernie, a ich potępieńcze jęki 
rozchodziły się echem po całym domu. Jak to możliwe, że 
Inana nie usłyszała kroków oraz towarzyszącej im kakofonii 
trzasków? Czyżby incydent z poławiaczami pochłonął ją na 
tyle, że świat dookoła zupełnie przestał dla niej istnieć?

Tak czy inaczej, panna Hart znalazła się na mansardzie 
i teraz wyczekująco spoglądała na swoją podopieczną.

Inana odwzajemniła lustrujące spojrzenie. Doskonale 
zdawała sobie sprawę, że panna Hart nie znosi, gdy ktoś zbyt-
nio jej się przygląda − po dłuższej obserwacji wychodziły na 
jaw ubytki w jej urodzie.

I tak Inana zobaczyła jej zmęczoną twarz, długie, poprze-
tykane pasmami siwizny ciemne włosy, smutne, okraszone 
siateczkami zmarszczek stalowe oczy oraz smukłe, pomar-
szczone dłonie. I nagle zrobiło jej się strasznie żal panny Hart.

− A, tak sobie tylko gawędzę z poławiaczami − odparła, 
siląc się na niedbały ton.

Panna Hart wyminęła ją bez słowa, zbliżyła się do okna, 
rozsunęła kotarę i wyjrzała na zewnątrz.

− A to ci dopiero...!
Każdy jej ruch, każdy gest był wyuczony, nadmiernie te-

atralny; obrazu dopełniała irytująca maniera w głosie. Inana 
wiedziała jednak, że pod maską primadonny kryje się bardzo 
nieszczęśliwa kobieta.

Panna Hart była kiedyś piękna. Nie, „piękna” to za mało 
powiedziane. Słowa nie są w stanie wyrazić gracji, wdzięku 
i uroku, jakimi los obdarował Beatrycze Hart. Podobno pier-
wszym określeniem, jakie cisnęło się na usta na widok nasto-

letniej Beci, było: „anioł”, choć i ten poetycki frazes nie oddawał 
w pełni eterycznej natury tego wyjątkowego dziewczęcia.

Dlatego dla nikogo nie było zaskoczeniem, gdy dziewięt-
nastoletnia Beatrycze oznajmiła, iż zamierza ubiegać się 
o miano Oblubienicy Niebios. Każda dziewczynka marzyła 
o tym, by zdobyć ten zaszczytny tytuł. Co pięć lat, w dzień 
Święta Zaślubin, podczas trwania Wielkiego Festynu, wy-
bierano Oblubienicę Niebios, która dostępowała zaszczytu 
wniebowstąpienia, by spędzić resztę życia u boku Gilgamesza.

Panna Hart przegrała, a balon zabrał do nieba jej zaciekłą 
rywalkę, Eurydykę Swift. Tego dnia panna Hart wyrzekła się 
miłości i odtąd jej życie miało być wypełnione jedynie sub-
stytutami tego pięknego uczucia − harlekinami.

W rozmowach z Inaną panna Hart często cytowała niez-
byt odkrywcze, lecz w jej mniemaniu głębokie sentencje, ja-
kie przykuły jej uwagę podczas lektury; czasem streszczała 
również losy swoich ulubionych bohaterów. Dziewczynę 
niezbyt to interesowało; jej najczęstszą reakcją na opisy 
miłosnych uniesień było przeciągane „fuuuj”, choć w głębi 
duszy niejednokrotnie żałowała, że ci wszyscy pruderyjni 
autorzy, miast skupić się na opisach tego, co działo się po 
Wielkim Pocałunku, jak na złość, serwowali czytelnikowi 
opis pogody za oknem.

− Idziemy do salonu − zakomenderowała śpiewnie pan-
na Hart. − Żebyś się nie rozpraszała! − I puściła do niej oko.

Przeniesienie zajęć do salonu było równoznaczne z lekcją 
gry na fortepianie, których Inana wprost nie cierpiała. Nie 
cierpiała również metod wychowawczych panny Hart, która 
najwyraźniej wychodziła z założenia, iż kurtuazja i ogłada 
towarzyska są jedynymi wartościowymi dyscyplinami nau-
kowymi, jakie winno się wpajać dziewczynkom, dlatego 
w swoim niecodziennym programie nauczania zrezygnowała 
zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych, 
i powzięła sobie za cel uczynienie z Inany doskonałej pani 
domu. „Nikt cię nie pokocha, jeśli nie będziesz damą” − 
powtarzała przy każdej nadarzającej się sposobności.

Inana raz jeszcze wyjrzała przez okno. Poławiacze zbliżali 
się już do linii horyzontu, pozostawiając za sobą ślady po-
dobne do skłębionych węży.

Promienie słońca, niby smukłe palce boga, przeczesywały 
pustynię w poszukiwaniu ofiary.

Cierpliwości, Gilgameszu − pomyślała Inana. − Cierpliwości.
I ruszyła schodami w dół, a ciągnący się za nią łańcuch 

o posrebrzanych ogniwach, zwieńczony stalową bransoletą 
nad kostką jej prawej nogi, pobrzękiwał żałośnie przy 
każdym kroku.

***

Bazyli kroczył dziarsko przed siebie, a łobuzerski uśmieszek 
wciąż błąkał mu się po twarzy.

Poławiacze zostawili za sobą miasto i unoszący się nad 
nim olbrzymi monokl Gilgamesza.

Skorupa z chmur stopniowo zacieśniała się nad Uruk. 
Ognista tarcza słońca powoli, acz z uporem, wspinała się po 
nieboskłonie. 

Widmo burzy wisiało w powietrzu. Poławiacze szli w milcze-
niu, od czasu do czasu tylko zanurzając siatki w fałdkach piasku.

Miejsca, w których znajdowały się książki, były z reguły 
łatwe do rozróżnienia − przypominały utrwalone w czasie 

niebo nad Uruk
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zmarszczki, jakie tworzą się na tafli jeziora podczas gry 
w kaczki.

Tego dnia Bazyli zupełnie nie potrafił się skupić. Myślał 
o dziewczynie z domu na rubieżach − tej, która szpiegowała 
ich przez okno izdebki na poddaszu. Pewnie sądziła, że jest 
sprytna i że nikt jej dotąd na tym nie przyłapał. Myliła się.

Kiedyś zapytał o nią swoją mamę.
„Trzymaj się od niej z daleka” − przestrzegła go stara do-

jarka. − „Ona jest przeklęta!”
Chodziły plotki, że dziewczyna nie wychodzi z domu, bo 

gdy tylko przestąpi próg, od razu zamieni się w proch.
Bazylego zastanawiało, kto nienawidził jej na tyle, by na 

nią tę klątwę rzucić.
Przypomniał sobie bajkę, jaką w dzieciństwie opowiadała 

mu matka. Była tam piękna księżniczka oraz zła czarownica. 
Zła czarownica pragnęła zguby księżniczki i knuła przeciw 
niej straszliwe intrygi. Ale pod koniec zjawiał się książę, któ-
ry pocałunkiem łamał zaklęcie złej czarownicy i wybawiał 
księżniczkę z opresji.

Bazyli zastanawiał się, czy mógłby być księciem tej 
dziewczyny.

Czy ona by chciała, żeby był jej księciem.
Gdyby to od niego zależało, to zaraz by do niej poszedł 

i spróbował przełamać zaklęcie. Pocałunkiem.
To wydawało się takie proste, takie... Naturalne.
A potem żyliby długo i szczęśliwie.
Przywołał z pamięci jej obraz. Była ładna, tak, to na pewno. 

Była też wysoka, a przy tym wiotka i blada jak kartka papie-
ru. Chociaż nie, może wcale nie była wysoka − równie dobrze 
mogła stawać na taborecie podczas swoich działań szpiegow-
skich. Przyjął więc, że jest albo olbrzymem, albo karlicą. Może 
lepiej by było, gdyby jednak była karlicą? To dziwnie wygląda, 
kiedy chłopak wspina się na palce, by pocałować dziewczynę...

Dobra, dalej. Włosy miała ciemne i krótkie, ale wyglądała 
w nich bardzo kobieco. Jej oczy... Właściwie nie wiedział, ja-
kiego koloru były jej oczy. Pomyślał, że musi to sprawdzić.

− Mam coś! − okrzyk Małej Mi wyrwał go z zadumy.
Pozostali poławiacze doskoczyli do niej i po chwili sza-

motaniny udało im się wydobyć siatkę, a wraz z nią spore, 
ociekające piachem tomisko w twardej oprawie.

− Ładne − ocenił Roland, po czym ujął książkę i, mrużąc 
oczy, odczytał tytuł: − Po... ra... Poradnik!

W tym momencie błyskawica podobna do szponów drapież-
nego ptaka rozdarła skostniałe przestworza. W chwilę później 
przeraźliwy huk zwieńczył ten niezwykły pokaz fajerwerków.

Cokolwiek jest nie tak z tą dziewczyną − przemknęło 
Bazylemu przez myśl, gdy pomagał kolegom zabezpieczyć 
książkę − na pewno jest bardzo samotna. To, że przestrzegła 
nas przed burzą, było tylko pretekstem do nawiązania 
znajomości. W takim razie ja muszę znaleźć pretekst dla siebie.

− Co robimy, szefie? − zapytał Tomek, który pełnił w gru-
pie funkcję nawigatora.

− Wracamy − zarządził Bazyli.
Mała Mi uśmiechnęła się zjadliwie.
− Co jest, Bazyliszek, wymiękasz? A może − dodała ciszej 

− śpieszy ci się do tej twojej panienki z okienka?
Bazyli postanowił ją zignorować i w milczeniu podążył 

za Tomkiem. Mała Mi nie dawała jednak za wygraną.
− Pamiętasz jak się poznaliśmy − krzyknęła za nim − i za-

pytałam cię, co oznacza twoje imię? Powiedziałeś mi wtedy, 

że to imię króla! − darła się dalej. − Więc uważaj, żeby cię 
ktoś nie zdetronizował!

***

Flesze błyskawic w równomiernych odstępach czasu roz-
świetlały spowijający miasto łachman nocnej pomroki. Szyby 
nie przestawały drżeć, pogłos grzmotów wypełniał sobą cały 
świat. Chmury płakały rzewnymi łzami; ciężkie, podobne do pa-
ciorków różańca krople z zawziętością bębniły o dachy domów.

Inana szykowała się do snu, gdy dobiegł ją donośny stukot.
− Otworzę! − zakomunikowała, po czym wyskoczyła z łóżka, 

opuściła pokój, zjechała po poręczy i dopadła drzwi. Zanim 
otworzyła, zerknęła przez wizjer.

Stojąca na ganku postać skrywała twarz w cieniu kaptura.
Gdyby to był kryminał − przemknęło Inanie przez myśl 

− za drzwiami stałby seryjny morderca.
Ale to nie był kryminał. A sielankowe życie w Uruk nijak 

miało się do mrocznej rzeczywistości, jaką dziewczyna znała 
z kart dreszczowców. Dlatego, nie zastanawiając się już ani 
chwili dłużej, otworzyła drzwi.

Nieznajomy zsunął kaptur.
Bursztynowe oczy Bazylego zalśniły milionem iskierek.
− Cześć − przywitał się. Wnet zaparło jej dech w piersiach, 

serce zabiło szybciej, a twarz okryła się karminowym pąsem. − To 
dla ciebie. − Nieświadom jej zakłopotania, wyciągnął przed sie-
bie sporych rozmiarów pakunek, starannie zawinięty w kwiecistą 
folię. − No wiesz, w podzięce za to, że nas ostrzegłaś, i w ogóle.

Inana wpatrywała się w niego z kompletną pustką w głowie, 
niezdolna dobyć z siebie słowa.

− Dzięki − wykrztusiła wreszcie i gestem zaprosiła go do 
środka. − Wejdź. Pewnie przemarzłeś na kość.

Bazyli ochoczo przestąpił próg, zaciekawiony rozejrzał 
się po sieni, po czym posłusznie podążył za dziewczyną.

− Właściwie nie zapytałem cię jeszcze o imię... − bąknął, 
gdy zasiadali na dywanie przed kominkiem.

− Inana − przedstawiła się.
− Inana... − powtórzył, jakby delektując się każdą zgłoską. 

− Ładne imię. A co ono oznacza?
− „Pani Nieba”.
− Moje oznacza króla − uprzedził jej pytanie, choć In-

ana nie przypominała sobie, by w ogóle się przedstawiał. 
Najwyraźniej uznał, że jego sława dotarła i tutaj.

− Wiem. − Dziewczyna wstała, by dorzucić drwa do komin-
ka. Żar buchnął jej w twarz. Języki ognia, sycząc i pomlaskując 
radośnie, przystąpiły do pałaszowania kolacji. − To imię kró-
la Polski, który rozkazał uwięzić swojego syna w wieży na 
pustkowiu. Zabawna historia.

− A kim była Inana? − dociekał Bazyli, oczarowany erudycją 
swojej nowej koleżanki.

− Inana była kochanką Gilgamesza. A on ją rzucił i upo-
korzył. Gnojek.

− Ale ty nie jesteś zakochana w Gilgameszu? − zapytał 
z obawą Bazyli. − W sensie, w tym naszym Gilgameszu, nie 
tamtym, z mitów.

− Każdy powinien kochać Gilgamesza − zauważyła Inana.
Bazyli zmieszał się, nieświadom tego, że dziewczyna tyl-

ko z nim pogrywa.
− Tak, wiem − tłumaczył się. − Bo widzisz, jak mój tata spadł 

kiedyś z dachu podczas łatania dziur, to mu się obie nogi 

niebo nad Uruk
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połamały, ale zaraz całą rodziną wysłaliśmy do Gilgamesza 
lampion z modlitwami i następnego dnia tata był zdrów jak 
ryba! Dlatego kocham Gilgamesza. Nie mogę go nie kochać 
po tym, co dla nas zrobił. Ale czy ty darzysz go, no wiesz, 
szczególnym uczuciem?

Inana roześmiała się.
− Nie, nie jestem takim typem dziewczyny.
Bazylego zastanawiało, jakim to „typem” są w jej mnie-

maniu dziewczyny, które pretendują do miana Oblubienicy 
Niebios. Sam znał jedną z wybranek Gilgamesza − jej rodzi-
ce mieli gospodarstwo nieopodal jego domu. Ale Ofelia była 
miła. A potem wpadła w oko Gilgameszowi.

− To dobrze − orzekł wreszcie chłopiec. Inanie zdało się, 
że odetchnął z ulgą. − Trudno byłoby rywalizować z nim 
o twoje serce. Bo on jest prawdziwym królem, a ja jestem 
królem tylko na niby.

− Jesteś dobrym królem dla poławiaczy − przypomniała 
mu Inana.

− Oni tak nie uważają. − Bazyli nagle spochmurniał. − 
Chcą mnie nawet zdekoronizować.

Dziewczyna skrzywiła się nieco na dźwięk tego słowo-
twórczego bękarta, zaraz jednak przybrała łagodniejszy wy-
raz twarzy i zdobyła się na pokrzepiający uśmiech.

− Nie martw się − powiedziała. − Królem trzeba się 
urodzić. Oni nigdy tego nie zrozumieją.

Przez chwilę milczeli; w kominku trzasnął ogień, za 
oknem trzasnęły pioruny.

− O co chodzi z tym łańcuchem? − wypalił nagle Bazyli. 
Ciekawość musiała zżerać go już od środka.

− To smycz − podjęła niechętnie Inana. − Powstrzymuje 
mnie przed zbytnim bujaniem w obłokach.

− Um... Co chcesz przez to powiedzieć?
− Czekaj, pokażę ci.
Dziewczyna wstała, podeszła do kominka, zdjęła z ozdob-

nego gzymsu posrebrzany kluczyk i przekręciła go w zamku 
zatrzaśniętej nad kostką bransolety.

− Gotowy? − upewniła się.
Bazyli skinął głową i zacisnął zęby.
Wtedy Inana podskoczyła. I uniosła się pod sam sufit.
Bazyli zerwał się na równe nogi. Oczy niemal wypadły 

mu z orbit.
− Ja-jak to zrobiłaś? − wyjąkał.
− Jestem lekka jak piórko. Taka się urodziłam.
− Lekka... jak piórko...?
− Taa... A teraz weź mnie stąd zdejmij!
Objął ją w pasie i bezpiecznie odstawił na ziemię.
− Kiedy byłam mała, rodzice musieli uważać, żeby 

w domu nie zrobił się przeciąg, bo wtedy wiatr rzucał mną 
na prawo i lewo. − Dziewczyna zawahała się i spuściła wzrok. 
− Teraz, kiedy już poznałeś mój sekret, pewnie masz mnie 
za jakiegoś dziwoląga... − powiedziała ze smutkiem, unikając 
spojrzenia Bazylego. Bała się, że dojrzy w jego oczach lęk i 
odrazę.

− Nie! − zaprzeczył żarliwie Bazyli. − Jesteś... niezwykła!
Opadła na podłogę i poczęła zmagać się z mechanizmem 

bransolety. Kątem oka spostrzegła, że na twarz Bazylego 
zstąpił szeroki, niewymuszony uśmiech. Teraz ona mogła 
odetchnąć z ulgą.

− Czemu nie otworzysz? − Bazyli wskazał palcem zawinią-
tko leżące obok jej prawej nogi. − To książka z dzisiejszego 

połowu. Jedyna. Pomyślałem, że powinna należeć do ciebie. 
Jest całkiem ładna. I ma ptaszka na okładce.

Inana, nieco zaniepokojona tym „ptaszkiem”, pospiesznie 
rozdarła papier. Jej oczom ukazała się opasła księga; twardą 
bladoniebieską okładkę zdobiła ilustracja bociana. Tytuł głosił:

PORADNIK
MŁODEJ MATKI

Inana z trudem oderwała wzrok od woluminu i przeniosła 
swe spojrzenie na Bazylego. Potem z powrotem na książkę. 
I znowu na Bazylego. I nagle wszystko stało się jasne.

− Mój Boże − wyszeptała ze zgrozą. − Ty nie umiesz czytać!
Po sposobie, w jaki to powiedziała, Bazyli wywnioskował, 

że między nimi wszystko skończone. Cienka nić porozumie-
nia, jaka splotła ze sobą ich serca, pękła.

Bazyli był gotów na najgorsze, był gotów zmierzyć się 
z pogardą, jaką spodziewał się ujrzeć w jej oczach, był gotów 
wstać i wyjść; czekał tylko, aż go odprawi. Ale ona, zamiast tego, 
w milczeniu ujęła jego dłoń i ścisnęła ją podejrzanie mocno 
jak na osobę, którą byle powiew wiatru rozstawia po kątach.

− Biedaczku − wyszeptała. − Ale nic się nie martw. Ja cię nauczę.
Przez chwilę trwali tak w milczeniu, wpatrzeni w dogory-

wający w kominku ogień.
Inana raz jeszcze uniosła książkę do oczu.
− Dziękuję − powiedziała. − To bardzo... praktyczny prezent.
Otworzyła ją gdzieś pośrodku i, operując kciukiem lewej 

dłoni, przerzuciła kilka kartek. Przed oczami mignęły jej ko-
lorowe fotografie matek z dziećmi.

Po raz kolejny tego dnia ogarnęła ją wściekłość. Niena-
wistny grymas wykrzywił jej twarz. Fala wspomnień, przez 
lata skrzętnie wypieranych ze świadomości, na nowo zalała 
jej umysł. Nagle znów była małą dziewczynką. Pięcioletnią 
Incią. Znów zbudziły ją szmery dobiegające z parteru. Znów 
opuściła swój pokoik na poddaszu. Znów zeszła po schodach. 
Znów ujrzała swoją matkę zwisającą z belki stropu. Znów 
zobaczyła, jak jej gasnące oczy upodabniają się do pustych 
koralikowych ślepek pluszowej zabawki. Znów usłyszała 
szloch taty. Znów poczuła się odrzucona i osamotniona. I znów 
traktowano ją oschle, z rezerwą, niemal jak obcą osobę.

Spojrzenie Inany było spojrzeniem zaszczutego zwierzątka.
− Coś nie tak? − spytał Bazyli.
− Nie, nic, nic − skłamała, oblizując spierzchnięte wargi. 

− Wszystko w porządku.
I nagle jej kciuk zatrzymał się między okładką a stroną 

tytułową. Bazyli wyczytał z jej twarzy, że coś jest nie tak.
− Co się stało?
− Patrz − szepnęła, wskazując palcem ozdobną ramkę. − 

Ekslibris.
Widniały tam odręcznie zapisane słowa.
− Własność − odczytała Inana − Elizabeth Griffin.
Zapadło milczenie. Przez chwilę dało się słyszeć jedynie 

crescendo tłukących o dach kropel deszczu. Wreszcie Bazyli 
ośmielił się przerwać tę pozorną ciszę:

− Co to oznacza? − spytał. − Kim jest Elizabeth Griffin?
− Nie mam pojęcia. − Inana spojrzała na niego badawczo. 

− Bazyli, czy któryś z poławiaczy mógł umieścić tutaj ten wpis?
− Nie − odparł z przekonaniem Bazyli. − Książka przez 

cały czas spoczywała w plecaku Mistrza, owinięta w folię.
Dziewczyna zasępiła się.
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− To oznacza − przemówiła wreszcie. Miała cichą nadzieję, 
że grzmoty za oknem spotęgują atmosferę tajemnicy, ale 
zawiodła się. − Że mamy do czynienia z jedynym w swoim 
rodzaju dowodem na istnienie innej, zapomnianej cywili-
zacji. A Elizabeth Griffin, kimkolwiek była, najpewniej już 
nie żyje, pogrzebana w ruinach starego świata.

***

Tej nocy przyśniła jej się Elizabeth Griffin. Była ona piękną 
kobietą o złotych włosach i złotych oczach. Zasiadała na 
kryształowym tronie pośród chmur.

Promienie wschodzącego słońca padały na królewskie 
siedzisko, a ono, niczym pryzmat, rozszczepiało je na niezli-
czone kaskady tęcz.

Twarz kobiety była zupełnie pozbawiona wyrazu, a jej 
spojrzenie − puste, matowe. Z namaszczeniem gładziła krągły 
brzuszek schowany pod fałdami białej, falbaniastej koszulki.

Inana była jedynie postronnym obserwatorem, świado-
mością zawieszoną w przestrzeni. Nie mogła w żaden sposób 
wpływać na przebieg fantazji. Jakby siedziała na widowni te-
atru, przypięta pasami do krzesła.

Jak zwykle − wykluczona. Wykluczona z egzystowania 
w świecie jawy, wykluczona z egzystowania w świecie snu.

Wtem do królowej Elizabeth podeszła jakaś ciemna 
postać. Niewyraźna, rozedrgana sylwetka wyglądała tak, jak-
by zaraz miała obrócić się w niebyt.

− ELLIE! − ryknął cień. Chmury rozpierzchły się, słońce zaszło, 
potoki tęcz rozpłynęły się na wietrze. − GDZIE NASZA CÓRKA?!

− Zabrali mi ją − załkała kobieta, choć jej oblicze pozo-
stawało nieskalane emocją. A potem podwinęła bluzkę. Na 
wydętym brzuchu widniała bruzda po cesarskim cięciu.

− KTO?! − zagrzmiał ponownie cień. − KTO ZABRAŁ 
MOJĄ CÓRKĘ?!

− Gilgamesz − wyszeptała Elizabeth.
Naraz szwy pękły, skóra rozsunęła się i z wnętrza jamy brzusz-

nej wyłoniła się olbrzymia gałka oczna o lazurowych tęczówkach.
Z ust Inany wyrwał się krótki okrzyk, który w świecie 

koszmaru znaczył tyle, co nic.
Odpowiedź Elizabeth wciąż wisiała w powietrzu.
Gilgamesz, Gilgamesz, Gilgamesz, Gilgamesz, Gilga-

mesz, Gilgamesz, Gilgamesz, Gilgamesz, Gilgamesz, Gilga-
mesz, Gilgamesz, Gilgamesz, Gilgamesz.

Stwór powiódł wzrokiem po widowni tego widmowego teatru.
Błagam − modliła się w duchu Inana − żeby mnie tylko 

nie zobaczył!
Na próżno. Potwór dostrzegł ją. W jednej chwili jego 

źrenica zmniejszyła się do rozmiarów główki od szpilki.
Oko zastygło w bezruchu i oblekło się mlecznym woalem. 

Teraz, zasnute bielmem, upodobniło się do soczewki Gilgamesza.
Gilgamesz ją zabrał. Twoją córkę.
Gilgamesz, Gilgamesz, Gilgamesz.

***

Półprzytomna usiadła na posłaniu. Jej ciało spływało po-
tem. Koszula nocna lepiła jej się do skóry. Serce tłukło jej się 
w piersi jak oszalałe.

Za oknem wstawał świt. Chmury przerzedziły się; wyglądały 
teraz jak pasma waty cukrowej.

− Wszystko gra?
Obróciła się. W drzwiach stał ojciec. Na jego zmęczonej, 

zapadniętej twarzy majaczył się cień niepokoju.
− Krzyczałaś. Chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku.
Inana wiedziała, że to tylko wymówka. Ojciec widział ją 

wczoraj z Bazylim i teraz, znając życie, miał na podorędziu 
gadkę o relacjach damsko-męskich, pszczółkach, bocianach 
i polach kapusty.

− Miałam koszmar, nic mi nie jest.
Ojciec omiótł wzrokiem wnętrze izdebki, jakby wypatrywał 

skrzętnie poukrywanych zalotników. I już miał się wycofać, 
gdy jego spojrzenie padło na leżący na szafce nocnej „Porad-
nik młodej matki”. Nagle wybałuszył oczy, rozdziawił usta 
i wydał z siebie pełen boleści jęk, jaki zrodzić się może jedy-
nie w gardle rodzica, którego wyobrażenie na temat własnej 
latorośli zostaje w przeciągu jednej chwili brutalnie skorygo-
wane przez rzeczywistość.

Inanę zastanawiało, czy zareagował tak samo, gdy urodziła 
mu się córeczka.

− Inano, co to ma znaczyć? − spytał płaczliwym tonem. 
− Czy to ma jakiś związek z tym chłopcem, który odwiedził 
nas zeszłej nocy?!

− Tak. To od niego. On nie umie czytać.
W przeciągu tych paru sekund histerii ojciec postarzał się 

o dobre kilka lat. Jego wklęsłe policzki wydały się nagle Ina-
nie bardziej wklęsłe niż zazwyczaj, wory pod oczami bardziej 
workowate, a przekrwione białka − bardziej nabiegłe krwią.

Wiedziała, że ojciec znów dał się ponieść swojemu szaleństwu.
Kiedy umarła mama, ojciec, by zwalczyć samotność, podjął 

się zadania niemożliwego, które sukcesywnie wyniszczało go 
i doprowadzało na skraj rozpaczy: pragnął odtworzyć mapę 
świata z książek. Latami zbierał materiały, by potem złączyć 
wszystko w jedną całość. Na podstawie strzępków informacji 
dopasowywał do siebie kraje i poglądowo znaczył ich kon-
tury. Z czasem na schemacie zaroiło się od poprawek; ojciec 
tworzył więc coraz to nowsze szkice, wzbogacane o dodatko-
we szczegóły. A kiedy zdawało się, że prace nad mapą mają się 
ku końcowi, ojciec natrafiał na wzmiankę o jakimś jeziorku, 
morzu, albo nawet całym państwie, którego wcześniej nie 
uwzględnił i które zaburzało całą jego dotychczasową koncepcję.

Wtem coś jej zaświtało.
− Otwórz na pierwszej stronie − poleciła. − Mówi ci to coś?
Ojciec posłusznie uniósł książkę do oczu.
I nagle w jego spojrzeniu zaszła jakaś nieuchwytna zmiana. 

Odłożywszy poradnik na miejsce, skierował się w stronę drzwi.
− Odwiedźcie mnie wieczorem w mojej pracowni − 

rzekł. − Chyba mamy sobie wiele do opowiedzenia. − I zniknął 
w ciemnościach korytarza.

***

Wnętrze ojcowskiego gabinetu skąpane było w krwisto-
czerwonej poświacie. Promienie słoneczne, przefiltrowa-
ne przez purpurowe kotary, wydobywały z mroku jedynie 
zarys umeblowania. Na środku pomieszczenia tkwił wiel-
ki dębowy stół przykryty płachtami kartograficznych bo-
homazów. Dookoła wyrastała istna kolumnada książek − 
sięgające sufitu stosy wyglądały tak, jakby to na nich opierał 
się strop budynku. W powietrzu unosił się mamiący zapach 
pożółkłych kartek.

niebo nad Uruk
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Inana rozejrzała się za swoim ojcem.
− Tato?! − zawołała. − Hop, hop?! Jesteś tu?!
− Tutaj! − dał się słyszeć głos. − Tylko uwaga! Książki są 

posortowane!
Inana skinęła Bazylemu głową, chłopak uśmiechnął się 

słabo, i oboje zapuścili się w głąb papierowej puszczy.
Ojciec czekał na nich na drugim końcu pokoju, z dala od 

świateł dnia. Za nim rozpościerały się rzędy oszklonych gablotek.
− Dawno temu − zaczął, a z jego ust buchnęła woń kawy − 

nabyłem na straganie poławiaczy piękną księgę aforyzmów. 
Miał to być prezent dla mojej żony, z okazji piątej rocznicy 
naszego ślubu. Ale kiedy otworzyłem tę książkę na pierwszej 
stronie, aby wpisać dedykację, ze zdumieniem odkryłem, że 
ktoś mnie ubiegł. Karta tytułowa opatrzona była starannie 
wykaligrafowaną inskrypcją:

Dla mojej małej Ellie,
na pamiątkę 18. urodzin

kochający
brat

− Czy możemy zobaczyć tę książkę? − wpadła mu w słowo Inana.
− Niestety, po śmierci twojej matki byłem zmuszony ją 

sprzedać, aby zapewnić nam w miarę znośne warunki byto-
wania. Nabywcą był nie kto inny, jak stary Byron.

Stary Byron był zgorzkniałym, nadętym starcem, a za-
razem koneserem literatury i stałym klientem poławiaczy. 
Wywodził się z pierwotnego plemienia, przez co cieszył się 
powszechnym szacunkiem. Chodziły plotki, że może mieć 
dobrze ponad dwieście lat.

− Może jeśli poprosimy pana Byrona, to pozwoli nam ją 
obejrzeć − podsunął Bazyli.

− Wątpię − orzekł ojciec. − Stary pewnie już dawno ją spalił.
− Przecież ta książka była jedynym dowodem na istnie-

nie innego świata! − zawołała wzburzona Inana. − Nie mógł 
jej tak po prostu zniszczyć!

− Nie rozumiesz. Właśnie o to mu chodziło. Pragnął ją 
zniszczyć, aby uniknąć rozgłosu. On nie chce, by mieszkańcy 
Uruk zaprzątali sobie głowy kwestią innego świata. No cóż... 
Są różne formy uwięzienia. Uwięzienie w niewiedzy jest bez 
wątpienia najgorszą z nich.

− Tak, tato, ty na pewno dużo wiesz o formach uwięzienia 
− mruknęła z przekąsem Inana.

Ojciec puścił tę uwagę mimo uszu.
− On się boi − mówił dalej. − On się po prostu boi. A ludzie 

często mają obsesję na punkcie tego, co ich przeraża.
− Teraz mamy drugi dowód − zauważyła Inana. − Drugą 

książkę, która należała do Elizabeth.
− Myślę, że książek sygnowanych jej nazwiskiem było 

o wiele więcej. Dlatego Byron tak ochoczo odkupił ode mnie 
mój egzemplarz: już wcześniej musiał się z nimi zetknąć.

− Czy to oznacza − wtrącił Bazyli − że wszystkie książki, 
jakie odnajdujemy na pustyni, pochodzą z biblioteczki tej 
kobiety?

− Wnioski wyciągnijcie sami − uciął ojciec. − I sami 
zadecydujcie, co zrobić z tą wiedzą. Prawda to niebezpiecz-
ne narzędzie. I zawsze rani tak samo; nieważne, czy użyta 
przez fanatyka, czy przez osobę ze wszech miar szlachetną. − 
Westchnął. − Ja jestem już za stary, żeby bawić się w idealistę. 

− I jeszcze raz. − Ale to nie koniec historii. To, co wam teraz 
pokażę, musi pozostać między nami. Rozumiemy się?

Zgodnie pokiwali głowami. Ojciec kontynuował swą opowieść:
− Nie powiedziałem Byronowi całej prawdy. W książce 

było coś jeszcze. − Odwrócił się do gablotki, otworzył osz-
klone drzwiczki i spod sterty literackich rarytasów wydobył 
kolorowe zdjęcie. − Z tyłu, za obwolutą, odnalazłem to.

Z tego spłaszczonego skrawka przeszłości spoglądali na 
nich dwaj młodzi mężczyźni. Ten po lewej miał krótko ścięte 
ciemne włosy i nieprzeniknione oczy tego samego koloru, 
głębsze niż najgłębsza otchłań. Nos miał orli, a u podnóża 
jego wysokiego czoła rozpościerała się krzaczasta pojedyn-
cza brew. Jego wydatną kwadratową szczękę porastała kil-
kudniowa szczecina.

Ten po prawej odznaczał się zdecydowanie delikatniejszym 
typem urody − miał bladożółte, niemal białe włosy oraz 
jasnoniebieskie oczy. Jego twarz była pociągła, trójkątna, 
zwieńczona zadartą bródką.

Obaj ubrani byli w szare żołnierskie mundury. Obaj uśmie-
chali się do obiektywu, choć w ich spojrzeniach czaił się lęk.

Na rewersie fotografii mieniły się ledwo dostrzegalne smugi 
po pociągnięciach ołówka. Inana, zmrużywszy oczy, odczytała:

David i Isaac, 17 V 23

„Mnie się trzymaj i nie bój się śmierci!
[...] Choćby i polegli, imię zostawią!” 1

− Rozumiesz coś z tego? − zapytał Bazyli.
Dziewczyna pokręciła głową.
− Muszę to wszystko przemyśleć.
Młodzieniec zerknął na zegarek: gustowny chronometr 

w posrebrzanej kopercie; przekazywaną z pokolenia na po-
kolenie pamiątkę po patriarsze rodu.

− Późno już. Chyba powinienem wracać do domu...
− Owszem, powinieneś − zawtórował mu ojciec Inany.
Odprowadzili chłopca do drzwi.
− Uważaj na siebie − wyszeptała dziewczyna.
− I nie zapłodnij nikogo po drodze! − dorzucił jej ojciec.
Twarz Bazylego zastygła w wyrazie bezgranicznego 

zdumienia.
− Pro-szę? − wydukał.
− Tata znalazł „Poradnik” − pospieszyła z wyjaśnieniem 

Inana. − I teraz myśli, że jestem w ciąży.
− Ze mną?! − żachnął się Bazyli. − Ale ja trzymałem język 

za zębami!
Dziewczyna i jej ojciec wymienili skonsternowane spojrzenia.
− Co?
− Nie mogę być ojcem! − wypierał się Bazyli. − Bo myśmy 

się w ogóle nie całowali!
Zapadła krępująca cisza. Wreszcie ojciec Inany parsknął 

śmiechem i teatralnym gestem starł z czoła nieistniejące kro-
ple potu.

− Uff, chyba niepotrzebnie się martwiłem!
− Nie wierzę... − bełkotała Inana, dogłębnie zdruzgotana 

odkryciem. − Jak można mieć tak ogromne braki w edukacji... 
− Zaraz jednak wzięła się w garść. − Nic się nie martw, Bazyli, 
popracujemy nad tym − zapewniła. − Wszystkiego cię nauczę.
1 Cytat z: „Gilgamesz. Epos starożytnego Dwurzecza”. Tłumaczenie i rekon-
strukcja: Robert Stiller
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− O nie, moja panno! − zaoponował ojciec. − Nad niczym 
nie popracujecie i niczego go nie nauczysz, rozumiemy się?!

− Ale tato! Ktoś musi go uświadomić!
Stropiony Bazyli przenosił swe spojrzenie z ojca na córkę 

i z córki na ojca, nie rozumiejąc, o co toczy się spór.
− Od tego ma rodziców! − upierał się ojciec Inany. − I skąd 

ty w ogóle wiesz o takich sprawach, smarkulo?!
Przemknęło jej przez myśl, że teraz ma szansę − mogła 

zwalić wszystko na metody wychowawcze panny Hart i wres-
zcie uwolnić się od swojej dręczycielki. Ale nie miała serca 
oczerniać guwernantki przed ojcem.

Czasami marzyła o tym, żeby ich zeswatać. W tych fantaz-
jach była królową pająków; przędła sieć intryg, by rozniecić 
w ich duszach płomień wzajemnego pożądania. Tymczasem 
w prawdziwym życiu oboje byli zbyt pochłonięci swoimi dzi-
wactwami − panna Hart wiecznie z nosem w książkach, oj-
ciec wiecznie pochylony nad deską kreślarską − żeby chociaż 
na siebie spojrzeć.

Dlatego bąknęła tylko:
− Z harlekinów...
A kiedy już pożegnali się z Bazylim, ojciec przemówił:
− Nie jesteś więźniem w tym domu. Nigdy nim nie byłaś i nig-

dy nie będziesz. Ja tylko staram się zapewnić ci bezpieczeństwo.
Ruszył w stronę swojego gabinetu.
− Wiesz − rzucił, nie oglądając się za siebie − coś czuję, że 

ten chłopiec będzie częstym gościem w naszym domu.

***

I rzeczywiście − Bazyli stał się odtąd regularnym gościem 
w domu na pograniczu. Dnie spędzał, pomagając rodzicom 
na gospodarstwie, bądź pracując przy straganie z książkami, 
a popołudniami pędził na spotkanie swojej nowej przyjaciółki.

Za każdym razem, gdy przekraczał próg domu szalonego 
kartografa, ogarniało go przedziwne wrażenie, jakby właśnie 
wkraczał w paszczę jakiegoś straszliwego potwora. A gdy 
zęby bestii zamykały się za jego plecami, nie pozostawało mu 
nic innego, jak tylko brnąć do przodu, w głąb tajemnicy.

I tak życie Bazylego stało się nagle bardzo skomplikowa-
ne. Musiał nieustannie uważać na to, co mówi i z kim mówi.

Ledwo powstrzymywał się też przed wykrzyczeniem Byro-
nowi w twarz tego, co sądzi na temat jego gierek, za każdym 
razem, gdy stary, niby przypadkiem, zatrzymywał się przy stra-
ganie, by wertować książki w poszukiwaniu śladów przeszłości.

Wreszcie Bazyli sam począł przekopywać się przez sterty 
zalegające w magazynie, lecz nie natrafił na nic; na żaden, 
nawet najmniejszy ślad po Elizabeth.

Najbardziej męczyły go jednak lekcje czytania.
Inana była bardzo wymagającą nauczycielką i podchodziła 

do całej sprawy trochę zbyt ambicjonalnie. Poza tym, była 
niecierpliwa, porywcza i strasznie upierdliwa. Dziewczyna 
oczekiwała, że efekty jej pracy będą widoczne od razu i Ba-
zyli, który był raczej opornym uczniem, chwilami mógłby 
przysiąc, że rozważała wprowadzenie kar cielesnych.

Po lekcjach rozmawiali. On opowiadał jej o świecie 
poławiaczy, ona jemu o książkach, które ostatnio przeczytała. 
On uczył ją o życiu, ona jego − o fantazjach.

I tak mijały im dni. Tymczasem festyn zbliżał się wielkimi 
krokami. Na dachach, balkonach i werandach zawisły ty-

powe dla okresu świątecznej egzaltacji papierowe ozdób-
ki. Drewniane kramy wyskakiwały na rynku jak grzyby po 
deszczu, by pod koniec tygodnia zmamić przechodniów 
zapachem domowych przysmaków i przyciągnąć urokiem 
wszelkiej maści rzemieślniczych wyrobów − od biżuterii po 
fikuśne wynalazki. Mistrzowie fajerwerków masowo emi-
growali za miasto, by na pustyni Bezkresu − niby na poli-
gonie doświadczalnym − wypróbować najnowsze receptury 
pirotechniczne. Ekstrawaganckie rzeźby, niejednokrotnie 
przedstawiające znanych bohaterów literackich, sprószyły 
rynek. Aktorzy jedynego w mieście teatru zmajstrowali sobie 
namiastkę sceny i już teraz dawali improwizowane występy, 
by przygotować się do wielkiego widowiska kabaretowego. 
Kiszot, lokalny gryzipiórek, autor kilku pretensjonalnych 
i zupełnie niezdatnych do czytania książek, systematycznie 
nagabywał poławiaczy, by wykupili od niego cały nakład jego 
najnowszej powieści, która według jego zapewnień miała 
rozejść się jak ciepłe bułeczki. Poławiacze grzecznie odma-
wiali, a Kiszot, w miarę zbliżania się festynu, stawał się coraz 
bardziej natarczywy.

− Desperat − skwitowała Inana. − Wie, że to jego ostatnia 
szansa, by wcisnąć komuś ten bubel.

− Trochę mi go żal − wyznał Bazyli.
− Sam jest sobie winien. Gdyby pisał literaturę rozrywkową, 

zamiast silić się na takie pseudointelektualne farmazony, to 
może ktoś by go czytał.

− Jesteś okrutna!
− Nie przesadzaj. Lepiej mi powiedz jak wam idą przy-

gotowania?
Bazyli odchrząknął nerwowo.
− Jutro wyruszamy za miasto.
Inana wstała i złożyła na jego czole delikatny pocałunek.
To krótkotrwałe muśnięcie wargami wystarczyło, by 

chłopiec zrozumiał, dlaczego przez kobiety upadały imperia.
− Uważajcie na siebie − poprosiła Inana.
Skinął głową, a potem wyszczerzył zęby w szelmowskim 

uśmiechu.
− Masz dla nas jakąś prognozę pogody? − zapytał.
Inana zacisnęła usta. Nie znosiła, kiedy wypominał jej tę 

wpadkę.
− Będzie upalnie.
− To dobrze. Gorące powietrze sprzyja gorącym ro-

mansom. − Bazyli uśmiechnął się jeszcze szerzej, o ile w ogóle 
było to możliwe. Ostatnimi czasy dowiedział się tego i owego.

− Lepiej się prześpij − spławiła go Inana. − Jutro czeka 
cię ciężki dzień.

Bazyli wstał. Dziewczyna nie ruszyła się z miejsca, dając 
mu do zrozumienia, że sam ma się odprowadzić do wyjścia.

− Inano, tak się zastanawiałem − podjął Bazyli, stając 
w progu − czy nie zechciałabyś wybrać się ze mną na festyn?

Inana drgnęła. W głowie rozbrzmiały jej słowa ojca: „Nie 
jesteś więźniem w tym domu. Nigdy nim nie byłaś i nigdy 
nie będziesz.”.

− Będę się tobą opiekować! − przekonywał Bazyli. − Ani 
na chwilę nie spuszczę cię z oka, obiecuję!

− Daj mi trochę czasu do namysłu − poprosiła.
Bazyli skinął głową ze zrozumieniem.
− Trzymaj się.

***

niebo nad Uruk
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Następnego dnia zbudził ją donośny stukot. Otworzyła 
jedno oko, potem drugie. I zerwała się z łóżka.

Na parapecie za oknem stał przedstawiciel gołębiej po-
czty. Jak co tydzień, pierzasty listonosz imieniem Makbet 
dostarczał jej prenumeratę lokalnego magazynu informacyj-
no-kulturalnego „Głos Uruk”. Lektura pisma była dla Inany 
jednym z niewielu okien na świat. Najwięcej przyjemności 
czerpała jednak z obcowania z przeuroczym ptasim dostawcą.

Pospiesznie otworzyła okno; gołąbek wleciał do środka.
− Dzień dobry, panienko − zagruchał, po czym skłonił się 

i zalotnie wierzgnął nóżką, do której przyczepiono przesyłkę. 
− Do rąk własnych!

− Dzięki − Inana odebrała zwiniętą w rulon gazetę, 
zsunęła z niej tasiemkę, po czym odłożyła na szafkę nocną. 
Z okładki spojrzały na nią trzy pary oczu. Pierwsze, piwne, 
należały do Persefony. Drugie, zielone − do Małgorzaty. Trze-
cie, szare − do Lolity. Kandydatki do miana Oblubienicy Nie-
bios prezentowały się nad wyraz korzystnie i Inana pomyślała, 
że mieszkańcy Uruk będą mieli twardy orzech do zgryzienia.

Gdyby to od niej zależało, tytuł powędrowałby do Małgorzaty 
− z jej spokojnego oblicza emanowała siła, upór i fanatyzm.

Raz jeszcze potoczyła wzrokiem po twarzach dziewczyn 
i pomyślała o pięknej Ofelii, wniebowziętej przed pięcioma 
laty, podczas ostatniego Święta Zaślubin. Zastanowiła się, jak 
potoczyło się jej życie. I czy jest szczęśliwa.

− Jesteś głodny? − spytała swojego gościa.
− Trochę tak, a trochę nie − odparł sentencjonalnie gołąbek. 

Takie niezdecydowanie było typowe wśród przedstawicieli 
jego gatunku, bądź co bądź − istot o małych rozumkach.

Inana wzięła grzankę z pozostawionego pod łóżkiem 
talerza, pokruszyła ją w ręku i podsunęła ptaku pod dziób.

− Ależ, panienko − wzbraniał się gołąb, z policzkami 
pełnymi jedzenia. − Tak nie wypada... Ja jestem... na służbie...

Kiedy tak gulgotał, Inanie przyszedł do głowy pomysł, 
jak sprawdzić, czy stary Byron jest jeszcze w posiadaniu 
pamiątek po Elizabeth.

W jej planie tkwił jednak pewien zasadniczy szkopuł: 
była jej potrzebna pomoc Bazylego.

Wyjrzała przez okno.
Ekwipunek poławiaczy zniknął spod cedru.

***

Wyruszyli o świcie, gdy pierwsze promienie słońca ozłociły 
piasek Bezkresu. Droga była żmudna, pełna zwodniczych 
miraży utkanych ze świateł i cieni.

Bazyli odkręcił bidon i upił łyk drogocennej wody. 
Dobiegające go zza pleców szmery i następujące po nich pełne 
rozczarowania westchnienia sugerowały, że poławiacze zagłębiają 
się pod powierzchnię pustyni jedynie po to, by przekonać się, że 
Bezkres nie ma im tu nic do zaoferowania, poza − rzecz jasna − 
pokładami piasku. Ale ludzie nie chcieli piasku. Chcieli książek.

Mikołajek pogwizdywał, a roztaczająca się wokół niego 
melodia była na tyle chwytliwa, że w pewnej chwili Bazyli 
przyłapał się na tym, że sam nuci ją pod nosem.

I wreszcie, po kilku godzinach bezowocnych poszukiwań, 
szczęście się do nich uśmiechnęło. Ziemia, do której za-
wędrowali, wydała obfite plony w postaci pięknych wolu-
minów, których tytułów Bazyli, mimo usilnych starań, wciąż 
nie potrafił odczytać.

Herkules za to − najnowszy nabytek poławiaczy − był 
biegły w sztuce czytania i chętnie dzielił się z resztą grupy 
szczegółami dotyczącymi znalezisk, a że połów był nadzwy-
czaj udany, buzia mu się nie zamykała.

Bazyli podjął się zabezpieczania towaru. Siadł na piasku 
i w skupieniu wertował książki. Nie natrafiwszy na żaden zapisek 
ze starego świata, owijał je starannie w folię i pakował do plecaka.

Wtem długi cień padł na jego twarz.
Podniósł wzrok. Nad nim stała Mała Mi. Jej cień mógłby 

być kirem na jego trumnie.
− Patrzcie! − przemówiła. − Oto wasz król! − Każde jej słowo 

ociekało jadem. − A wiecie, po czym poznać prawdziwego 
króla? Prawdziwy król wysługuje się swoimi pachołkami, 
zamiast samemu wziąć się do roboty!

I nagle Bazyli dostrzegł jakiś kształt majaczący się za jej 
plecami. W pierwszej chwili pomyślał, że to złudzenie, cień 
wydmy, ale krótka obserwacja utwierdziła go w przekonaniu, 
że ma przed sobą sylwetkę człowieka.

Wstał, wypuścił książkę z rąk; jej stronice zaszeleściły w locie.
Wyminął Małą Mi, która poczęła miotać obelgami na 

prawo i lewo i, niczym wędrowiec zmierzający ku iluzorycz-
nej oazie, ruszył w stronę tajemniczej postaci.

− Nie ignoruj mnie − wycedziła przez zęby Mała Mi. − 
Bo gorzko tego pożałujesz!

− Tam ktoś jest − uciął Bazyli. − Spójrzcie!
Wszystkie głowy obróciły się we wskazanym kierunku.
− Daj spokój, stary... − wymamrotał Mistrz. Na jego 

ogorzałej od słońca twarzy odmalowało się zatroskanie.
− To pewnie któryś z fajerwerkowych frajerów − orzekł 

Romeo, choć po tonie jego głosu dało się poznać, że sam nie 
jest co do tego przekonany.

Poławiacze ruszyli w stronę widma. Mała Mi także uległa 
presji tłumu. Z każdym kolejnym krokiem widziadło zdawało 
się zyskiwać na realności.

Wreszcie Mikołajek powiedział to, co pozostałym nie 
mogło przejść przez gardła:

− To dziewczyna!
I rzeczywiście − była to dziewczyna. Wysoka, ubrana 

w rozłożystą, gęsto wyszywaną cekinami cytrynowożółtą 
suknię z postrzępionym trenem. Przerzedzone jasne włosy 
strąkami opadały na jej wątłe ramiona.

− Ofelia − wyszeptał Bazyli. I puścił się pędem w kierun-
ku dziewczyny.

Pozostali pognali za nim.
Bazyli dopadł do Ofelii. Nie pomylił się. To była ona.
− Ofelia! − wymamrotał. − O mój Boże, Ofelia...! Co ty tutaj robisz?
Dziewczyna nie raczyła nawet na niego spojrzeć. Jej cha-

browe oczy z utęsknieniem wypatrywały czegoś w oddali.
− Ofelia, to ja, Bazyli! Pamiętasz mnie?
Ujął jej twarz w dłonie i zmusił ją, by na niego spojrzała. 

I nagle odkrył, że Ofelia nie zmieniła się przez te wszys-
tkie lata. On zdążył wydorośleć, a ona wciąż była tą samą 
szesnastoletnią dziewczyną. Teraz byli więc równolatkami.

Ofelia bezwładnie osunęła się w jego ramiona.
Była lekka. Ale nie w taki sposób jak Inana. Kiedy 

obejmował Inanę, czuł bijące od niej ciepło życia. Ofelia była 
pusta w środku. Wydrążona. Jak wydmuszka.

− Ofelio − wyszeptał Bazyli, a ona wreszcie zogniskowała 
wzrok na jego twarzy. To było spojrzenie szaleńca. Bezro-
zumne, pełne lęku. − Co on ci zrobił?

mIChał JaChImEk
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I nagle Ofelia przemówiła. Zdawało się, że każde wypowia-
dane słowo sprawia jej niewyobrażalny ból, a struny głosowe 
pękają od wzmożonego wysiłku.

− On kocha nas wszystkich.
Król Bazyli podniósł wzrok na swoją gwardię. Ale zamiast 

dzielnych rycerzy ujrzał tylko bandę przerażonych dzieciaków.
− Wracamy do miasta − zarządził, siląc się na stanowczy 

ton. − Może tam zdołają jej pomóc.
− Ale mamy branie! − zaprotestowała bez przekonania Mi.
Bazyli nawet na nią nie spojrzał.
− Więc możesz tu zostać − rzucił w przestrzeń.
Poławiacze w milczeniu podążyli za swoim królem.

***

Przycupnięty na skraju łóżka Bazyli relacjonował Inanie 
zajście na pustyni. Gdy skończył, dziewczyna w zadumie 
pokiwała głową na boki, po czym zapytała:

− Co z nią zrobiliście?
− Zabraliśmy ją do kliniki Austenów. − Klinika Austenów 

była miejscem, gdzie chorzy i poszkodowani w wypadkach otrzy-
mywali niezbędną pomoc, dopóki Gilgamesz nie przywrócił 
im pełni zdrowia. − Pani Austen omal nie zemdlała na widok 
Ofelii. Pan Austen posłał priorytetem gołębia z wiadomością 
do rodziców Ofelii, a potem przebadał ją i zaopiniował, że 
pacjentka nie wykazuje żadnych funkcji życiowych i naj-
pewniej umarła już dawno temu, tylko nikt jeszcze jej tego 
nie uświadomił. Moi ludzie porozchodzili się do domów. 
Niektórzy chcieli nawet wracać na pustynię, ale wybiłem im 
to z głowy. Potem do kliniki wpadli rodzice Ofelii, państwo 
Ellison, a za nimi, uwaga, stary Byron! Na widok córki pani 
Ellison zaniosła się szlochem, a pan Ellison począł katego-
rycznie domagać się, by zniesiono Święto Zaślubin. Wtedy 
nasz patriarcha od siedmiu boleści, stary Byron, wygłosił 
mowę, że zaślubiny są częścią tradycji, której za nic w świecie 
nie wolno zaniedbywać, dlatego zarówno festyn, jak i same 
zaślubiny odbędą się w planowanym terminie. Pan Ellison 
w napadzie szału obrzucił Byrona takimi przekleństwami, że 
aż mi uszy spuchły, serio! A Byron mu na to, że wcale nie 
dziwi go fakt, iż Gilgamesz wzgardził Ofelią, skoro dziew-
czyna miała w mieście opinię rozpustnicy. Nadążasz? Ojciec 
Ofelii już miał zamiar rzucić się na starego z pięściami, ale 
powstrzymały go słowa córki, która wychrypiała coś w stylu: 
„Nie, tato. Nie zrozumiesz…” i zastygła w bezruchu. Jakby 
zapadła w letarg. Albo umarła, tym razem na dobre. Aus-
tenowie nie wiedzą, co o tym sądzić. Rodzice Ofelii zapo-
wiedzieli, że zostaną przy jej łóżku i będą czuwać, dopóki ich 
córka się nie obudzi.

− Myślę, że powinieneś być tam razem z nimi − powiedziała 
Inana. − Na pewno odchodzą od zmysłów. Przyda im się 
wsparcie kogoś, kto potrafi trzeźwo myśleć.

− Tak − przyznał Bazyli. − Chyba masz rację, wrócę tam. − 
Zawiesił głos. − Myślisz, że to sprawka Gilgamesza? − spytał. 
− Że to on tak okaleczył Ofelię? Że wyciął jej wnętrzności?

− Nie wiem − odparła Inana. − Ale w całej tej sprawie 
najbardziej zastanawia mnie zachowanie starego Byrona. On 
coś ukrywa.

− Też tak myślę.
− Bazyli − podjęła Inana, zmieniając ton − doszły mnie 

słuchy, że jeszcze dziś stary Byron otrzyma anonim nada-

ny gołębią pocztą. Nadawca zaproponuje mu nabycie uni-
katowego egzemplarza pewnej książki, sygnowanego przez 
niejaką Elizabeth Griffin. Spotkanie w celu zawarcia transak-
cji odbędzie się tej nocy o godzinie pierwszej trzydzieści pod 
wieżą zegarową ratusza. Dom Byrona będzie wtedy pusty.

Bazyli uśmiechnął się wymownie.
− Mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy, by 

w tym czasie wtargnąć na jego posesję i buszować w jego rzeczach.
− Ja również. Wszak byłoby to włamanie.
Bazyli wstał, by rozprostować kości.
− Nie chciałbym być twoim wrogiem − stęknął.
− To dobrze. Bo razem zwyciężymy.
Ruszył w stronę drzwi.
− A, właśnie! − krzyknęła za nim Inana. − Z miłą chęcią 

pójdę z tobą na ten festyn!
Będzie ciekawie.

***

Bazyli zaczaił się w krzakach przed domem Byrona, skąd 
roztaczał się doskonały widok na całą okolicę. Co chwila zerkał 
na zegarek, niepomny tego, że we wszechogarniającej ciemności 
nie dostrzeże poruszających się po tarczy wskazówek.

Noc była delikatna, pełna dźwięków. Gdzieś nad jego 
głową pohukiwała sowa. W oddali koncertowały świerszcze, 
a gdy ich maleńkie smyczki smagały równie maleńkie struny, 
w powietrzu rozbrzmiewał rozdzierający, pełen boleści jaz-
got skrzypiec.

− Złodziej − huknęła oskarżycielskim tonem sowa. − 
Złodziej i morderca!

− Nie jestem złodziejem! − wzburzył się Bazyli. − Ani 
mordercą! − dodał szybko. − Tylko włamywaczem.

Wreszcie drzwi stanęły otworem. Bazyli obserwował, jak 
stary Byron opuszcza dom i pod osłoną nocy kieruje się 
w stronę centrum miasta. Chłopiec odczekał chwilę, po czym 
przeskoczył przez płot i, znalazłszy się na terenie posiadłości, 
przywarł do ogrodzenia. Gdy już upewnił się, że nikt go nie 
widzi, puścił się biegiem przez trawnik, kryjąc się pod balda-
chimem liści rosnącej od frontu płaczącej wierzby, i dopadł 
do ścian budowli. Obszedł dom dookoła, ale wszystkie okna 
były pozamykane. Pozostawały więc drzwi. Odnalazł je, 
nacisnął klamkę i wślizgnął się do środka. Ruszył ciemnym 
korytarzem i po krótkiej wędrówce dotarł do rozwidlenia 
dróg; po przeciwległych stronach holu znajdowało się dwoje 
drzwi, a za nimi − strome schody.

− Jeśli poszukujesz pamiątek po Elizabeth, niczego tu nie 
znajdziesz − dobiegł go zza pleców rozbawiony głos.

Serce niemal wyskoczyło mu z piersi. Odwrócił się.
− P-pan Byron − wyjąkał stropiony. − A-ale jak?
Staruch parsknął śmiechem.
− Ale ci stracha napędziłem, co? Żebyś widział swoją 

minę! − Kręcąc głową, otworzył drzwi po lewej i gestem 
zaprosił Bazylego do środka. Chłopiec niechętnie przystał na 
tę propozycję i już po chwili siedział na obitej skórą sofie w 
przestronnym salonie. Byron tymczasem, operując zapalniczką, 
zapalał świece w lichtarzach zwisającego z sufitu staroświeckiego 
kryształowego żyrandola. Światło przeniknęło przez szklane 
wisiory i cętkami rozpierzchło się po pokoju, wydobywając 
z cienia to, co ukryte. Wreszcie Byron zajął fotel na wprost 
Bazylego.

niebo nad Uruk
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− Naprawdę myślałeś, że dam się nabrać na ten anonim? 
Nie doceniasz starców, mój chłopcze. Za długo chodzę po 
tym świecie, aby być głupcem, uwierz mi. − Złożył dłonie. − 
Więc... skąd zainteresowanie Elizabeth?

− Szukam informacji o starym świecie − wychrypiał Bazyli. − 
I wiem, że pan chce zniszczyć wszystkie dowody na jego istnienie.

− Ojej. I pewnie teraz myślisz, że jestem jakimś czar-
nym charakterem? Jesteś już dużym chłopcem, Bazyli. 
Powinieneś wiedzieć, że wyraźny podział na dobro i zło ist-
nieje tylko w książkach. W życiu nic nie jest ani w pełni białe, 
ani w pełni czarne.

Bazyli niepewnie skinął głową. Starzec kontynuował:
− Widzisz, Bazyli, z przeszłością jest jak z wirusem 

opryszczki. Zawsze atakuje w najmniej odpowiednich mo-
mentach. Na przykład, kiedy wybierasz się na randkę. Byłeś 
kiedyś na randce, Bazyli?

Bazyli zastanowił się, czy spotkania z Inaną były randkami.
− Nie − odrzekł wreszcie.
− Nie możesz zbudować nowego związku, jeśli wciąż prze-

śladuje cię widmo dawnej kochanki. Wciąż czujesz zapach 
jej perfum, czujesz na ustach dotyk jej ust. Ale z czasem te 
wspomnienia stają się mgliste, płowieją, odchodzą w niepamięć. 
Łatwiej jest zapomnieć, niż pamiętać. Ale jeden impuls może 
zaprzepaścić wszystko, wydobyć zakurzone obrazy z zakamar-
ków podświadomości. Rozumiesz, do czego zmierzam?

Bazyli przytaknął. Byron mówił dalej:
− Ta sama zasada rządzi całym światem. Rozpamiętywanie 

przeszłości niesie za sobą jedynie ból i cierpienie. Dlatego 
lepiej pogrzebać przeszłość. Po kryjomu, z dala od świadków. 
Tak, aby nikt do niej nie tęsknił. Jak myślisz, dlaczego 
Uruk jest utopią? Dlatego, że odcięliśmy się od przeszłości. 
Zbudowaliśmy wszystko od podstaw. I dopóki ludzie będą 
przekonani, że to, co zapisane w książkach jest wyłącznie 
fikcją, dopóty będą szczęśliwi. A ja nie pozwolę, żebyś zruj-
nował to, na co ja i pozostali przedstawiciele pierwotnego 
plemienia pracowaliśmy przez tyle lat. Poza tym, jak myślisz 
Bazyli, komu uwierzą mieszkańcy miasta − mnie czy tobie?

− Panu − wymamrotał Bazyli.
− To było pytanie retoryczne − mruknął ze zrezyg-

nowaniem starzec. − Nie musiałeś na nie odpowiadać. − 
Uśmiechnął się cierpko. − No, cieszę się, że doszliśmy do 
porozumienia. Jesteś wolny. No, już, sio!

Bazyli wstał i ruszył w stronę drzwi. Nagle coś przykuło 
jego uwagę. Kątem oka dostrzegł wiszący nad sofą obraz w 
dekoracyjnej ramie. Zatrzymał się w pół kroku.

Był to portret namalowany farbami akwarelowymi. Ko-
bieta z płótna miała okrągłą, roześmianą twarz. Na jej głowie 
tkwiła korona z warkoczy, złota, podobna do aureoli. Kurze 
łapki w kącikach złotych oczu podkreślały jej niezwykłą urodę.

Bazylemu przemknęło przez myśl, że takie dzieło może 
stworzyć jedynie człowiek bezgranicznie zakochany w tym, 
co upamiętnia.

− Czy to... Elizabeth...? − zapytał.
− Nie − zaprzeczył stary Byron. − To Laura. Moja żona.

***

I wreszcie nastał długo wyczekiwany dzień wesela. 
Bazyli przybył po Inanę późnym popołudniem, gdy 

rozpalone wieczorną łuną niebo przybrało barwę rubinu.

Z zachwytem patrzył, jak dziewczyna spływa po schodach 
niby zjawa.

Tego wyjątkowego dnia Inana miała na sobie białą, upstrzoną 
kokardami koronkową suknię, a we włosy wpięła grzebyk z 
masy perłowej. Cienie na powiekach subtelne podkreślały 
błękit jej oczu.

− Wyglądasz... zjawiskowo − wyszeptał.
− Dziękuję. − Dygnęła. − Pan również jest... niczego sobie. − 

Chwyciła go za połę fraka i przyciągnęła do siebie. − Młody Werter.
To był ten moment. Jego nos otarł się o jej nos, jego wargi 

musnęły jej wargi.
− Gotowa? − spytał Bazyli.
Ich dłonie złączyły się w uścisku. Dziewczyna skinęła głową.
Tego dnia po raz pierwszy pocałowała tego chłopca. I po raz 

pierwszy opuściła dom na rubieżach. Po raz pierwszy otoczyło 
ją tyle kolorów, dźwięków i zapachów naraz. Po raz pierw-
szy ujrzała miejsca, które dotąd znała tylko z opowieści. I po 
raz pierwszy poczuła się integralną częścią organizmu, jakim 
było Uruk.

Ale ten nowy świat wcale jej nie przerażał. Wręcz prze-
ciwnie − nowy świat był światem, o jakim zawsze marzyła.

I nagle pomyślała, że stary Byron miał rację. Przeszłość 
nie jest ważna, jeśli ma się przyszłość. Przeszłość to kotwica, 
kula u nogi. Łańcuch.

Tego dnia zaczynał się nowy rozdział w jej życiu. A wszys-
tko to było zasługą jej przewodnika.

Tylko przy nim czuła się prawdziwie wolna. Przeglądając się 
w jego oczach, widziała dziewczynę, jaką zawsze chciała być.

− Dziękuję, Bazyli − powiedziała cichutko.
Razem lawirowali między budynkami, zapuszczając 

się coraz dalej w głąb miejskiego labiryntu. W powietrzu 
rozbrzmiewała prosta pozytywkowa melodia wygrywana przez 
kataryniarzy; papierowe samolociki unosiły się na wietrze.

Inana pociągnęła Bazylego do jednej z urn wyborczych i oddała 
swój głos na Małgorzatę. Potem podjęli przerwaną wędrówkę.

Aż wreszcie król książek, który nie potrafił czytać, i królo-
wa przestworzy, która stawiała swoje pierwsze kroki pod 
gołym niebem, dotarli do serca tego świata.

Długi, czerwony, podobny do wywalonego jęzora dy-
wan dzielił rynek na pół. Po jednej stronie rozstawione były 
kramy i budki pełne odpustowych wspaniałości, a po dru-
giej tłoczyli się artyści − malarze, muzycy, iluzjoniści, ak-
torzy, akrobaci. Wśród nich Bazyli dostrzegł Kiszota, który 
wymachiwał w powietrzu egzemplarzami swojej najnowszej 
powieści i rozpaczliwie nawoływał do jej nabywania.

− No dalej − zachęciła Inana. − Kup od niego tę cholerną 
książkę. Ucieszy się, a ty spełnisz dobry uczynek.

Chłopiec przyznał jej rację. Z wolna ruszyli w stronę Kiszota.
Uścisk Bazylego ani na chwilę nie zelżał, jego palce 

wbijały się w jej skórę. Nawet, jeśli sprawiało jej to ból, nie 
dawała tego po sobie poznać.

Był łańcuchem. Powstrzymywał ją przed zbytnim bu-
janiem w obłokach. Tak, łańcuchem. Nie księciem. Jego 
pocałunek nie przełamał klątwy. Wciąż była lekka jak piórko.

Bazyli zapłacił za książkę i oboje czym prędzej oddalili 
się od obłąkanego pisarza, który w przypływie euforii począł 
całować ich tak namiętnie, że aż zaparło im dech.

Następnie Bazyli pokazał Inanie wieńczący ścieżkę po-
dest, na którym już za kilka godzin miała stanąć nowa Ob-
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lubienica Niebios. Za podwyższeniem unosił się, przy-
twierdzony sznurami do ziemi, balon na gorące powietrze.

Chwilę później, gdy Bazyli i Inana zajadali się pierniczka-
mi pani Dickens, przysiadł się do nich stary Byron.

− Proszę, proszę, kto by pomyślał... − rzekł, mrużąc oczy. 
− Córka szalonego kartografa poznaje wielki świat...

− Mój ojciec nie jest szalony − warknęła Inana. − I pan 
dobrze o tym wie.

Staruch zaśmiał się skrzekliwie.
− Masz rację; twój ojciec wcale nie jest szaleńcem, tylko 

ekscentrykiem z wyboru! − Cmoknął. − Widzisz, moja droga, 
każda podjęta przez człowieka decyzja jest w rzeczywistości 
deklaracją wojny. Wojny, jaką wypowiada całemu światu. 
Dokonując wyborów, człowiek musi być pewien, że sprosta ich 
konsekwencjom. Że przekona wszystkich o słuszności swoich 
działań. Ale najpierw musi przekonać samego siebie. Twój oj-
ciec już dawno przegrał swoją walkę. Trybunał wojenny skazał 
go na fiksację i samotność. Proszę, Inano, nie pójdź jego śladem.

− To wszystko? − syknęła dziewczyna.
− Tak, koniec wykładu. Idźcie w pokoju.
Jego śmiech podążał za nimi.

***

− Dokąd mnie prowadzisz? − zapytała Inana, gdy zosta-
wili za sobą rynek.

− Cierpliwości. Zaraz się przekonasz.
Doszli do stromego spadu, skąd rozpościerał się widok na 

jeziorko oświetlone migotliwym blaskiem błędnych ogników. 
Wiatr hulał dokoła, mierzwiąc kępy przerzedzonej trawy.

Wciąż trzymając się za ręce, Inana i Bazyli wkroczyli 
w krąg jasności.

− To moje ulubione miejsce − rzekł Bazyli. − Kiedyś 
przychodziłem tu, żeby porozmyślać, uciec od świata. A po-
tem poznałem ciebie...

− Pięknie tu.
Inana schyliła się, zgarnęła z ziemi płaski kamień i cisnęła 

nim w wodę. Kamień dwukrotnie odbił się od jej powierzchni, 
po czym poszedł na dno.

„Kaczka” na jedną chwilę zaburzyła porządek świata 
świetlików − robaki unoszące się niewiele ponad taflą jeziora 
czmychnęły na boki.

− Elizabeth była kaczką − oznajmiła nagle Inana.
Bazyli zmarszczył brwi. W jego wyobraźni Elizabeth zawsze 

jawiła się jako człowiek. Kaczki z reguły nie potrafią czytać 
ani pisać. Z drugiej strony − on również tego nie potrafił. Czy 
to czyniło z niego kaczkę?

− Chodzi mi o to − ciągnęła Inana − że ona była jak ten 
kamień. Na chwilę zmąciła lustro jeziora i spowodowała 
chaos wśród jego mieszkańców. Ale kręgi na wodzie szybko 
znikną. W końcu o niej zapomnimy.

− Jak o dawnej kochance − wyszeptał Bazyli, pomny słów 
starego Byrona.

− Dokładnie. Jak o dawnej kochance.
Wtem z mroku wyłoniło się kilka sylwetek. Na czele bandy 

stała Mała Mi. Pozostali poławiacze otoczyli Bazylego i Inanę.
− Mi − warknął Bazyli. − Czego chcesz?
− Czego chcę? − powtórzyła. − To nie chodzi o to, czego chcę, 

tylko o to, co już się dokonało! Twoje panowanie dobiegło 
końca. Nie jesteś już naszym królem, Bazyli.

Bazyli beztrosko wzruszył ramionami.
− Trudno. Jakoś sobie z tym poradzę. No to spadaj. Jes-

tem zajęty.
Oczy Małej Mi zapłonęły obłąkańczym blaskiem.
− Nie. Ignoruj. Mnie. − wycedziła przez zęby.
Bazyli uśmiechnął się porozumiewawczo do Inany. 

Dziewczyna odpowiedziała słabym uśmiechem.
− Na kolana! − wrzasnęła Mała Mi. − Składaj pokłon!
Bazyli powiódł wzrokiem po twarzach poławiaczy. Jego 

dawni kompani wpatrywali się w niego wyczekująco, z trwogą. 
Wreszcie, westchnąwszy, uklęknął.

− Doskonale! − Mała Mi zapiszczała z zachwytu. − Teraz 
musisz robić wszystko to, co ci rozkażę! − Żmijowaty uśmiech 
wpełzł jej na twarz. − Więc rozkazuję ci, żebyś mnie pocałował!

− Co?! − żachnęła się Inana.
− Ale tak z językiem! − uściśliła Mi.
Bazyli parsknął śmiechem.
− Więc to o to ci się rozchodzi!
− Bawi cię to?! − Twarz Mi wykrzywiła się w nienawistnym 

grymasie. − Rozdzielić ich! − rozkazała swojej świcie. − Ale już!
− Nie! − krzyknął Bazyli.
Ale było już za późno. Poławiacze obskoczyli Ba-

zylego i Inanę. Bazyli odepchnął tych, którzy zaszli go 
od tyłu i rzucił się na pomoc Inanie. Jednym ciosem powalił 
chłopaka, który dopadł do niej jako pierwszy, ale na miejsce 
znokautowanego wkroczyło dwóch kolejnych. Bazyli poczuł, 
jak palce Inany wyślizgują mu się z dłoni.

− INANA! − wrzasnął.
Łańcuch pękł.
Poławiacze, którzy ciągnęli Inanę, zatoczyli się. Dziew-

czyna poleciała w stronę jeziora. Desperacko wymachując 
rękami, usiłowała złapać się porastających brzeg pędów 
oczeretu. Na próżno.

Wtem lodowaty podmuch wiatru natarł na nią od dołu.
Bazyli wyplątał się z rąk poławiaczy, którzy nagle jakby 

stracili wolę walki, i ruszył w pogoń za dziewczyną.
Mała Mi zastąpiła mu drogę.
− Co to wszystko ma...
Niewiele myśląc, zamachnął się.
Pocałunek pięści zwalił ją z nóg.

***

Inana wznosiła się coraz wyżej i wyżej. Jezioro wyglądało 
teraz jak lśniąca złota moneta; nie mogła jej jednak ująć, 
zamknąć w dłoni.

Po Bazylim pozostał już tylko rozpaczliwy krzyk.
Koziołkując w powietrzu, Inana zastanawiała się, czy ludzie 

w dole widzą ją, odcinającą się na tle roziskrzonego nieba.
I nagle ogarnęła ją pewność. To było nieuniknione. Zapi-

sane w gwiazdach.
Była Inaną. Panią Niebios. A to było jej przeznaczenie.
Pogodzona ze swym losem, lekka jak piórko, wyruszyła 

na spotkanie z Gilgameszem.

***

Bazyli pędził na złamanie karku. Po krótkim sprincie dotarł 
do tętniącego życiem placu. Z kramu z wypiekami zgarnął nóż i, 
nie zważając na protesty właściciela, pognał dalej.

niebo nad Uruk
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***

Fale lodowatego powietrza wyrzuciły ją na brzeg. Wstała 
i rozejrzała się. Znalazła się wewnątrz szklanego sanktuarium. Pod 
stopami miała szybę, a poniżej − rusztowanie z chmur. Przed nią, 
na kryształowym tronie, siedział nagi człowiek. W miejscu 
jego klatki piersiowej tkwił mechanizm przypominający werk 
zegarka. Trybiki, wskazówki i wahadła poruszały się powo-
li, jakby z odrętwieniem. Na wysokości jego prawej piersi 
wyrastała tuba gramofonowa. Tuż obok znajdowały się osz-
klone drzwiczki; za nimi spoczywało dogorywające ludzkie 
serce. Na twarzy miał maskę rodem z komedii antycznej. 
Głowa opadała mu bezwładnie na tors; jego klatka piersiowa 
miarowo unosiła się i opadała.

Śpi − przemknęło jej przez myśl. A potem: − Nie. Jest umierający.
Postąpiła o krok.
− Elizabeth? − wyszeptała. − David? Isaac?
Gilgamesz uniósł głowę i przemówił. Głęboki, dźwięczny 

głos wydobył się ze złotej trąbki na jego piersi.
− Ja jestem wielki i potężny, który otoczył murami Uruk. 

Ja jestem ten, który chłopców i dziewczęta od rodziców zabiera. 
Ja jestem ten, który pragnie mieć pierwszą noc z oblubienicą.

− Czy-czym ty jesteś? − wyjąkała zlękniona Inana.
Istota uniosła ręce o zbyt dużej ilości stawów, przystawiła 

do twarzy zakończone szponami dłonie i wolnym ruchem 
zdjęła maskę.

A wtedy Inana stanęła twarzą w twarz ze swoją matką.

***

Bazyli przedarł się przez tłum, wskoczył na podest i dostał 
się do zawieszonej pod balonem gondoli.

− Hej! − krzyknął ktoś. − Nie wolno ci tu być!
Bazyli był jednak szybszy.
Ostrze noża zalśniło w rzęsistym blasku ulicznych latarenek.
Nim ktokolwiek zdołał go powstrzymać, chłopiec rozciął 

krępujące aerostat sznury.
Koszem zakołysało.
Żołądek podskoczył mu do gardła.
Lecę po ciebie, Inano!

***

Dopiero po chwili dotarło do niej, że twarz, którą widzi, 
nie jest wcale twarzą jej matki. To była jej własna twarz, odbi-
ta w gładkim, zwierciadlanym obliczu Gilgamesza.

− Jestem bogiem − odparł stwór. − I jak każdy bóg zostałem 
stworzony na obraz i podobieństwo człowieka. To wyście 
mnie zbudowali. Jestem wszystkim. Odbijam w sobie cały 
świat. Jestem też tobą. A ty wkrótce staniesz się częścią mnie, 
moja droga oblubienico.

− Nie jestem twoją oblubienicą − odparła Inana. − Ale 
to w porządku, bo ty nie jesteś bogiem. Jesteś tylko lustrem. 
Odbijasz w sobie to, co chcemy w tobie zobaczyć.

− Zgadza się. Dlatego utrzymujecie mnie przy życiu. Dla-
tego nigdy nie pozwolicie mi odejść.

Inana pomyślała o ojcu Bazylego; o tym, jak Gilgamesz 
go uleczył. I o wszystkich pacjentach kliniki państwa Aus-
tenów. Ale zaraz potem przypomniała jej się Ofelia.

− Co zrobiłeś ze swoimi oblubienicami?

− Z oblubienicami? Masz na myśli Alicję, Lunę, Zuzannę, 
Dorotę, Irene, Dalilę, Łucję, Szarlottę, Hermionę, Annę, Migotkę, 
Joannę, Julię, Ariadnę, Emmę, Selene, Afrodytę, Florę, Rozalię, 
Nanę, Izoldę, Eris, Kleopatrę, Dulcyneę, Antygonę, Klarę, Heka-
te, Norę, Anitę, Helenę, Penelopę, Marię, Scarlett, Bellę, Niobe, 
Mariannę, Nike, Lamię, Pippi, Ewę, Lyrę, Jane, Odettę, Wiktorię, 
Silje, Eurydykę, Dianę, Bellatrix, Rachelę i Ofelię?

Gilgamesz ani razu nie pomylił się podczas tej morder-
czej wyliczanki. Inana była pewna, że wymienia je wszystkie 
w kolejności, w jakiej do niego przybywały. „On nie zapomi-
na dawnych kochanek” − przemknęło jej przez myśl.

− One − ciągnął Gilgamesz − musiały się poświęcić, abym 
ja mógł dalej kochać was wszystkich. Lecz nie myśl o tym jak 
o ofierze. Pomyśl o tym jako o akcie miłosierdzia. One miały 
wybór. − Rzekłszy to, zwiesił głowę. − Kiedy − wydusił po 
chwili milczenia − ona przybędzie?

Inana spojrzała w dół. Balon był już blisko.
− Powinna być tu lada chwila.
− To dobrze. Ja... umieram.
− Gilgameszu − zaczęła nieśmiało Inana. − Kim jest 

Elizabeth Griffin?
Gilgamesz drgnął; nagły spazm wstrząsnął jego ciałem.
− Elizabeth − wychrypiał − jest po drugiej stronie.
− Po drugiej stronie? − powtórzyła Inana. − Po drugiej 

stronie czego?
− Muru.
Dziewczyna padła mu do stóp.
− Gilgameszu! Czy tamten świat nadal istnieje?
Gilgamesz zwlekał z odpowiedzią.
− Nie wiem − odrzekł wreszcie. − Należę do tego świata. 

Tamten mnie nie interesuje.
Kątem oka dostrzegła balon przebijający się przez membranę 

ze szkła. Zerwała się i pobiegła w jego stronę. A wtedy z kosza 
wyłonił się Bazyli.

− Inana! − krzyknął. − Przybywam, aby cię uratować!
− Ba-bazyli? − wyjąkała Inana. − A gdzie oblubienica?!
− Nie ma żadnej oblubienicy. − Bazyli wyskoczył z gon-

doli i wyciągnął dłoń ku swojej przyjaciółce. − Chodź, wra-
cajmy do domu.

Inana cofnęła się o krok.
− Nie! Nic nie rozumiesz! Gilgamesz naprawdę kocha 

nas wszystkich! Coś ty najlepszego narobił, Bazyli?!
Gilgamesz roześmiał się.
− Wygląda na to, że jednak się nie pomyliłem, Inano. 

Więc...? Czy oddasz mi swoje serce?
Dziewczyna spuściła wzrok. Odwróciła się plecami do 

Bazylego i z wolna ruszyła w stronę Gilgamesza.
− Przepraszam, Bazyli − rzuciła przez ramię. − Ale to ty 

pokazałeś mi Uruk. Świat, o jakim zawsze marzyłam. Teraz 
nie mogę tak po prostu skazać go na zagładę. Nie potrzebny 
nam żaden inny świat, wiesz? Ten jest najlepszy z możliwych.

Gilgamesz rozcapierzył swoje szpony.
− Daj mi je − wychrypiał. − Daj mi swoje serce!
Inana była coraz bliżej. Gilgamesz niecierpliwie przebierał 

palcami. Po jej policzkach spływały łzy. Metaliczny brzęk 
wypełniał powietrze.

− Nie rób tego! − krzyknął Bazyli.
− Daj mi powód − wyszeptała, nie odwracając wzroku od 

celu swojej pielgrzymki.
− Kocham cię! − wrzasnął.
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Te słowa nie wywarły na niej najmniejszego wrażenia. 
Wręcz przeciwnie: spodziewała się ich. I tylko utwierdziły ją 
one w przekonaniu, że powinna kroczyć dalej.

− Zapomnisz o mnie − rzekła. − Wy zawsze zapominacie.
Bazyli nie zrezygnował.
− Stój! − darł się.
Nie usłuchała.
 − Znalazłem powód!
Twarz Gilgamesza stała się teraz jej twarzą.
− Dla ciebie nauczyłem się czytać!
Stanęła w pół kroku.
− Co?
− Brałem dodatkowe lekcje u panny Hart − bąknął Ba-

zyli. − Żebyśmy mogli razem zwiedzić stary świat, świat z 
książek. To miała być niespodzianka. − Spojrzał spode łba na 
Gilgamesza. − A ten wszystko zepsuł.

− Bazyli − wyszeptała Inana. − Pamiętasz, co stary Byron 
mówił o decyzjach?

Chłopiec skinął głową.
− Tak. „Każda podjęta przez człowieka decyzja jest w rze-

czywistości deklaracją wojny”...
− ... „Wojny, jaką wypowiada całemu światu.” − dopo-

wiedziała Inana.
− „Dokonując wyborów, człowiek musi być pewien, że 

sprosta ich konsekwencjom.” − cytował Bazyli. − „Że prze-
kona wszystkich o słuszności swoich działań.”

− „Ale najpierw musi przekonać samego siebie.” − do-
kończyli wspólnie.

− Może świat na zewnątrz nie jest wcale gorszy od naszego 
świata − podjęła Inana. − Może jest po prostu inny. Ale dopóki 
mamy siebie, dopóty każdy inny świat możemy uczynić naszym 
własnym. To właśnie im powiem. To powiem mieszkańcom 
Uruk, gdy spytają, dlaczego podjęłam taką, a nie inną decyzję.

− Wygląda na to, że właśnie wygrałaś swoją wojnę − wyszeptał 
z uznaniem Bazyli.

− Tak. Na to wygląda. − Inana przeniosła swe spojrzenie 
na lustrzanego bożka. − Przykro mi, Gilgameszu. Moje serce 
należy już do kogoś innego.

I nagle kryształowa cytadela zatrzęsła się w posadach. 
Podłoga pod ich stopami pękła; odłamki szkła posypały się 
na Uruk. Bazyli złapał Inanę za rękę i pociągnął w stronę ba-
lonu. Gdy przeskakiwali po dryfujących w powietrzu krach, 
piach pustyni Bezkresu zawirował i zniknął. Jak fatamorgana.

Dopadli gondoli i wdrapali się do środka.
Mur iluzji runął, odsłaniając krajobraz pełen wieżowców 

i neonowych bilbordów.
Soczewka Gilgamesza przestała istnieć.
A przed nimi rozpostarł się świat niezliczonych możliwości.

Rocznik ‘93. Student pierwszego roku psychologii na 
Uniwersytecie Śląskim. Urodził się, mieszka i umrze 
w Sosnowcu. Laureat kilku konkursów literackich o różnym 
zasięgu. Wielbiciel literatury fantastycznej i amerykańskich 
seriali telewizyjnych.

Michał Jachimek

Lubię To

MY JUŻ LUBIMY.

A TY?

DOŁĄCZ DO NAS!
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Jestem gotowa na wszystko i nie cofnę się w razie potrzeby 
przed niczym.

Katarzyna II

Tak oto właśnie pisze się historię.
Voltaire

I.
Niekończąca się rzeka gelidyjskich żołnierzy wylewała 

się z bram twierdzy i parła na zachód, ku granicy Campanii, 
przecinała bezkresne równiny, wiła się kapryśnie, aż wreszcie 
– tuż przed linią horyzontu – nikła w tumanach pyłu wzbi-
janego końskimi kopytami i butami piechurów. Promienie  
wiosennego słońca, z trudem przedzierające się przez chmu-
ry, odbijały się w ostrzach bagnetów, a wiatr gniewnie szarpał 
płachty sztandarów. Ziemia dudniła pod kołami ciężkich 
dział i przeładowanych wozów z zaopatrzeniem.

Nadszedł dzień rozpoczęcia wojny. 
Ukryta w cieniu murów obronnych królowa Gelidii, Po-

liksena, spoglądała na wyruszające w bój roty, uśmiechając 
się z triumfem. Miała powody do satysfakcji, ponieważ 
wydarzenia toczyły się zgodnie z planem: w ciągu kilku 
ostatnich lat zdołała podbić wszystkie sąsiednie kraje i tym 
samym prawie dwukrotnie powiększyć imperium. Teraz 
nadeszła pora na ostatni akt przedstawienia odgrywanego 
przed całym światem – na przyłączenie Campanii. Całkowity 
upadek największego wroga był tylko kwestią tygodni, może 
miesięcy: król Adalbert i jego rozpasana zgraja nie mie-
li szans w starciu z doskonale uzbrojoną i ślepo posłuszną 
armią Gelidii. 

Gdyby tylko mogła zobaczyć walkę na własne oczy, 
osobiście stanąć na czele zwycięskiego pochodu… Poliksena 
po raz kolejny w życiu pożałowała, że nie jest mężczyzną.

Niczym kochająca matka roniłam gorące łzy, żegnając 
ruszających w bój synów mej ziemi. Serce pękało z bólu, ale 
wiedziałam, że nie ma innego wyjścia, że muszę zniszczyć tę 
gnijącą narośl na ciele Kontynentu. Cena nie grała roli, a ja 
bez wahania postanowiłam ją zapłacić. Dla dobra wszystkich 
krain i ich mieszkańców...

Właśnie w taki sposób zamierzała opisać wymarsz armii 
w memuarach przeznaczonych dla potomnych. A wszyscy 
uczeni i kronikarze od tego dnia mieli ją nazywać Polikseną 
Wspaniałą, największą władczynią, jaka kiedykolwiek 
zasiadała na tronie imperium. 

Upojona tą myślą spojrzała na zebranych wokół niej 
dworzan, którym także udzielił się świąteczny nastrój. 
Roześmiane damy posyłały całusy oficerom i rzucały na 

drogę kwiaty. Mężczyźni, szczególnie ci zasłużeni dla Koro-
ny, myśleli o obiecanych latyfundiach; campanijska ziemia 
słynęła ze swej żyzności. Nad bezpieczeństwem zebranych 
czuwał Cornelius Richter, jej obecny kochanek i szef Tajnego 
Gabinetu, skupiony i spokojny jak zawsze.

– Niech żyje królowa! – Po drugiej stronie drogi cisnął się 
nieprzebrany tłum gawiedzi spędzonej z okolicznych wiosek.

– Wracamy. – Poliksena, znużona trwającą od kilku god-
zin uroczystością, mocno ścisnęła boki wierzchowca i nie 
czekając na członków świty, ruszyła w stronę bocznej bramy.

Stukot podkutych końskich kopyt płoszył wróble i gołębie: 
szare kule z furkotem skrzydeł podrywały się z ziemi, 
pozostawiając niezjedzone ziarno. Z bocznych ulic słychać 
było pokrzykiwania i soczyste przekleństwa – to spóźnione 
markietanki ładowały swoje wozy. 

Słońce, które ostatecznie wygrało potyczkę z chmura-
mi, z każdą chwilą przygrzewało coraz mocniej. Porywy 
północnego wiatru przynosiły ze sobą paskudną mieszankę 
woni stajni, nieczystości i zgnilizny. Królowa skrzywiła się 
z obrzydzeniem. Wiedziała, że marszałek Lüders zamierzał 
wysprzątać przed jej przybyciem nie tylko zamkowe komna-
ty, ale całą twierdzę, jednak nie zdążył. Nie zamierzała go za 
to karać, w końcu musiał zająć się ważniejszymi sprawami. 

Nieliczni mieszkańcy obronnego grodu ustępowali miejs-
ca orszakowi, kłaniając się uniżenie. Poliksena omijała ich 
wzrokiem, nie byli warci jej uwagi, natomiast oni z obawą, 
ale i fascynacją zerkali to na nią, to na zamkową bramę, nad 
którą na pice zatknięta była ludzka głowa.

Alchemik Marcus zasłużył na swój los. Władczyni 
ostrzegała go wielokrotnie, ale nie słuchał, bo wierzył, że 
skoro zna kilka jej tajemnic, jest całkowicie bezkarny. To 
prawda, wybaczała mu wiele, ale nie mogła puścić płazem 
tego, że z powodu jego bezczelnego kłamstwa straciła jedyn-
ego mężczyznę, który kiedykolwiek dla niej się liczył. Długo 
czekała na odpowiednią chwilę, a gdy ta wreszcie nadeszła, 
mogła dokonać zemsty.

 Tym razem też wygrałam! – Bez lęku spojrzała w szkliste 
niewidzące oczy, a potem spokojnie minęła zamkową bramę. 

***

Komnaty urządzono ze wschodnim przepychem specjal-
nie na przybycie władczyni. Niestety różnobarwne kobierce 
nie zdołały przysłonić gotyckiej surowości budowli, która 
od wieków służyła do obrony granic: od kamiennych ścian  
i podłóg ciągnęło chłodem, mimo że we wszystkich kominkach 
nieustannie płonął ogień, a na zewnątrz rozkwitała wiosna. 

Królowa odprawiła służącą, asystującą jej podczas wie-
czornej toalety, i usiadła przy biurku. Odrzuciła do tyłu 

Ida ŻmIEJEWSka

Ida Żmiejewska
Semiramida   

ilustracja Magdalena Mińko 



25Semiramida

Ida Żmiejewska
Semiramida   

ilustracja Magdalena Mińko 



26

włosy, powolnym ruchem zdjęła z szyi łańcuszek, na któ-
rym wisiał mały klucz; przez chwilę bawiła się grawerowa-
nym cackiem, a następnie pochyliła się i ostrożnie otworzyła 
szufladę ze swoimi skarbami. Najpierw sięgnęła po oprawio-
ne w srebro lustro, spojrzała w nie: tafla była spokojna, nic 
nie mąciło odbicia. Poliksena uśmiechnęła się z zadowole-
niem, a potem wyjęła Pióro, które pod jej dotykiem zalśniło 
blaskiem złota. Wspaniale! Wszystkie znaki wskazywały, że 
można już zacząć świętować zwycięstwo. Tym większe, że 
odniosła sukces tam, gdzie przed laty zawiedli mężczyźni. 

Jednak chwilami w radość, którą czuła, wkradał się nie-
pokój. Do czego będzie dążyć, gdy już pomści śmierć ojca  
i strąci z tronu odwiecznego wroga? Jaki cel sobie wyznaczy, 
skoro w ciągu niespełna dwudziestu lat zdołała udowodnić 
całemu Kontynentowi, że jest lepszą, skuteczniejszą wład-
czynią niż jej wszyscy poprzednicy razem wzięci?

Poprzednicy… Nie lubiła wracać myślami do przeszłości, 
ale czasem w ważnych momentach nie potrafiła uciec od 
natrętnych wspomnień o zmarłych. Na czele długiego 
pochodu duchów kroczył Maurycy, młodszy brat, który 
nigdy nie zdołałby udźwignąć ciężaru korony. Zaraz za nim 
podążał ojciec – gdyby dożył dzisiejszego dnia, nie miałby 
wyjścia, musiałby być z niej dumny. 

Często widywała też Aleksandra. W ciągu lat, któ-
re minęły od jego śmierci, bezskutecznie próbowała o nim 
zapomnieć. Myśl o tej zupełnie niepotrzebnej ofierze wciąż 
sprawiała jej ból, mimo iż zrobiła wszystko, aby zapewnić 
mu nieśmiertelność: został oficjalnie uznany za największego 
poetę, jakiego w ciągu wieków zrodziła gelidyjska ziemia. Czy 
właśnie o tym marzył za życia? Nie miała pojęcia, bo skupiona 
wyłącznie na własnych sprawach nie zdążyła go zapytać. 

Wzdrygnęła się nerwowo, odłożyła Pióro na biurko 
i przez chwilę na nie patrzyła, myśląc o tym, jak wiele mu 
zawdzięcza. Jednak czasami budziło w niej niepokój, bo nie 
mogła pozbyć się wrażenia, że teraz, kiedy osiągnęła tak wie-
le, jego moc chce ją osłabić i nagiąć do czyjejś woli. Być może 
i ta część legendy, która mówiła, że Pióro jest narzędziem 
złych mocy, zawierała w sobie okruch prawdy. Dlatego Po-
liksena coraz mniej chętnie po nie sięgała, ale i potrzebowała 
go coraz rzadziej: wiedza, zdobywana przez ostatnie lata mo-
zolnie i bez pomocy nauczycieli, zupełnie jej wystarczała. 

I będzie musiała wystarczyć w przyszłości.
Królowa dobrze wiedziała, co powinna zrobić. Łagodnie 

pogłaskała złote lotki, ostatni raz ciesząc się ich blaskiem, 
a potem podeszła do kominka i bez wahania wrzuciła Pió-
ro w żar. Płomień szybko wystrzelił w górę, w komnacie 
zapachniało spalenizną, a ona stała nieruchomo, patrząc, 
jak ogień pochłania rzecz, z którą przez ostatnie lata pra-
wie się nie rozstawała. Przez chwilę miała wrażenie, że zaraz 
rozpłacze się z żalu. Jak mogłam?!

Nie! Stało się, decyzja zapadła. Nic na tym świecie nie 
było warte królewskich łez, zwłaszcza coś, w czym drzemała 
nieznana moc, której Poliksena nie miała zamiaru ani się 
podporządkowywać, ani nawet dokładnie poznawać. 

Szybko wytarła oczy i odwróciła się tyłem do kominka; 
nieprzyjemny swąd już zdążył się rozwiać, po Piórze nie 
został żaden ślad. A może właściwie nigdy go nie było? Może 
osiągnęła wszystko całkiem sama? To przecież prawdopo-
dobne. Nie, to szczera prawda. Wszystkie gazety, książki  
i listy mówią tylko o jej sukcesach. Czy za sto lat ktokolwiek 

zapyta o jakieś pióro? Nie, liczyć się będzie tylko dzisiejsza 
data: początek nowej ery w dziejach Kontynentu.

Poliksena miała trzydzieści osiem lat i doskonale 
wiedziała, że na tym świecie względne jest wszystko, a przede 
wszystkim prawda.

II. 
Gazety pokonały setki mil, ale wciąż pachniały farbą 

drukarską. Królowa z lubością wdychała woń, która od 
kilku lat kojarzyła się jej wyłącznie z dobrymi wieściami, 
jednocześnie przebiegając wzrokiem szpalty zapełnione zda-
niami w obcych językach. Nie potrzebowała tłumacza, dos-
konale rozumiała je wszystkie. Wiedziała, że w dużej mierze 
to zasługa Pióra, tak samo jak biegłość w sztuce epistolarnej, 
którą nabyła w ciągu ostatnich kilku lat. 

Pokiwała głową z uznaniem: opłacani przez jej amba-
sadorów zagraniczni pismacy nie próżnowali: dokładna in-
formacja o najnowszym skandalu wywołanym przez króla 
Campanii widniała już na pierwszej stronie największego lu-
mijskiego magazynu. Oczywiście cała ta afera ze zdradą i prze-
kupstwem w tle była inspirowana przez tajne służby Gelidii. 
Dzięki sprytnym posunięciom agentów, a zwłaszcza agentek, 
w ciągu ostatnich lat wizerunek Adalberta mocno ucierpiał  
i pruderyjny Zachód wolno, ale nieodwołalnie zmieniał zda-
nie o walecznym władcy. Już mało kto pamiętał o jego wojen-
nych przewagach, natomiast o sprawach królewskiej alkowy 
dyskutowano na wszystkich dworach Kontynentu. Niektórzy 
nawet przypuszczali, że Eupraksja, trzecia żona Adalberta, 
rychło zażąda rozwodu i wróci na dwór ojca, a potężny władca 
Monsu nie wybaczy zięciowi takiego upokorzenia.

Królowa uśmiechnęła się do siebie i zajrzała na następną 
stronę, gdzie zupełnie nieoczekiwanie znalazła pochwałę 
własnej roztropności. I to z nie byle jakich ust! Sam fi-
lozof Castorius pisał o jej ostatnim liście pełnym głębokiej 
mądrości i umiłowania bliźniego. Trudno o lepszy kontrast.

Królowa Poliksena jest niewątpliwie wzorem współczesnej 
oświeconej władczyni. Gelidia pod jej władaniem przeszła 
prawdziwą metamorfozę....

W drugiej gazecie, dla odmiany solijskiej, wydrukowa-
no szczegółowy opis podróży, jaką po jej kraju odbył znany 
zachodni rozpustnik i awanturnik Cabrini. Zorganizowa-
nie tej wizyty tak, aby gość zobaczył tylko to, co powinien, 
kosztowało niemało trudu i pomysłowości. Jednak wysiłek 
się opłacił, Cabrini opuścił Gelidię zachwycony gościnnością 
i szczodrością mieszkańców oraz urodą kobiet.

Poliksena spojrzała w okno. Szron malujący fantastycz-
ne wzory na szybach nie pozwalał dostrzec nawet kawałka 
zimowego nieba, ale i tak miała wrażenie, że na zewnątrz 
świeci słońce. 

A może to właśnie ona była słońcem, wokół którego 
zaczynał kręcić się świat? 

***

Cornelius Richter był najlepszym szpiegiem, jakie-
go królowa kiedykolwiek miała na swoich usługach. 
Na szczęście szybko dostrzegła jego talenty – czasem 
podejrzewała, że Pióro umożliwia jej także właściwą ocenę 
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ludzi – i bezzwłocznie mianowała szefem Tajnego Gabinetu. 
Mijający czas pokazywał, że była to jedna z najlepszych de-
cyzji, jakie podjęła w życiu – Cornelius wręcz czytał w jej 
myślach i uprzedzał wszystkie życzenia. 

Wiedziała też, że mu się podoba: kiedy sądził, że nikt tego 
nie widzi, wodził za nią zachwyconym wzrokiem, jednak nie 
ośmielił się zażądać, aby została jego kochanką. Właściwie 
nie miałaby nic przeciwko temu, aby regularnie odwiedzał 
jej łoże – Richter był jeszcze młody i wyjątkowo przystojny 
– ale na razie za wierność i nieocenione usługi płaciła mu 
pieniędzmi i małym ułamkiem władzy.

Każdego dnia, dokładnie o tej samej porze, zdawał jej 
relację ze swoich poczynań, a ona podsuwała mu suges-
tie i przekazywała informacje uzyskane z własnych źródeł; 
mędrcy i filozofowie lubili popisywać się wiedzą nie tylko na 
tematy metafizyczne.

– Co słychać? – zapytała z uśmiechem, poprawiając włosy 
zmysłowym ruchem. Cornelius szybko przełknął ślinę, a ona 
zaśmiała się w duchu, lubiła z nim igrać niczym kot z myszą, 
bo wciąż nie potrafiła zrozumieć, jakim cudem tak sprytny  
i wpływowy człowiek może być aż tak nieśmiały.

– Mamy nową młódkę dla Adalberta – poinformował ją 
i spuścił głowę, aby ukryć rumieniec. – A nasze dziewczyny 
wyciągnęły sporo informacji z oficerów monsyjskich gar-
nizonów. Wódz naczelny otrzymał obszerny raport. Proszę 
bardzo, to kopia. – Położył pergamin na brzegu biurka  
i natychmiast odsunął się na bezpieczną odległość, jakby się 
obawiał, że oślepi go blask majestatu.

Królowa skinęła głową i sięgnęła po dokument, przez 
chwilę przeglądała go w milczeniu, a potem znowu spojrzała 
na szpiega.

– Co z alchemikiem? 
– Wczoraj w oberży Pod Armatą znowu szkalował Waszą 

Wysokość. Pijany w sztok  bredził coś o truciznach. 
– Łże jak pies! – oświadczyła zimno, nie spuszczając  

wzroku z Richtera. Nawet jeśli podejrzewał, że w opowieściach 
alchemika kryje się ziarno prawdy, miał na szczęście tyle ro-
zumu, aby się z tym nie zdradzić. – Szalony człowiek.

– Wszyscy uczestnicy pijatyki są już w drodze na Północ, 
a Marcus przesiedział noc w turmie. Może nabierze rozumu 
i następnym razem…

– Następnym razem wyrwij mu język – poleciła. – Nie 
mogę znosić podobnych wyskoków. Dziękuję. – Skinęła 
ręką, dając znak, aby odszedł, ale Cornelius się zawahał.

– Coś jeszcze? – spytała niecierpliwie, bo spieszyła się do 
swoich ksiąg. Tego wieczoru zamierzała wreszcie zakończyć 
lekturę ostatniego tomu „Traktatu historiozoficznego” Tet-
rycego, nad którym biedziła się od miesiąca.

– Nie wiem, czy to ważne, ale… 
– Mów!
– Marcus, zanim wytrzeźwiał, bełkotał że oszukał Waszą 

Wysokość – relacjonował półgłosem Richter. – Powtarzał w 
kółko, że wystarczyłby ślub. I śmiał się jak opętany. Może 
powinniśmy go przesłuchać? – dodał po chwili.

– Nie trzeba – odparła głucho, z całej siły zaciskając 
dłonie na poręczach fotela. Miała wrażenie, że nagle została 
przykuta do tego miejsca i już nigdy więcej się z niego nie 
ruszy. – Ale zmieniłam zdanie… – Z coraz większym trudem 
wydobywała z siebie głos. – Następnym razem… Następnym 
razem oddaj go od razu katu! 

Łajdak! Zdradziecki bydlak! Chciał być jedynym 
mężczyzną, który ma na nią wpływ. Niedoczekanie…

– Wedle rozkazu. – Cornelius ukłonił się z szacunkiem.
– A teraz precz! 
Szef Tajnego Gabinetu opuścił komnatę, a Poliksena jesz-

cze długo siedziała bez ruchu, uparcie wpatrując się w jeden 
punkt. Starała się nie myśleć o niczym, jednak wbrew swej 
woli nie umiała przestać wspominać Aleksandra.

Wreszcie wstała – nie mogła dłużej pozwolić sobie na 
słabość – i sięgnęła po księgi. Wiedza…  Na tym świecie 
liczyła się tylko wiedza.

Królowa miała trzydzieści trzy lata i nie chciała być dłużej 
zależna od Marcusa. Od Pióra. Od kogokolwiek.

III.
Stary alchemik zmarł minionej zimy, a jego wieżę i stanowis-

ko zajął Marcus. Pracownia szybko przestała przypominać 
ascetyczną komórkę: zapełniła się najnowszą aparaturą 
i wygodnymi sprzętami. Jednak Poliksena nie lubiła tu 
przychodzić, ponieważ świadomość, że wciąż potrzebuje rad 
młodego alchemika, niezmiernie ją irytowała.

Co gorsza, w ciągu minionych lat Marcus okropnie się 
rozzuchwalił. Na szczęście zdążył już znudzić się nią, ale 
teraz dla odmiany żądał zawrotnych sum pieniędzy i coraz 
młodszych kobiet. Ochmistrz dostarczał mu więc co noc 
nową kochankę, a ona cierpliwie płaciła rachunki i spo-
glądała przez palce na bezczelne wyskoki.

Po długim wahaniu zdecydowała się wreszcie go od-
wiedzić, bo musiała zdobyć dokładniejsze informacje o Pió-
rze. Mijały dni, tygodnie i miesiące, a ono wciąż nie spełniało 
pokładanych w nim nadziei; zaczynała nawet podejrzewać, 
że Aleksander perfidnie ją oszukał i wciągnął w pułapkę. Co 
z tego, że z miłości.

– Oczywiście, że wiem, o co chodzi – oświadczył Marcus, któ-
ry na widok władczyni nawet nie zamierzał podnieść się z kanapy. 
– Nie rozumiem, czemu wcześniej do mnie nie przyszłaś.

Poliksena nie zamierzała wdawać się z nim w dyskusje, więc 
w milczeniu rozejrzała się po wnętrzu; skomplikowana aparatu-
ra pokrywała się grubą warstwą kurzu, a pokaźna bateria bute-
lek i rozgrzebane łóżko świadczyły o tym, jakim badaniom os-
tatnio oddawał się alchemik. Nie dziwiło jej to, sama uważała, że 
poszukiwanie kamienia filozoficznego jest niepotrzebną stratą 
czasu. Ale co innego udoskonalanie trucizn…

– Jest fałszywe – rzuciła z pozorną beztroską, wygodnie 
moszcząc się w fotelu. – Poeta mi za to zapłaci! – Za nic w świe-
cie nie chciała okazać, jak bardzo zależy jej na Aleksandrze.

– Pióro jest prawdziwe. – Marcus pokręcił rozczochraną 
głową. – Ale służy tylko swojemu właścicielowi.

– Przecież jestem właścicielką! – oświadczyła dobitnie. – 
Dostałam…

– No właśnie, dostałaś. – Mężczyzna uśmiechnął się 
krzywo. – Pióra nie można dostać, można je tylko zdobyć.

– Jak to?! – Królowa zerwała się z miejsca i wbiła w niego 
zdumione spojrzenie. – Przecież legenda mówi…

– To wersja dla pacholąt – przerwał jej bezceremonial-
nie. – Myślisz, że matka powiedziałaby ci prawdę? Ile wtedy 
miałaś lat? 

Poliksena przez chwilę nerwowo krążyła po komnacie. 
Potem podeszła do okna, zbliżyła czoło do zimnej szyby  
i przymknęła oczy. Skoro Pióro należało zdobyć, to może 
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Aleksander wcale nie znalazł go w gnieździe żar-ptaka? 
Może, aby przynieść jej ten dar, musiał pozbawić kogoś 
życia? Nie, taki czyn zupełnie do niego nie pasował. Ale 
jeśli… Jak wielka musiała być jego miłość, skoro się do tego 
posunął. Dla niej. A teraz… Teraz ona musiała zabić jego. 
Czy zdawał sobie z tego sprawę? A może sam chciał dostać 
coś, o czym marzył?

Obiecała mu rękę i choć wciąż odwlekała datę ślubu, nie 
żałowała tej decyzji. Jednak teraz przyszło jej do głowy, że 
może postąpiła zbyt pochopnie, w końcu nigdy wcześniej na-
wet nie pomyślała o małżeństwie, a jeśli pożądała mężczyzny, 
to go sobie zwyczajnie brała, a on czuł się zaszczycony tym 
wyróżnieniem. Najbardziej na świecie kochała władzę, którą 
nie zamierzała dzielić się z nikim, ani z mężem, ani tym 
bardziej z dziećmi czekającymi niecierpliwie na jej zgon. 

– Co? Szkoda kochasia? – roześmiał się alchemik za jej 
plecami. – Myślałem, że zachowasz się po królewsku, tym-
czasem jesteś zwykłą…

– Milcz! – Odwróciła się błyskawicznie i spojrzała na nie-
go w taki sposób, że natychmiast usłuchał. – I waż słowa, 
kiedy do mnie mówisz – dodała już nieco spokojniej.

Wiedziała, co musi zrobić. Wiedziała, że ból w piersi 
minie i nie wróci. Wiedziała, że słabość da się opanować. 
Nie mogła pozwolić, aby tak irracjonalne uczucie jak 
miłość stanęło jej na drodze. Tym bardziej, że było tylu in-
nych mężczyzn, tylu innych poetów, a Pióro tylko jedno,  
i najwyraźniej miało swoją cenę, którą teraz przyszło zapłacić. 
A może rzeczywiście ciążyła na nim jakaś klątwa? Bzdura!

– Potrzebuję substancji – oświadczyła tonem 
nieznoszącym sprzeciwu. – Natychmiast. Już!

– To wbrew prawu – mruknął Marcus, z trudem kryjąc 
uśmiech triumfu. Stary cynik!

– Prawo to ja – odparła, patrząc na niego wyzywająco.
Nic więcej nie powiedział, tylko ociężale podniósł się  

z kanapy, podszedł do jednej z szafek i wyciągnął z niej małą 
brązową butelkę. 

Wyszła z komnaty odprowadzana jego kpiącym spojrzeniem.

***

Pióro połyskiwało w blasku świec i ta coraz wyraźniejsza 
złota poświata oznaczała, że sprawy wreszcie zaczynają iść 
właściwym torem. Alchemik jak zwykle miał rację, w chwi-
li, w której Poliksena została prawdziwą właścicielką Pióra, 
poczuła dziwny impuls, jakby rozbłysk tysiąca fajerwerków 
w mózgu, silniejszy niż ból i tęsknota za kochankiem, które-
go musiała poświęcić.

Słowa. Musisz wykorzystać słowa! – W jej głowie odezwał 
się nieznany głos.

Łatwo powiedzieć! Do tego trzeba mieć talent.
Rozłożyła pergamin i ostrożnie zanurzyła Pió-

ro w kałamarzu. Przygryzła wargę i przez długą chwilę 
zastanawiała się, co właściwie powinna napisać; czysta karta 
przerażała ją swą bielą, atrament kapnął na jasny blat biurka. 
Królowa chwyciła chusteczkę, ale na moment zamarła w bez-
ruchu: kleks przypominał kształtem granice jej królestwa. 

Gelidia zajmowała całą wschodnią część Kontynentu. 
Ciągnęła się od Morza Białego do Burzowego Oceanu i od 
pasm porośniętych zielem Gór Leśnych, aż po ośnieżone  
i wiecznie zamarznięte szczyty Masywów Lodowych. Na 

Zachodzie ze zgrozą opowiadano, że ogromne połacie dzikie-
go kraju pokrywa wieczny śnieg, a życie ludzkie znaczy tam 
mniej niż nic. Poliksena musiała więc użyć odpowiednich ar-
gumentów, aby przekonać cały świat, że to nieprawda. Że jej 
królestwo zasługuje na drugą szansę. Że armia, którą rozkazała 
szkolić i wyposażać, ma służyć tylko obronie, a nie agresji.

Potrzebowała też kogoś, z kim liczyła się nie tylko 
gawiedź, ale również koronowane głowy, z tego względu 
przez kilka miesięcy uważnie studiowała gazety i książki, 
całymi wozami sprowadzane z zagranicy. Wreszcie po ana-
lizie wszystkich za i przeciw zdecydowała, że najwłaściwszą 
osobą będzie Josif Berstein, filozof i myśliciel, który słynął 
nie tylko ze sprawnego pióra i umiłowania ludzkości, ale 
także licznych kontaktów na wszystkich dworach Kontynen-
tu. W ostatecznym rozrachunku to drugie było ważniejsze; 
Poliksena co prawda przeczytała wszystkie jego książki, ale 
uważała, że są pozbawione sensu, pełne mrzonek i ideali-
stycznych bzdur. Uwolnić chłopów? Zajmować się losem 
każdej sieroty i kaleki? Przestać chłostać żołnierzy? Stworzyć 
zawodową armię? Dopuścić naród do współrządzenia?  
A może jeszcze samej wywołać rewolucję? Niedoczekanie.

Jej poddani mieli wierzyć, że władza królewska pochod-
zi od Boga, jest wieczna, niezmienna i święta. Nie musieli 
trudzić się myśleniem, które mogłoby sprowadzić na nich 
wyłącznie kłopoty. 

Polano zaskwierczało w kominku i snop iskier wystrzelił 
w powietrze, w pokoju mocniej zapachniało sośniną. Głos, do 
którego nie zdążyła jeszcze przywyknąć, znowu się odezwał  
i zaczął dyktować jej list do Bersteina, zdanie po zdaniu, aka-
pit po akapicie. Królowa szybko sięgnęła po kolejną kartę  
i po chwili w komnacie słychać było tylko skrzypienie Pióra 
sunącego po pergaminie.

Drogi Nieznany Przyjacielu.
Z całą uniżonością błagam o wybaczenie, że ośmielam 

się zabierać cenny czas, który mógłby Pan poświęcić na spi-
sywanie płodów swojego geniuszu, tak niezmiernie ważnych 
dla przyszłości ludzkości. Jednakże po kolejnej wnikliwej lek-
turze „Przemyśleń nad kondycją narodów” nie mogłam się 
powstrzymać, aby nie wyrazić zachwytu nad tak wspaniałym 
dziełem, które na zawsze wpisze się w historię myśli naukowej. 

Doskonale zdaję sobie sprawę, że daleko mi do uczonych 
mężów, z którymi na co dzień wiedzie Pan dysputy, lecz 
muszę wyznać, iż Pańskie wzniosłe myśli tak zawładnęły mym 
umysłem, że zapragnęłam wprowadzić w moim kraju przy-
najmniej część proponowanych przez Pana rozwiązań. 

Dlatego chciałabym zapytać, czy wolno mi będzie poprosić 
Pana o światłe przewodnictwo w planowanym przez mnie 
dziele. Daję królewskie słowo, że dołożę wszelkich starań, aby 
był Pan dumny ze swojej pokornej uczennicy.

Jednocześnie chciałabym wyjaśnić, że ta decyzja została 
podyktowana faktem, że potężny i godny największego uczu-
cia kraj, którym mam zaszczyt władać, nie cieszy się na Za-
chodzie dobrą opinią. Wielokrotnie sama słyszałam straszli-
we opowieści o tym, jakoby fundamenty naszych królewskich 
pałaców wznoszono na kościach wrogów i poddanych. Ręczę 
królewskim słowem, że są z gruntu fałszywe. Tak samo jak 
inne kalumnie rzucane zarówno na Gelidię, jak i na mnie 
przez adwersarzy pragnących utrzymania odebranych nam 
ziem. Jeśli nawet moi przodkowie – jak to zapalczywi i czuli 
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na punkcie honoru mężczyźni – wszczynali wojny, to tylko po 
to, aby bronić granic ukochanego kraju. Ze swojej strony mogę 
zapewnić, że wszelka przemoc to już przeszłość. Jestem kobietą 
i miłuję pokój jak nikt inny na świecie, a najwyższym dobrem 
jest dla mnie dobro poddanych. Mam nadzieję, że któregoś 
dnia osobiście przybędzie Pan do mojego królestwa i przekona 
się o tym na własne oczy.  

       
Z wyrazami najszczerszego szacunku

       
Poliksena I, królowa Gelidii

Starannie złożyła pergamin, sięgnęła po świecę, prze-
chyliła ją, czekając aż skapnie z niej wystarczająca ilość 
wosku, a potem zapieczętowała list sygnetem z herbem 
przedstawiającym dwa kruki.

Ktoś mógłby powiedzieć, że przed chwilą napisała stek 
kłamstw. Ale przecież to oczywiste, że kłamstwo powtarzane 
wielokrotnie w końcu staje się prawdą. 

A zresztą czy istniało coś takiego jak prawda? Ostate-
cznie każdy miał własną, a ta, którą wyznawała Poliksena, 
głosiła, że pod jej rządami Gelidia zamieni się w kraj płynący 
mlekiem i miodem. Choćby na papierze.

***

Wyczekiwana odpowiedź nadeszła, kiedy już zaczynała 
tracić nadzieję, że się w ogóle pojawi. Królowa niecierpliwie 
złamała pieczęć i przebiegła wzrokiem treść.

Najjaśniejsza Pani.
Z ogromnym zaskoczeniem, ale i zachwytem przeczytałem 

list, który Wasza Wysokość raczyła do mnie napisać. Jak 
najbardziej popieram zamysł i gotowość do wprowadzenia 
zmian, tym bardziej, że jak Wasza Wysokość sama słusznie 
zauważyła, na Zachodzie Gelidia nie ma dobrej prasy. 

Oczywiście czekam na konkretne pytania i służę wszelki-
mi wyjaśnieniami na temat moich teorii społecznych. Z zain-
teresowaniem będę też śledził postępy Waszej Wysokości na 
drodze budowy nowoczesnego państwa, które nie będzie miało 
sobie równych na Kontynencie…

Królowa uważnie wsłuchała się w Głos, który zaczynał 
podszeptywać jej odpowiedź; nigdy wcześniej nie potrafiła 
wymyślić tak mądrych słów i logicznych argumentów.

Miała dwadzieścia siedem lat i wreszcie zrobiła pierwszy 
krok na drodze, która wiodła do upragnionego celu.

IV.
Jabłka Afrodyty warta twa uroda!
W sieci spojrzeń chwytasz nieostrożne serca;
Pokłon Ci oddają święty i bluźnierca.
Umrzeć dla Twych oczu to cześć i nagroda…

Poliksena uśmiechnęła się z pobłażaniem, przebiegając 
wzrokiem starannie wykaligrafowane strofy, a potem lekko 
zgniotła papier i odrzuciła go na biurko. Poezja, ta roman-
tyczna błahostka, zawsze śmiertelnie ją nudziła. Może dla-
tego, że mówiła o rzeczach, bez których rozsądnie myślący 
człowiek mógł doskonale się obejść. Jednak z drugiej strony 

nie należało jej lekceważyć. Królowa już dawno zauważyła, 
że odpowiednio dobrane słowa mają ogromną moc, mogą 
nawet zapewnić nieśmiertelność – stare pieśni, sławiące 
odwagę jej przodków, śpiewano przecież do dziś. Niezmien-
nie żałowała, że sama nie umie przelewać myśli na pergamin, 
dlatego potrzebowała wierszy i potrzebowała poetów. 

Potrzebowała Aleksandra.
Przeglądała się w jego utworach niczym w lustrze i po-

dobało się jej to, co widziała. Przyjemnie było pomyśleć, 
że i potomni spojrzą na nią w taki sposób. Dobra, piękna, 
mądra, kochana, sprawiedliwa – trudno o lepsze epitafium 
dla królowej.

***

W zamkowych komnatach panował chłód i nawet licz-
ne kominki, w których bez przerwy płonął ogień, nie były  
w stanie ich ogrzać. Grudniowy wiatr wdzierał się do środka 
przez nieszczelne okna i bezkarnie hulał po korytarzach  
i salonach. Królowa, która nienawidziła zimy jak mało cze-
go na świecie, znała tylko jeden sposób, aby skutecznie się 
rozgrzać – miłość. Dlatego dbała, aby nigdy nie zasypiać 
ani nie budzić się samotnie. Ostatnio – było to ciekawe  
i nawet trochę niepokojące – zupełnie wystarczał jej jeden 
mężczyzna. Może dlatego, że w gruncie rzeczy wciąż nie 
pozbyła się romantycznych mrzonek. A może dlatego, że 
Aleksander władał biegle nie tylko piórem…

– Jakie jest twoje największe marzenie? – zapytał ją nieo-
czekiwanie pewnej mroźnej nocy.

Jeśli miała być szczera, to już od dawna nie snuła marzeń, 
tylko konkretne plany. Zamierzała wprowadzić w życie 
pomysły zmarłego ojca, zostać największą władczynią w his-
torii i rzucić na kolana Campanię. Niestety, wciąż nie miała 
pojęcia, w jaki sposób tego dokonać; co prawda jej armię li-
czono w setkach tysięcy żołnierzy, którzy byli oddani i ślepo 
posłuszni, ale też marnie wyszkoleni i źle uzbrojeni, a zmia-
ny, choć już zapoczątkowane, wymagały czasu i pieniędzy. 
Poza tym ten łajdak Adalbert miał wszędzie przyjaciół, 
którzy już raz przyszli mu z pomocą. Poliksena zawsze się 
denerwowała, wspominając arogancję ojca i tę rozpętaną 
przez niego beznadziejną wojnę, w wyniku której Gelidia 
straciła nie tylko króla i spory kawał terytorium, ale także 
resztki dobrego imienia. 

Czasami królowa zastanawiała się, czy nie rozkochać  
w sobie władcy Campanii, który właśnie owdowiał po raz 
drugi, a potem w domowym zaciszu dokonać aktu zemsty. 
Jednak myśl o jakimkolwiek związku z odwiecznym wro-
giem napawała ją odrazą. 

– Nie chcesz mi zdradzić swoich marzeń? – Łagodny głos 
Aleksandra i jego delikatne pieszczoty wreszcie przywołały 
ją do rzeczywistości. 

– Zamierzam stworzyć najpotężniejsze państwo na Kon-
tynencie. Ale nie wiem jak. – Nie miała pojęcia, dlaczego 
właściwie odpowiedziała mu tak szczerze, dlaczego po raz 
pierwszy od wielu lat otwarcie przyznała się do słabości.

Może z tego powodu, że jej obecny kochanek zupełnie 
nie przypominał mężczyzn, z którym wiązała się do tej 
pory. Nie potrzebował ani pieniędzy, ani władzy, sprawiał 
wrażenie, jakby zupełnie nie interesował go realny świat, 
zależało mu tylko na jej miłości. Pewnie dlatego uważał ją 
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za słabą kobietę, którą należy się opiekować, co w sumie było 
urocze i zabawne. Poza tym, w przeciwieństwie do innych, 
Aleksander naprawdę jej się nie bał. 

– Potrzebujesz pióra żar-ptaka – powiedział wresz-
cie takim tonem, jakby zdradzał największą tajemnicę 
wszechświata.

– Pióra żar-ptaka?! – Usiadła na łóżku, odrzucając 
ozdabianą gronostajami kapę, i wbiła w niego wzrok pełen 
niedowierzania. 

Dobrze pamiętała opowieści, którymi matka kołysała ją 
do snu, ale nigdy nie wierzyła, że wspaniałe ogniste ptaki 
zdolne czynić cuda naprawdę istnieją. 

– Widziałeś kiedyś coś takiego? – spytała niecierpliwie. 
Nagle przemknęło jej przez głowę, że jeśli gdzieś w dalekim 
świecie istnieją magiczne lustra, to można znaleźć i inne 
niezwykłe rzeczy.

– Ja nie. – Przecząco pokręcił głową. – Ale starzy ludzie 
w moich stronach. Żar-ptak ma tylko jedno gniazdo i zawsze 
do niego wraca. Czasem zostawia tam pióra.

– Skąd pochodzisz? – Dziwne, że nie zapytała o to 
wcześniej. Dziwne, że nie doniósł jej żaden ze szpiegów.

– Z Arboru. 
Drgnęła i rozszerzyła oczy ze zdumienia. Arbor? Nie-

wielka kraina, hen na Dalekiej Północy, gdzie urodziła się 
matka. Nagle opowieść o żar-ptaku nabrała innego znacze-
nia – mogła okazać się prawdziwa, Poliksena poczuła, jak 
opuszcza ją zniechęcenie, a powraca nadzieja. Zupełnie nie 
myślała o tym, że według tej samej legendy złociste ptaki 
należały do Złego i sprowadzały nieszczęście na tych, którzy 
cokolwiek im zabrali, zresztą nigdy nie wierzyła, że istnieje 
coś takiego jak fatum.

Przez chwilę kusiło ją, aby wyciągnąć z kochanka 
dokładniejsze informacje, a potem wezwać generała Lüdersa 
i wydać mu rozkaz natychmiastowych poszukiwań. Szybko 
jednak przypomniała sobie zakończenie opowieści: pióro 
żar-ptaka trzeba było otrzymać w darze, dlatego nie miała 
prawa polecić nikomu, nawet  Aleksandrowi, aby je dla niej 
zdobył, musiała o nie poprosić albo obiecać coś w zamian.

– Jeśli zdobędziesz to pióro, zostanę twoją żoną – 
powiedziała pozornie lekkim tonem, aby nie zorientował się, 
jak bardzo pragnie magicznego podarunku. 

– Zgoda. – Musnął ustami jej szyję. - Wiem, że zawsze 
dotrzymujesz słowa.

Zawahała się na chwilę.
– Oczywiście – powiedziała wreszcie, zarzucając mu ra-

miona na szyję. 
Później zastanowi się, czy postąpiła właściwie.

***

Aleksander wrócił do stolicy po czterech miesiącach 
wędrówki – wychudły, mizerny, spalony słońcem i z dziw-
nym ogniem w oczach. Nie chciała wiedzieć, co przeżył i ja-
kie pokonał niebezpieczeństwa, bo najważniejsze było to, że 
spełnił swoją obietnicę. 

Pióro, matowe i wystrzępione, wyglądało całkiem zwy-
czajnie i mogłaby podejrzewać, że kochanek znalazł je  
w najbliższym lesie, gdyby nie to, że kiedy pogładziła lotkę 
palcami, wśród poszarzałych promieni ujrzała złoty blask.

– Wspaniałe – wyszeptała w upojeniu. 

Poeta nic nie powiedział, tylko się uśmiechnął, ale w tym 
uśmiechu nie było triumfu, lecz szczera radość i chyba coś 
na kształt ulgi, a potem zbliżył się do niej, z kieszeni surduta 
wyjął pierścień. Poliksena nie zamierzała protestować, kiedy 
wkładał go na jej serdeczny palec.

Miała dwadzieścia pięć lat i po raz pierwszy w życiu czuła 
się naprawdę szczęśliwa.

V.
Promienie jesiennego słońca migotały w wielobarw-

nych witrażowych oknach, pełzały po marmurowej posadz-
ce i zapalały ciepłe błyski w złoceniach mebli. Do wieczo-
ra zostało jeszcze kilka godzin, ale słońcu nie udawało się 
rozproszyć półmroku, więc w komnacie płonęły świece.  

W wymoszczonym piernatami i poduszkami łożu 
spoczywał król Gotfryd. Wszyscy – lekarze,  dworzanie,  
a także czuwająca u wezgłowia dwójka monarszych dzieci 
– doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że dla władcy nie 
ma już ratunku. Rana, którą odniósł w czasie ostatniej bitwy, 
okazała się śmiertelna. 

Jednak przed śmiercią musiał oficjalnie wskazać następcę, 
gdyż tak od wieków stanowiło prawo Gelidii.

– Maurycy… Zbliż się. – Gotfryd rozwarł powieki i zwró-
cił się do syna. Mówił z wysiłkiem, co chwila przerywając dla 
zaczerpnięcia oddechu. – Zostaniesz królem… 

Księżniczka Poliksena, dotąd w napięciu wpatrzona  
w bladą twarz ojca, przeniosła na przyrodniego brata spoj-
rzenie, które nie wyrażało zupełnie niczego.

– Synu… – Stary król oddychał z coraz większym trudem 
i kurczowo zaciskał palce na prześcieradle. –  Campania… 
Pokonaj Campanię! Naucz ich… – Nawet na łożu śmierci nie 
mógł pogodzić się z klęską, nie myślał o tym, aby zakończyć 
wojnę, która od przeszło dwóch lat pustoszyła przygraniczne 
tereny i dziesiątkowała wojsko.

– Zegnę im karki. – Młody książę, który także zdążył 
poznać ostrza campanijskich szabel, ucałował zroszone po-
tem ojcowskie czoło. – Przysięgam!

Gotfryd westchnął, jakby z zadowoleniem, a następnie 
zamknął oczy i więcej już ich nie otworzył.

Kilka minut później we wszystkich świątyniach stolicy 
rozdzwoniły się dzwony. Melodia ich czystych głosów niosła 
się echem aż poza granice miasta. Wsłuchując się w nią, 
ludzie przystawali, szeptali między sobą, wielu płakało, inni  
z przestrachem czynili znak krzyża, niektórzy oddychali  
z ulgą. Wszyscy czekali na nowego władcę.

 Umarł król. Niech żyje król!

***

Poliksena krążyła po swojej komnacie, bezskutecznie 
próbując powstrzymać łzy, które cisnęły się jej do oczu. Nie 
potrafiła się opanować, być może dlatego, że rozpacz z po-
wodu straty mieszała się z poczuciem ogromnego rozczaro-
wania i wściekłością. 

Stary głupiec! Nie zasługiwał na taką córkę jak ona.
Decyzja ojca właściwie nie powinna być dla niej zas-

koczeniem, w Gelidii pierwszeństwo do tronu miał zawsze 
mężczyzna, choć panujący władca, jeśli chciał, mógł 
zdecydować inaczej. Niestety, stary król nie cenił kobiet. 
Nie cenił także jej. Nieważne, że była starsza i mądrzejsza 
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od brata. Nieważne, że podczas jego nieobecności dobrze 
sprawowała rządy. Nieważne… To Maurycy miał szczęście 
urodzić się chłopcem. 

Jakże nienawidziła tego smarkacza! Wilcze Szczenię, 
tak o nim mówili towarzysze broni, choć był tylko syn-
em zwykłej dziewki z gminu, którą ojciec pocieszył się po 
śmierci umiłowanej żony. I właśnie ten bękart pozbawił ją 
dziedzictwa, zanim zdążyła przedsięwziąć odpowiednie kro-
ki. Cóż, myślała, że ojciec jednak wygra tę przeklętą wojnę, 
wróci do domu jako triumfator i doceni jej wysiłki. A teraz 
wszystko przepadło.

Księżniczka zbliżyła się do biurka i przez chwilę w za-
myśleniu muskała opuszkami inkrustowany perłową masą 
blat, potem wysunęła szufladę i wyjęła z niej srebrne lus-
terko matki. Jej matka miała moc, której ona niestety nie 
odziedziczyła. Dostała za to co innego: żądzę władzy, ambicję 
i właśnie to małe zwierciadło.

Srebrzysta tafla lekko falowała. Poliksena przygryzła 
wargę tak mocno, że poczuła metaliczny posmak krwi: coś 
jej groziło, nie miała co do tego najmniejszych wątpliwości. 
Maurycy nienawidził jej tak samo jak ona jego. Wiedział 
też, że dopóki siostra żyje, nie może czuć się bezpiecznie. 
Teraz, kiedy został królem, mógł rozwiązać swój problem 
zupełnie bezkarnie. Nikt jej nie obroni, nikt nie ośmieli się 
o nią upomnieć, nawet stronnicy, których w ciągu ostatnich 
dwóch lat przekupiła ciałem i obietnicami, zapomną o niej 
w jednej chwili. 

Istniało tylko jedno rozwiązanie: musiała pozbyć się bra-
ta. Musiała wyprzedzić jego ruch.

Tylko ten chłopak dzielił ją od korony.
Uniosła dłonie i mocno przycisnęła je do piersi, bo ta 

myśl na chwilę pozbawiła ją oddechu – Poliksena przeważnie 
dbała tylko o siebie i rzadko wzruszało ją cudze nieszczęście, 
ale Maurycy… Nie, nie dorastali razem, nie łączyło ich żadne 
uczucie, ale płynęła w nich ta sama krew. Jeśli ona tę krew 
rozleje, wejdzie na drogę, która wiedzie tylko w jednym kie-
runku, do piekła. 

Złość przerodziła się w niepokój. Stara piastunka, któ-
ra wychowała jeszcze króla Godfryda, mówiła, że właśnie  
w taki sposób daje o sobie znać sumienie, jednak księżniczka 
wiedziała, że władca musi nauczyć się panować także nad 
nim – im lepiej, tym więcej osiągnie. 

Hardo uniosła brodę – nie wierzyła w piekło! Nie bała 
się nikogo ani niczego i zamierzała udowodnić wszystkim,  
a zwłaszcza zmarłemu ojcu, że jest lepsza od brata. 

Decyzja zapadła, ale jeszcze przez długą chwilę Polikse-
na utwierdzała się w przekonaniu, że postępuje właściwie. 
Wiedziała, że musi działać szybko, zanim opadnie wrzawa, 
zanim zapanuje nowy ład. 

Śmierć młodego króla nikogo nie zdziwi, a kiedy ona 
zasiądzie na tronie, nikt się o niego nie upomni, nikt nie 
ośmieli się zapytać.

Służebna delikatnie zastukała do drzwi.
Już czas.
Księżniczka narzuciła na głowę czarny szal, sięgnęła po 

świecę i była gotowa, aby rozpocząć nocne czuwanie przy 
zwłokach ojca.

***

Do świtu pozostała jeszcze ponad godzina, kiedy Polikse-
na, jako ostatnia, opuściła komnatę zmarłego króla. Szybkim 
krokiem przemierzała zamkowe korytarze, starając się nie 
czynić hałasu, nie chciała, aby ktokolwiek ją zauważył.  

Na szczęście dwór był pogrążony we śnie, tylko młody 
władca zamknął się wraz z kanclerzem i kilkoma doradca-
mi w sali tronowej, aby wydać polecenia dotyczące pogrzebu 
ojca. Jej nie poprosił o pomoc. Głupiec!

Dotarła do schodów wiodących na wieżę, na której  
szczycie od dziesiątków lat rezydował stary alchemik. Nie-
wiele było z niego pożytku, nie umiał znaleźć ani kamienia 
filozoficznego, ani roślin rodzących monety, ani eliksiru 
zapewniającego nieśmiertelność, ale stary król darzył go 
przyjaźnią i dlatego spoglądał przez palce na jego fantastycz-
ne projekty. 

Poliksena zatrzymała się we wnęce w połowie drogi 
na górę. Zahukała cicho, naśladując głos sowy, i po chwi-
li z ciemności wyłoniła się wysoka męska sylwetka. Mar-
cus, uczeń alchemika, nie był tak naiwnie uczciwy jak 
jego mistrz, pożądał pieniędzy i zaszczytów. Młody król 
oczywiście mógł mu to dać, ale na jego nieszczęście Marcus 
pożądał także księżniczki, na dodatek miał wobec niej dług 
wdzięczności, bo kiedyś zupełnie przypadkiem uratowała 
mu życie.

– Jestem – powiedziała prawie bezgłośnie. – Masz?
W odpowiedzi młody alchemik przyciągnął ją do siebie. 

Natychmiast poczuła na ciele jego dłonie, niecierpliwie sunące 
po plecach, pośladkach, udach. Skrzywiła się lekko, ale nie 
protestowała. Musiała mieć w nim sprzymierzeńca, przez os-
tatnie lata posiadł wiele przydatnych i praktycznych sztuk. 

Także sztukę miłości.
W ciszy poranka słychać było przyspieszone oddechy ich 

obojga. Poliksena, choć czuła się przez to odrobinę winna, 
nie musiała udawać rozkoszy. Wreszcie także mężczyzna 
wydał z siebie stłumione westchnienie, a po chwili wsunął 
coś do kieszeni jej peleryny.

Małą butelkę, która miała uczynić ją królową.

***

Przygotowania do uroczystości pogrzebowych trwały 
w najlepsze, młody król zajmował się umacnianiem swo-
jej władzy, ale mimo tego znalazł czas, aby zjeść wieczerzę 
z siostrą. Z jednej strony Poliksena odrobinę lękała się tego 
spotkania, bo tafla zwierciadła wciąż falowała, ale z drugi-
ej – nie mogła znaleźć lepszej sposobności, aby wprowadzić  
w życie swój plan.

– Wybacz, moja droga, że cię zaniedbałem. – Maury-
cy z rewerencją ucałował jej dłoń. – Ale rządzenie to takie 
czasochłonne zajęcie. 

Doskonale o tym wiedziała, w ciągu krótkich dwóch lat 
zdążyła poznać smak władzy.

– Może mogłabym służyć pomocą? – Postanowiła jednak 
dać mu ostatnią szansę. – Wiesz, że kiedy byliście na wojnie…

– Nie zawracaj sobie ślicznej główki moimi kłopotami. – 
Wyszczerzył w uśmiechu zęby niczym drapieżnik szykujący 
się do obrony terytorium. – Poza tym zdecydowałem, że za-
raz po pogrzebie wyjeżdżasz.

– Dokąd? – Udała zdumienie, bo przecież spodziewała 
się jakichś podstępnych działań.

Semiramida
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– Do klasztoru w Angelbergu – rzucił niedbale, bawiąc 
się serwetką. – Musisz odpocząć. A nic nie służy zdrowiu 
białogłowy tak jak modlitwa.

Poliksena zmięła w ręku róg obrusa: miała pewność, że 
nigdy nie dotrze do celu podróży. Dlatego musiała zrobić to, 
co zaplanowała; z drogi, którą obrała, nie było już odwrotu.

– Jak sobie życzysz, bracie. – Skłoniła głowę, starając się 
za wszelką cenę ukryć wściekłość.

Kątem oka dostrzegła, że spojrzał na nią z triumfem, 
wyraźnie upojony możliwościami, jakie daje władza. 

Wyprostowała się jak struna i bez słowa sięgnęła po wino 
porzeczkowe, z którego od lat słynęła jej ochmistrzyni. Po 
chwili z łagodnym uśmiechem podała bratu kielich. 

***

Tej samej nocy młody król zachorował. Najpierw z nie-
wiadomego powodu pojawiły się zawroty głowy, potem 
nudności i problemy z oddychaniem.

Poliksena, którą niezwłocznie wezwano do sypialni bra-
ta, pochyliła się nad cierpiącym i drżącą ręką dotknęła jego 
rozpalonego czoła, a potem spojrzała wyczekująco na zgro-
madzonych przy łożu lekarzy.

– Co mu jest? – Wejście w rolę zatroskanej siostry 
przyszło jej bez trudu.

Najstarszy medyk nie odpowiedział od razu, przez 
długą chwilę mamrotał coś pod nosem i nerwowo ocierał 
pot, wreszcie chrząknął i oświadczył tonem tylko z pozoru 
świadczącym o pewności siebie:

– Febra, Wasza Wysokość. Pewnie zaraził się na wojnie.
Febra?! W tym kraju nie widziano febry co najmniej od 

pięćdziesięciu lat.
– Na co pan czeka? Proszę coś zrobić – ponagliła. – Nie 

mogę stracić także i jego.
Lekarz drżącymi rękami zaczął przebierać w butelkach  

i flakonikach pełnych najróżniejszych medykamentów, drugi 
gorączkowo mieszał coś w moździerzu. 

Jednak na chorobę Maurycego nie było lekarstwa. Po-
liksena wiedziała o tym bardzo dobrze: co prawda pierwszy 
raz korzystała z pomocy Marcusa w takiej sprawie, ale miała 
pewność, że nie śmiałby jej oszukać. 

Patrzyła na brata. Oddychał z trudem, żyły nabrzmiały 
mu na skroniach, nie mógł wydobyć z siebie ani słowa, ale 
wciąż patrzył na nią przytomnie. W jego oczach widziała 
bezsilną wściekłość i nienawiść. Wiedział, co się stało, miał 
świadomość, ale nie mógł nikomu powiedzieć, nie mógł 
nic jej zrobić, w niczym przeszkodzić. Zajęty był walką  
o kolejny oddech.

Po kilku godzinach męczarni, mimo gorączkowych 
wysiłków lekarzy, młody król zmarł. Podążył za swoim ojcem, 
pozostawiając tron tej, która najbardziej na niego zasłużyła.

***

Umarł król…
Poliksena po raz drugi w ciągu miesiąca narzuciła na 

głowę czarny szal. Postanowiła, że będzie nosić żałobę przez 
całe sześć tygodni, tak jak nakazywała tradycja. A potem 
rozkaże ustawić pomniki i ojca, i brata na największych pla-
cach stolicy. Zrobi to jeszcze przed koronacją. 

Na biurku piętrzyły się gazety, które dostarczono do 
zamku z samego rana. Sięgnęła po pierwszą z brzegu; nek-
rolog zmarłego króla, wydrukowany dużą gotycką czcionką, 
zajmował całą stronę. Rozkazała napisać go w taki sposób, 
aby Maurycy został zapamiętany jako wojenny bohater i jed-
na z ofiar króla Campanii. Żywy tylko jej przeszkadzał, ale 
martwy mógł się jeszcze przydać. 

Nie, doprawdy nie nadawał się na króla. Co z niego za 
Wilcze Szczenię, skoro tak łatwo dał sobie wyrwać zęby?!

A ją jak nazywano w kraju? Żelazną Księżniczką?
Była w tym spora część prawdy, ale nigdy więcej nikt tak 

o niej nie powie, bo od tego dnia ludzie zaczną używać jedn-
ego jedynego słowa zawierającego w sobie wszystko: władzę, 
potęgę, siłę, majestat.

Miała dwadzieścia lat.
Niech żyje królowa!

lipiec 2012

Specjalistka od zasobów ludzkich, doradczyni zawodo-
wa, wiedźma, kocia własność oraz żona. Autorka kilkunas-
tu fanfików potterowskich, a także „Morderstwa w Wid-
mo Ekspresie“ („Esensja“, 3/2011), „Stokrotek“ („Esensja“ 
9/2011), „Wiecznego snu“ („SFFiH“, 1/2012) i „Erynii“ (an-
tologia „Strzeż się potwora”). Aktualnie próbuje skończyć 
książkę. Uwielbia epokę napoleońską, klasyczne kryminały, 
brytyjskie seriale i twórczość Terry’ego Gilliama.

Ida Żmiejewska
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Dla mojego ojca

I. 
Nisse zaliczała tę podróż do najgorszych w życiu. Zły nas-

trój i przygnębienie wynikały z niepokoju, który towarzyszył 
jej od niemal dwóch tygodni, kiedy to brat, książę Nifanii, 
przysłał po nią oddział gwardii i paradną karetę z książęcym 
herbem na drzwiczkach. Nie wiedziała, z jakiego powodu 
Biril wezwał ją do siebie, a niepewność drążyła myśli jak ro-
bak jabłko. Siedziała w kącie karety, bezmyślnie wpatrywała 
się w widoki za oknem i rozmyślała. 

Matka podczas ostatniej poważnej rozmowy dała do zrozu-
mienia, że ta nagła podróż ma coś wspólnego z Mogensem – 
księciem sąsiadującej z nimi Slanii. Kilka miesięcy wcześniej 
Biril pokonał szlachetnego kuzyna w jednym z bezsensow-
nych pojedynków, jakie ze sobą toczyli, i uwięził go w ro-
dowym zamku. 

Od lat ci dwaj prowadzili najdziwniejszą wojnę, o jakiej 
kiedykolwiek słyszał świat. Spotykali się od czasu do cza-
su i staczali zaciętą potyczkę. Mieli umowę: zwycięzca żądał 
nagrody, a pokonany mógł pertraktować jej wysokość, ale 
musiał się wykupić. Biril zyskał już dwa świetnie prosperujące 
miasta, leżące przy granicy, a stracił niezwykle cenną dolinę 
ze złożami soli. 

Księżniczka, jak zresztą wszyscy wokół, nie rozumiała, 
z jakiego powodu po latach przyjaźni książęta rzucili się so-
bie do gardeł. Wypytywała kiedyś o to matkę i nie usłyszała 
nic nowego. Doskonale wiedziała, że znali się niemal od 
urodzenia, w dzieciństwie spędzali wspólnie mnóstwo cza-
su. Razem pojechali do Akademii. Jak można było sądzić po 
ilości pism krążących między książęcymi domami a szkołą 
i wściekłych rykach ojca, niejeden raz porządnie tam na-
rozrabiali. Nisse pamiętała powroty brata na lato i jego li-
cznych gości, w tym oczywiście Mogensa. Matka pozwalała 
jej siedzieć razem z młodzikami, gdy popisywali się swoi-
mi kunsztami. Byli tacy niesamowici! A ich umiejętności 
zaprawdę magiczne! Uwielbiała ich, choć śmiali się z jej 
szeroko otwartych oczu, z nieustającego zaskoczenia. Cza-
sami żałowała, że spoważnieli i zajmowali się tak nudnymi 
sprawami, jak polityka czy kontakty handlowe. Ale nawet 
dorosłość nie zmieniła ich stosunków. Biril niejeden raz 
przebywał z wizytą u szlachetnego kuzyna lub gościł go u 
siebie i zawsze bawili się wyśmienicie. 

Koniec przyjaźni nastąpił po pewnej wycieczce nad je-
zioro. Nikt nie wiedział, co się stało, ale Mogens wpadł do 
zamku książąt Nifanii jak oszalały. Wjechał do przedsionka 
na swym wspaniałym rumaku, zeskoczył z siodła i wrzasnął 
do nadchodzącej Księżnej Matki: 

– Wyjeżdżam natychmiast! Moja noga nigdy więcej tu 
nie postanie! Biril oszalał!

Winowajca wpadł chwilę po Mogensie. Matka dała mu lód 
na rozbitą wargę i wysłała z przeprosinami. Następcy tronów 
rozmawiali burzliwie kilka godzin, ale widać nie doszli do 
porozumienia, bo skoro świt książę Slanii wsiadł na konia 
i z oddziałem gwardii pognał na złamanie karku do swego 
książęcego pałacu. Biril ponoć miotał się po zamku i parku 
niczym dziki zwierz, na przemian mamrocząc coś pod no-
sem i głośno wyzywając. 

– A najbardziej szkaradnie i chamsko zaklął, kiedy posłaniec 
dostarczył mu starannie wykaligrafowany list, w którym 
Mogens wyzwał go na pojedynek – opowiadała matka. Był 
piękny letni wieczór, siedziały na tarasie wychodzącym na 
zatokę i zebrało się jej na wspominki. – Próbowałam go 
namówić, aby jakoś załagodził sprawę, ale nie wiedzieliśmy, 
o co im poszło. Nigdy żaden z nich nie wyznał, z jakich pow-
odów doszło do tej awantury. Milczeli jak zaklęci! Za to pi-
sali jak najęci… – dodała z przekąsem. – Pisma nosił taki 
młody szlachcic. Jak on miał na imię? – zastanowiła się, ale 
niestety godność posłańca umknęła z pamięci. – Nieważne, 
chociaż miał chłopak niesamowite zdolności, twój ojciec 
mówił, że jest najszybszym posłańcem na świecie. Nie o nim 
jednak mówimy… Ci dwaj wariaci ustalili warunki pojedyn-
ku. Próbowaliśmy przemówić im do rozsądku, ale jedyne, co 
osiągnęliśmy, to przyrzeczenie, że się nie pozabijają – westchnęła.

– Nie pamiętam tego wszystkiego – stwierdziła zasko-
czona Nisse.

– Byłaś u babki, a jej niewiele mówiłam. I tak nie miała 
serca do Birila… Nie pofatygowała się nawet na uroczystość 
jego koronacji. Udała chorą – powiedziała matka z przekąsem. 
– Zresztą nieważne. Za to na ich pierwszą walkę zjechała 
się połowa szlachty z obu księstw. Mogens przegrał, ale się 
wykupił. Stracił przygraniczne miasto z ludnością i dochodami. 
Podobno jego ojciec klął na cały pałac, a musisz wiedzieć, 
że był mężczyzną nad wyraz opanowanym, nigdy nie 
słyszałam, by się unosił gniewem. Syn udobruchał go dopie-
ro po roku. Pokonał twojego szalonego brata i odszedł z nas-
zymi bezcennymi złożami soli. Potem było kilka lat spokoju. 
Myśleliśmy, że im przeszło, bo kiedy spotykali się oficjalnie, 
nic nie wskazywało na to, by nadal byli skłóceni, ale nie… 
– Matka pokręciła głową z dezaprobatą. – Następny poje-
dynek znowu przegrał Mogens. Zasiadał już na tronie. Jego 
ojciec odszedł w chwale na spotkanie z przodkami pół roku 
wcześniej. I dobrze, że nie dożył chwili, gdy jego następca 
podpisywał zrzeczenie się praw do kolejnego miasta. 

Wtedy matka miała nadzieję, że książęta opanują się i za-
przestaną walk, ale kilka miesięcy później ogłosili, że staną 
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w szranki jesienią. Biril znowu wygrał. W liście informował, 
że Mogens dotkliwie połamał ramię i oddano go pod opiekę 
nadwornego medyka. Oczywiście księcia Slanii traktowano z 
szacunkiem i nad wyraz dobrze, ale póki nie złożył podpisu 
pod warunkami rozejmu, uważany był za najważniejszego 
więźnia Nifanii. Całą zimę Mogens leczył zgruchotane ramię 
i pertraktował wysokość okupu, odrzucając kolejne propo-
zycje. A wiosną książę Nifanii zażądał, by młodsza o osiem 
lat siostra przybyła do rodowej siedziby. 

Księżna Matka nie była zadowolona z tego nagłego wy-
jazdu. Na ogół podróżowały razem, ale zimą chorowała 
i medycy odradzili jej wyjazd przy tak niesprzyjających au-
rze. Nisse usłyszała więc wiele przestróg. 

– Twój brat jest nieobliczalny! – podsumowała matka. 
– Uważaj, córko! I nie zgadzaj się na nic bez uprzedniego 
kontaktu ze mną.

Dygnęła wtedy na zgodę, ale wiedziała, że zrobi wszys-
tko, czego Biril zażąda. Opinia i chęci matki nie miały tu 
żadnego znaczenia. Siedem miesięcy wcześniej brat zmusił ją 
do pewnej przysięgi, a potem odesłał do matki, mieszkającej 
od śmierci ojca w pałacu nad morzem. Jakoś nie mogła się 
dogadać z synem… Teraz też kręciła głową niezadowolona 
i dawała do zrozumienia, że jej podróż ma coś wspólnego ze 
szlachetnie urodzonym kuzynem Mogensem.

– Jeszcze zimą doniesiono mi, że Biril zamknął Mogen-
sa w skrzydle księżnej Nalari – mówiła, popijając napar za-
ordynowany przez medyka. Nisse znała historię niewiernej 
księżnej żyjącej przed trzystu pięćdziesięciu laty. Jej mąż, 
książę Biril II, najpierw chciał żonę skrócić o głowę, ale ostatecznie 
zamknął ją w kilku komnatach i trzymał pod kluczem. Chy-
ba się pogodzili, bo urodziła mu w niewoli czworo dzieci. – 
Twój brat oddał ten całkiem pokaźny apartament do dyspozycji 
kuzyna. Lubiłam mały ogród, który widać z gotowalni Nalari. 
Jest tam stara, urokliwa studnia i zadbany krzew mimozy. Nie 
wiem, czy Mogens lubi takie miejsca, ale chyba za bardzo nie 
ma wyjścia. Podobno już dwukrotnie odrzucił przedstawiane 
mu warunki rozejmu. Kuzyn zawsze cię lubił, więc może Biril 
chce wykorzystać twój urok do rozmów… – tłumaczyła.

Nisse pamiętała księcia doskonale, choć widziała go ostat-
nio może dwa lata wcześniej. Mogens był wielki, barczysty 
i silny. Na głowie miał szopę ciemnobrązowych, sterczących 
na wszystkie strony włosów. Zawsze myślała, że wygląda i za-
chowuje się jak dobrze wytresowany niedźwiedź. Dwórki 
szeptały o nim, że przystojny, ale Nisse bardziej podobali się 
mężczyźni smuklejsi, delikatniejsi. Szczególnie jeden… 

Rozmarzyła się i całkiem zapomniała o bracie i jego 
więźniu. Przysnęła z czułym uśmiechem na ustach, który po 
przebudzeniu zamienił się w gorzki grymas. 

***

Nisse zabrała tacę z rąk gwardzisty i uśmiechnęła się do 
niego na próbę. Brat zwrócił jej uwagę, że ponurą miną nie 
zyska przychylności kuzyna. Weszła więc do komnat Mo-
gensa ze śniadaniem i z fałszywym uśmiechem na ustach. 
Postawiła tacę na stole w dawnej gotowalni i cicho zajrzała do 
pomieszczenia obok. Niedźwiedź spał wtulony w poduszkę, 
posapując przez nos. Musiał mieć twardy sen, bo obudził 
się dopiero, kiedy nieco zbyt głośno stuknęła rozkładanymi 
naczyniami. Mało przytomnie rzucił okiem w jej stronę, ale 

w ułamku sekundy odzyskał pełnię świadomości. Na twarzy 
odmalowało się zaskoczenie. Zerwał się, odrzucając nakry-
cie. Już miała zakrzyknąć i się odwrócić, kiedy zobaczyła, że 
spał w ubraniu i butach! Tego się nie spodziewała!

– Nisse? Pani?! Wybacz! Ja zaraz… – zakrzyknął i wypadł 
do pomieszczenia obok. 

Nie była zachwycona. Spał w butach, do tego niegolo-
ny kilka dni i pewnie brudny. W komnacie panował nieład 
i było zimno. Ogień w kominku dawno wygasł. Strażnik 
posłany po żar przyszedł po kilku minutach i zanim Mogens 
pojawił się na nowo, ogień lizał polana. 

Przywitała wymytego, ogolonego i przebranego kuzyna 
wyćwiczonym dygnięciem.

– Pani, raz jeszcze proszę o wybaczenie – powiedział z ukło-
nem. – Nie spodziewałem się nikogo. Tym bardziej ciebie! 
Nie wiedziałem, że jesteś w zamku.

Uśmiechnęła się raz jeszcze, bardziej uprzejmie, i wskazała 
mu miejsce po drugiej stronie stołu.

– Brat zapragnął mnie widzieć. Przyjechałam dwa dni temu 
– wyjaśniła. – Gwardziści mówili, że nie tknąłeś kolacji, więc 
może zjesz ze mną śniadanie? 

Odpowiedział, że będzie zachwycony. Biril mówił, że 
Mogens to dzikus i uparciuch, ale na niej zrobił całkiem 
inne wrażenie. Wyraźnie był zawstydzony, że przyłapała go 
w takiej nieeleganckiej sytuacji. Jedli i wymieniali nic nie-
znaczące uwagi o pogodzie, odwilży i beznadziejnym stanie dróg. 
Przyglądali się sobie i Nisse była pewna, że Mogens rozważa, 
dlaczego tak niespodziewanie pojawiła się w jego jadalni. 
Zauważył list, który odłożyła na bok, ale nie skomentował tego. 
Miał więcej ogłady niż Biril. Ten na pewno by nie wytrzymał 
i zażądał wyjaśnień. Mogens natomiast jadł z apetytem, 
uprzejmie z nią rozmawiał i udawał, że tylko to go interesuje.

Wreszcie, kiedy tacę zabrano, zaprosił ją do saloniku.
– Brat przysłał mnie z listem – powiedziała, podając 

mu pismo. – Twierdzi, że musisz spełnić ten warunek, jeśli 
chcesz wrócić do Slanii. 

Mogens po chwili wahania złamał lakową pieczęć i rozłożył 
kartę. Długo patrzył na linijkę tekstu, a Nisse z całych sił 
starała się zachować spokój. Siedziała wyprostowana z dłoniami 
złożonymi na udach i delikatnym uśmiechem przyklejo-
nym do warg. Wiedziała, że wygląda jak porcelanowa lal-
ka z ciemnymi lokami i piwnymi oczami. Tylko że lalki nie 
miewały tak obfitych piersi… 

– Pani, wiesz, co jest w tym liście? – zapytał cicho.
– Owszem – skinęła głową. – Brat mnie poinformował.
– Ten warunek… Absolutnie nie brałem pod uwagę takiego 

rozwiązania – wyznał, wskazując na list. – Jestem zaskoczony.
– Nie mniej ode mnie, kuzynie. – Pogładziła fałdy spódni-

cy i westchnęła. – Tydzień temu byłam na wybrzeżu w domu 
matki. Zaskoczył mnie list jednoznacznie żądający moje-
go przybycia do zamku. Przyjechałam i usłyszałam tę dość 
niespodziewaną nowinę. Do tego brat zmusił mnie, bym ci 
ją przedstawiła. Przyznaję, że to nieoczekiwane, i nie wiem, 
jak się w tej sytuacji odnaleźć.

Starała się zachować spokój, mówić rzeczowo, jednak 
czuła, że policzki płoną rumieńcem. Ta chwila należała do 
jednych z najtrudniejszych w jej życiu. Obrzuciła Mogensa 
szybkim spojrzeniem. Uśmiechał się łagodnie. Przez chwilę 
pomyślała, że całkiem jak ona skrył w ten sposób prawdziwe 
uczucia. Ludzie często się uśmiechali, gdy chcieli krzyczeć. 
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– I co teraz? – zapytał, jakby naprawdę nie wiedział, co z tym 
fantem zrobić. – To dość nagłe – powtórzył. – Co o tym myślisz?

Spłoszył ją tym pytaniem. Ani ojciec, ani brat nie pytali jej 
o zdanie. Matka czasami zagadywała, ale na ogół mówili, co 
ma robić. Nie interesowały ich oczekiwania czy przemyślenia 
panny na wydaniu. A tu nagle takie pytanie. Potrzebowała 
chwili do namysłu, podeszła więc do okna. Wychodziło na 
pusty, brukowany dziedzińczyk ze studnią. Pewnie to o nim 
matka mówiła, że ładny… Jej wydał się ponury. Pomyślała, 
że dzikie wino na przeciwległym murze za jakiś miesiąc nie-
co się zazieleni, ale teraz były to tylko suche badyle na zim-
nych, mokrych kamieniach. 

– Wstrętny widok – stwierdziła. – Nie masz go dość, kuzy-
nie? – zapytała, zaskakując samą siebie odwagą. Nie wyśmiał 
jej, pokiwał głową. 

– Od miesięcy – przyznał.
– Ja mam dość siedzenia w domu matki i czekania na de-

cyzje brata w sprawie mojego losu – powiedziała, starając się, 
by głos nie drżał. – Jeśli zgodzimy się na warunek Birila, obo-
je odzyskamy wolność – powiedziała, patrząc na jego odbicie 
w szybie. Wydał się jej taki daleki i nierealny. Miała z nim 
związać swoje życie? Odwróciła głowę i dodała: – Jeśli nie 
skorzystam z tej propozycji, to może nigdy nie wyjdę za mąż. 
Spędzę życie zamknięta w domu matki. Miałam kilku starających 
się, ale Biril ich zniechęcił. Czy to z twojego powodu?

Przerwała na chwilę i wpatrzyła się w niego uważnie. Był 
taki spokojny… Uznała, że raczej nic nie wie o intrygach bra-
ta. Usiadła i dłuższą chwilę lustrowała paznokcie. Musiała 
mu powiedzieć niezwykle trudną rzecz. Od wielu godzin 
układała w głowie kilka wersji tego, jak powiedział Biril, ko-
niecznego wyznania. 

– Tak myślałam, że raczej się nie umawialiście – zaczęła 
łagodnie, choć wewnątrz drżała i miała ochotę krzyczeć. – 
Widzisz, kuzynie, Biril odsyła wszelkich starających się o moją 
rękę, bo… – zająknęła się i zamilkła. Siedział na wprost i ze 
spokojem czekał na kolejne słowa. Odetchnęła głęboko, jak 
pływak przed zanurkowaniem, i powiedziała, nie patrząc mu 
w oczy: – Jestem księżniczką krwi, winnam zachować pew-
ne walory do nocy poślubnej, natomiast… Cóż, kuzynie – 
spuściła oczy na dłonie i zauważyła, że palce zaciśnięte na 
fałdach sukni pobielały – nie jestem nietknięta…

Mogens wciągnął powietrze, ale nic nie powiedział. 
Pewnie myślał, jakim sposobem tak młoda panna, do tego 
z książęcego rodu, już zdążyła z kimś… Nisse była pew-
na, że zapyta, kto się poważył. Jednak on milczał. Bardziej ją tym 
wystraszył, niż gdyby zadał jakiekolwiek pytanie. Gdyby to zrobił, 
wiedziałaby, co o tym myśli, a tak… Była bliska płaczu, kiedy 
wstał i poprosił, by spotkali się ponownie na kolacji.

– Muszę to wszystko przemyśleć – stwierdził. 
Unikał jej spojrzenia. Wstała, dygnęła i uciekła do swojej 

komnaty. Biril przyszedł, ledwo przekroczyła próg. 
– Odmówił?
– Zastanawia się – szepnęła i się rozpłakała.
Biril zaskoczył ją, bo usiadł obok i objął pocieszająco ramieniem. 
– Nienawidzę cię za to, nienawidzę – wyszlochała.
Próbowała go odepchnąć, ale nie ustąpił. Siedział z nią, 

póki płakała i starał się ugłaskać jej ból i strach.

***

– Myślisz, że powinniśmy zgodzić się na coś takiego? – zapytał 
Mogens, kiedy pod wieczór ponownie się z nim spotkała. 

– Nie wiem, kuzynie. – Naprawdę była zagubiona. Nieus-
tannie zastanawiała się nad tym, co wymyślił brat. – Nie zna-
my się za dobrze, ale czy to kiedyś przeszkadzało ludziom 
naszej klasy zawierać małżeństwa? Moja matka wyszła za 
ojca po roku narzeczeństwa. Widywali się rzadko, do tego 
zawsze pod ścisłą kontrolą dam do towarzystwa. Nawet nie 
mieli okazji porozmawiać tak szczerze, jak my.

Przytaknął i chwilę milczał, by rozpocząć spokojnie: 
– Doskonale wiem, że mężczyźni z moją pozycją oczekują, 

że panna młoda będzie dziewicą, ale… – przerwał i uśmiech-
nął się. – Myślałem o tym. Nie chciałbym, byś zmuszo-
na przez brata do zamążpójścia żałowała rzeczy, których 
nie udało ci się zaznać. Wiele jest małżeństw, które się co 
najwyżej szanują, a wiele takich, które na siebie patrzeć nie 
mogą i trwają w związku, bo nie ma innego wyjścia.

Patrzyła na niego zaskoczona. Nie tego się spodziewała. 
Całkiem zlekceważył problem, który w jej myślach urósł do nie-
botycznych rozmiarów. Jakby tego mało, wyglądał na zadowo-
lonego. Natychmiast pomyślała o bracie i coś się w niej ścisnęło. 

– Cóż… – westchnęła, by uwolnić powietrze boleśnie 
rozsadzające płuca. – Niby tak… Jednak… – zająknęła się 
i urwała. – Powiedziałeś, że są rzeczy, których po zamążpójściu 
nie uda mi się zaznać. Obawiam się, że mogę mylnie pojąć te 
słowa. Mój brat, kuzynie, ma, jak pewnie wiesz, jeden prob-
lem – powiedziała powoli, uważnie dobierając słowa. – Jego 
lędźwie nie iskrzą na widok kobiety. Czy ty jesteś podobny?

Mogensa poderwało z krzesła. Przeszedł pokój w tę i z pow-
rotem, by całkiem niespodziewanie usiąść znowu i wziąć jej 
dłonie w swoje. Zakrzyknęła i wyrwała palce, bo między nimi 
przebiegła mała błyskawica. Skóra zaswędziała, zapiekła, 
całkiem jakby ją smagnął pokrzywą. 

– Zapewniam cię, Nisse, że twoje wdzięki rozpalą we mnie 
to, co trzeba. Jesteś piękną kobietą, kuzynko. Ale z pewnością 
wiesz, jakie robisz wrażenie na mężczyznach, skoro… – 
przerwał i zaśmiał się nerwowo. – Och, Nisse. Nie wiem, 
od jak dawna twój brat planował nasze małżeństwo, ale jeśli 
się nie zgodzę, spędzę tu resztę życia. Biril opowiedział mi 
historię Nalari, kiedy mnie tu zamknął. Wiesz, że siedziała 
w tym więzieniu trzydzieści dwa lata? Policzyłem, że to pra-
wie dwanaście tysięcy samotnych dni i nocy. Perspektywa 
spędzenia ich z tobą jest o wiele bardziej pociągająca. Nawet 
jeśli ofiarowałaś komuś swój wianuszek. Powiesz mi, kto to był?

– Nie – szepnęła. 
– A Biril wie?
– Nie.
– Nie interesował się?
– Interesował.
Mogens nie ustępował. Na różne sposoby próbował się 

dowiedzieć, kim był tajemniczy kochanek. Ostatecznie usta 
zamknęło mu ciche stwierdzenie Nisse, że nigdy nie wyzna 
tego imienia, bo nie zrobił niczego wbrew jej woli, a co za 
tym idzie, nie życzy mu źle. Umówiła się z bratem, że będzie 
mu powolna, a on odstąpi od szukania zdradzieckiego kawalera. 

– Biril mówi, że poślubienie ciebie to wspaniały pomysł, 
przyniesie naszym księstwom wiele lat spokoju. Bo nawet 
jeśli wy się kłócicie, to ja jestem czymś w rodzaju paktu o nie-
agresji. Jestem najlepszą rękojmią pokoju – przekonywała, 
choć nie do końca wiedziała, czy siebie, czy jego.

Pawie pióra
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Mogens wypytywał o wiele spraw i ostatecznie po północy 
podjął decyzję. Zgodził się, ale zażądał solidnego posagu. Bi-
ril był pewien, że kilka pozycji znalazło się na liście za pods-
zeptem Nisse. Miesiąc się targowali, ale ostatecznie ustalono 
datę ślubu. Biril triumfował.

***

– Ten dzień był taki nerwowy – szepnęła zawstydzona. 
– Kazałam przygotować dla nas kąpiel. Pozwolisz, że oddalę 
się na czas jakiś?

– Nikt już nie będzie nas poganiał… A kąpiel to wspaniały 
pomysł. Dzień był upalny i męczący, a jeszcze wiele przed 
nami. Będę tu na ciebie czekał.

Wyraźnie był zaskoczony jej nagłym skrępowaniem. Od 
dnia, w którym powiedziała, że nie jest dziewicą, rozma-
wiali dużo i ostatecznie pobrali się bez większych oporów. 
Urządzili wystawne przyjęcie, zaprosili licznych gości z obu 
księstw. Pod wieczór Nisse miała dość hałasu, toastów i życzeń, 
zwłaszcza tych na wskroś fałszywych. Jednak kiedy po kolacji 
Mogens poprowadził ją do sypialni w szpalerze rozochoco-
nych biesiadników, szła zawstydzona, z rumieńcami na po-
liczkach. Ich znaczące spojrzenia i uśmiechy drażniły ją, ale 
nie było innego sposobu. Książę musiał kultywować zwyczaj 
stary jak jego tytuł. Zaraz za drzwiami odetchnął z ulgą, jak-
by i jemu ta parada nie sprawiła przyjemności. Z uśmiechem 
przystał na propozycję kąpieli. Poszła do swoich komnat i 
długo leżała w pachnącej wodzie. Ostatecznie pozwoliła się 
wytrzeć i ubrać w wymyślną pelerynę. Te przygotowania i 
świadomość, że za drzwiami w wiadomym celu czeka na nią 
Mogens, przyśpieszyły bicie serca. Teraz wiedziała, że źle 
zrobiła. Powinna zaraz za progiem sypialni dopełnić ostat-
niego aktu. Już by miała to z głowy, a tak siedziała, drżąc 
z bliżej niewyjaśnionego powodu. Próbowała zapanować nad 
nerwami, ale na próżno. Weszła do jego sypialni zdenerwo-
wana bardziej, niż gdy z niej wychodziła. Ściskała nerwowo 
poły peleryny, zasłaniając każdy kawałek ciała poniżej szyi. 
Mogens siedział ubrany w fotelu, popijał wino i uśmiechał 
się zachęcająco, ale niewiele to dało. 

– Musimy podpisać nasz pakt, mężu – wygłosiła zdanie, 
które podpowiedziała jej matka, i od razu poczuła, że nie 
było zbyt fortunne.

– Pakt? – zapytał z dziwnym uśmiechem i pokręcił głową. – 
Pakt podpisałem z twoim bratem. A z tobą, Nisse… Chciałbym, 
by pewne małżeńskie powinności mimo wszystko przynosiły 
nam choć trochę przyjemności. Zresztą mówiliśmy już o tym…

– Wiem, ale jest jeszcze coś – przerwała mu. – Biril zmusił 
mnie nie tylko do małżeństwa z tobą. Kiedy się zgodziłeś 
i pojechałeś do Slanii, by wszystko uporządkować, zrobił coś 
zaskakującego. – Zaintrygowała go. Zamilkła w oczekiwaniu 
na jego pytania, ale tylko patrzył coraz bardziej nerwowo, 
więc wyjaśniła: – On ozdobił moje ciało!

– Ozdobił? – powtórzył Mogens. Wyraźnie nie rozumiał, 
o czym Nisse mówi. 

– Tak, pomalował. Nie wiem, w jaki sposób! Usnęłam, 
a kiedy się obudziłam, już to miałam. Możesz być niezadowo-
lony, bo to dziwne i…

– Pokażesz mi? – przerwał jej.
– Wstydzę się – szepnęła. – To takie ekstrawaganckie. 

Nigdy nie widziałam u nikogo…

Mogens podszedł, zdecydowanie odsunął jej dłonie i roz-
wiązał troczki pod szyją. Śliski materiał spłynął w dół. Chwyciła 
go i ukryła piersi w koszykach dłoni. Poły rozchyliły się, po-
między nimi zajaśniała skóra brzucha. Czuła, jak peleryna 
zsunęła się po plecach i zatrzymała na wypukłości pośladków, 
a jej miejsce zajęła burza rozpuszczonych wcześniej włosów. 
Nie miała odwagi stać naga przed mężczyzną, którego nie-
mal nie znała, ledwie co lubiła. Zawstydzona spojrzała na 
niego i zamarła.

Błądził wzrokiem po paśmie odkrytego ciała od dekoltu 
do pępka. Po chwili odsunął się i przysiadł na brzegu łóżka. 
Stała onieśmielona, przyciskając materiał do swoich obfitych 
piersi. Pomiędzy nimi płynęło wystrzępione pasmo koloru – 
stylizowane pawie pióro. 

Przyglądała mu się w lustrze przez wiele godzin. Rysunek 
mienił się intensywnymi barwami. Przechodziły od bujnej 
zieleni świeżych liści, przez seledyn młodego zboża, morskie 
turkusy, spłowiały błękit upalnego letniego południa, la-
zurowy chłód wody, aż po granat nocy. W górze, na lewej 
piersi, pulsowało pawie oko. Było jak krew, jak ogień, żar 
miłości. Odkryła, że barwy intensywnieją przy każdym 
uderzeniu serca. 

Mogens wyciągnął dłoń i delikatnie, samymi opuszkami 
musnął migoczące zieloności. Nisse przygryzła wargę. Patrzyła 
na męża uważnie, w oczekiwaniu na jego reakcję. Zaskoczył 
ją. Nie zezłościł się, wprost przeciwnie – zainteresował. Nie 
znała go za dobrze, nie umiała rozróżnić jego uczuć po sa-
mym wyrazie twarzy, oczu, skrzywieniu warg, ale teraz była 
pewna, że to pawie pióro trąciło w nim czułą strunę. Dlacze-
go? Powinna go zapytać, ale palce muskające skórę pobudzały. 
Czekała w napięciu, a gdy dłonie Mogensa zbliżyły się do pier-
si i pulsującego pawiego oka, szepnęła:

– Mówił, że to klucz.
Nie odpowiadał przez dłuższą chwilę, pieścił jej piersi 

ukryte w materiale peleryny, wpatrując się nieustannie 
w pulsującą coraz szybciej złocistą czerwień.

– Twój brat jest szalony – odszepnął i się pochylił. 
Całował ją delikatnie, póki nie odpowiedziała. Kiedy usta 

rozchyliły się chętne do pieszczoty, zaniósł ją na łoże. Wodził 
po niej wargami, aż doszedł do miejsca na piersi. Spojrzała 
na pawie oko. Zdawało się płonąć. Pocałował je delikatnie.

– Mogens… – usłyszała szept nabrzmiały pożądaniem 
i nie wiedziała, czy sama prosiła o miłość, czy był to głos 
całkiem inny, zaklęty w pawim piórze…

II. 
Aleją wysadzoną strzelistymi cyprysami szedł postawny 

mężczyzna w mundurze gwardii księstwa Slanii. Krok miał pew-
ny, głowę niósł wysoko, ale gdyby ktoś spojrzał głębiej w jego 
brązowe oczy, z pewnością dostrzegłby cień zdenerwowania. 
Powodem psychicznego dyskomfortu przystojnego gwardzi-
sty był lokator pałacyku przecudnej wprost urody. Boren miał 
pewne kłopoty ze stwierdzeniem, czy bardziej zachwycał go 
budynek, czy jego właściciel, bo zawsze podziwiał idealne 
sylwetki obu i przepyszność otaczającego ich parku. 

Całkiem wbrew modzie wszystko było tu symetryczne 
i proporcjonalne. Na parterze na wprost szerokiej, kutej bra-
my architekt umieścił ciężkie, rzeźbione wrota, które obec-
nie otwierano tylko dla specjalnych gości. Pozostali wspinali 
się dwoma nitkami stopni, wyłożonymi płytami kremowego 
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marmuru. Okalały one wrota niczym dłonie złączone nad-
garstkami, które na poziomie pierwszego piętra przechodziły 
w długie i mroczne ramię korytarza.

Gwardzista porzucił linię symetrii i skręcił w boczną 
alejkę. Lubił tędy chodzić. Pod nogami lśniły płyty złocistego 
granitu, a po obu stronach ścieżki rosły wysokie ściany 
przyciętego wawrzynu, które odgradzały go od ciekawskich 
spojrzeń żołnierzy. Strażnicy doskonale wiedzieli, kim jest 
i skąd przybywa, ale sposób, w jaki to robił, zaskakiwał ich 
i denerwował. Dlatego pilnowali go, jakby był szpiegiem. 
Tymczasem Boren, choć miał z księciem swoje porachunki, 
nigdy by nie wystąpił przeciwko niemu. 

– Gwardzista Boren z listem od Jaśnie Oświeconego Księcia 
Slanii Mogensa do Jaśnie Oświeconego Księcia Nifanii Birila 
– znudzonym głosem wyrecytował odpowiednią formułkę 
i ruszył w górę. 

Miesiąc wcześniej siedział na kwaterze w odległej górskiej 
twierdzy. Spędził w niej pół życia i raczej się nie skarżył, aż tu 
nagle z dnia na dzień spokojna egzystencja uległa całkowitej 
przemianie. Wezwano go do pałacu książąt Slanii i powie-
rzono bardzo odpowiedzialne zadanie: w specjalnej szkatułce 
nosił listy od księcia do księcia. 

Zmiana zbiegła się z przegraną Birila w kolejnej potyczce 
z Mogensem. Nifanijczyk schronił się w eleganckiej letniej 
rezydencji, zdając się na łaskę i niełaskę kuzyna, a Boren 
nosił listy i nudził się okrutnie. Aż do tego dnia.

Jak zawsze książę otworzył szkatułkę, wyjął list, złamał 
pieczęć i przebiegł tekst oczami. Na ogół uśmiechał się iro-
nicznie i czym prędzej odpisywał, ale teraz piorun w niego 
strzelił. Zerwał się z fotela i na stojąco odczytał pismo raz 
jeszcze. Boren uważnie śledził, jak traci panowanie nad sobą 
– najpierw zbladł, potem oblał się pąsem, zaklął pod nosem, 
potem na głos, by wreszcie zawyć na pół pałacu: 

– Ten parweniusz żąda, abym abdykował! – Zgniótł list, 
rzucił na biurko, by po chwili rozprostować kartę i przeczytać 
na głos: – „Zrzeknij się tronu na rzecz siostrzeńca oraz usuń 
w zacisze zajmowanego pałacu…”. 

Z furią podarł list i rzucił nim w gwardzistę. Borena zatkało, 
z dystynkcją otrzepał się ze skrawków papieru i z godnością 
wysłuchał, co szlachetnie urodzony książę ma do powiedzenia 
na temat ukochanego kuzyna. Patrzył, jak Biril rozładowuje 
swoją złość na rzeźbionym krześle. Wreszcie usłyszał rozkaz:

– Idź i powiedz tej miernocie, żeby mnie w dupę pocałował! 
Zgorszony zachowaniem Jaśnie Oświeconego czym prędzej 

wykonał rozkaz. On sam, mimo że pochodził z rodu nieco 
gorszego od książęcego, nigdy, ale to nigdy nie pozwoliłby 
sobie na podobne zachowanie. Ojciec zawsze wpajał mu, że 
posiada honor, o który musi dbać jak o własne życie, a podob-
ne wyskoki nie licowały z zachowaniem godnym szlachcica.

Kiedy stanął pod drzwiami gabinetu Mogensa, czuł się 
lekko skonfundowany. Nie miał wprawy w relacjonowaniu 
podobnych zdarzeń. W końcu rozumiał, że księciu nie wy-
pada po żołniersku oznajmić, że „Biril rozpierdolił krzesło 
i ryczał, że z księcia tępy chuj”. Opowiedział więc o zajściu 
słowami tak delikatnymi, jakby przemawiał do niewinnej 
panny. Użył kilku kwiecistych eufemizmów, plastycznych 
porównań i od razu było widać, że w szkołach nie był głąbem. 

Zaskoczyło go, że Mogens uśmiechnął się pod nosem, a po-
tem zapatrzył w wiszący na ścianie pęk pawich piór. Całkiem 
zapomniał o Borenie. Ten postał chwilę, ale poczuł się jak 

idiota i cichaczem usunął z gabinetu. W korytarzu minął 
najpiękniejszą kobietę świata – uroczą żonę księcia. Boren był 
na ich ślubie i zawsze mówił, że była najwspanialszą panną 
młodą, jaką kiedykolwiek widział. W ogóle była zachwy-
cająca, słodka i łagodna, grzeczna i pogodna. Uwielbiał ją. 
Na odległość. Nie był z nią sam na sam prawie dwadzieścia lat. 

Jednak kilka dni później Mogens nakazał mu towarzyszyć 
księżnej w drodze do brata. Boren czekał przed powozem na 
Nisse zdenerwowany, z sercem boleśnie tłukącym się w pier-
si. Nie spodziewał się po sobie aż takiej reakcji. 

Księżna wyszła w towarzystwie męża i młodszego syna, 
który więcej czasu spędzał w Nifanii u babki niż w rodzin-
nym pałacu i za parę dni znowu miał wyjechać. Pożegnanie 
było krótkie i zostali w powozie całkiem sami. Powinien coś 
powiedzieć, ale nie potrafił wymyślić nic sensownego. Tyle 
razy widział ją w ciągu ostatnich tygodni, ale nigdy nawet na 
niego nie spojrzała. Bał się, że go nienawidzi; pogardza tchór-
zem, który ją uwiódł i zostawił. Wreszcie po wielu godzinach 
milczenia, podczas których ona wpatrywała się uparcie 
w krajobraz za oknem, a on w nią, wydusił z siebie jej imię.

– Nisse… – szepnął ledwie słyszalnie. 
Był wzruszony, oddychał szybko, drżąco. Spojrzała i łzy 

stanęły jej w oczach. Nie powiedziała nic. Patrzyli na siebie 
parę godzin, bez słowa. Uścisk dłoni, którym go obdarzyła, gdy 
wysiadała na pierwszy nocleg, odebrał mu oddech i ścisnął 
boleśnie piersi. Rano uciekł od niej na konia, ale na popa-
sie poprosiła, by jej towarzyszył i zabawił rozmową. I tak już 
zostało. Opowiadał jej o swoich podróżach, egzotycznych 
miejscach, które odwiedził. Słuchała uważnie, czasami oczy 
rozszerzały się jej ze zdziwienia, czasami śmiała się z nie-
codziennych zwyczajów dalekich ludów. Zauważył, że jego 
opowieściom na postojach przysłuchują się gwardziści 
z konwoju. Jak bardzo musiał się pilnować… 

Kiedy wjechali na dziedziniec letniej rezydencji książąt 
Nifanii, uniżenie schylił głowę i podał jej dłoń, a potem 
ramię. Była blada. Ta podróż nie tylko jemu rozstroiła nerwy. 

Nisse od razu udała się do gabinetu brata. Zaskoczony Biril 
cieszył się z odwiedzin siostry, póki nie usłyszał, że popiera męża. 
Wściekł się, zacisnął pięści i lodowatym tonem poinformował 
ją, że woli zdechnąć, niż abdykować. Nisse westchnęła. 

– Nie trzeba było godzić się na pojedynki i rozejmy – stwierdziła 
złośliwie. – Poza tym, bracie, twoi poddani mają cię dość. Nie masz 
żony, nie masz potomka, nie masz pomysłu na rządzenie. Tylko byś 
walczył z Mogensem. A on rządzi o wiele rozumniej. I ma dwóch 
synów. Lafer ma już dziewiętnaście lat i niedługo wróci z Akademii. 
– Z dumą mówiła o mężu i synach, co wyraźnie drażniło Birila. – 
Nie rozumiem was i tych idiotycznych potyczek, ale skoro 
obaj zgodziliście się na te warunki… Możesz negocjować, 
Mogens zawsze tak robił, o ile pamiętam – zakpiła. 

Boren stał obok i patrzył, jak książę bladł coraz bardziej, 
coraz mocniej zaciskał usta i pięści. Patrzył na siostrę z wyr-
zutem, ale nie pozwolił sobie na wybuch złości. Odwrócił się 
i poszedł przygarbiony, smutny. Ledwo zniknął za drzwiami, 
Nisse ukryła twarz w dłoniach i załkała. Boren nie wiedział, 
co zrobić. Serce go bolało, kiedy słuchał cichych łkań. Usiadł 
wreszcie obok i pogłaskał ją po plecach. Spojrzała i oparła 
głowę na jego piersi.

– To takie trudne… – usłyszał. 
Płakała jeszcze czas jakiś, a on wdychał zapach włosów 

i szukał chusteczki, by mogła wytrzeć nos. 
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Biril zaszył się w prywatnych apartamentach. Czekali na 
niego tydzień. Nie pojawił się, nie wpuścił nikogo do siebie, 
mimo że Nisse stukała do drzwi, błagała i groziła. Smutna 
i zniechęcona kazała spakować ekwipunek i pojechała do 
domu, konwojowana przez oddział gwardii. Boren został. 

Po miesiącu samotności i coraz większych trudności apro-
wizacyjnych Biril wysłał przez niego zapytanie o warunki ab-
dykacji. Wściekł się, kiedy je przeczytał. Po kolejnych dwóch 
tygodniach wysunął swoje. I tak pismo po piśmie książęta 
krwi doszli do porozumienia. Sporządzono ostateczne do-
kumenty i wtedy czas się zatrzymał. Wszyscy czekali na po-
dpis księcia Nifanii, a on siedział w swoim gabinecie całkiem 
nieruchomo i patrzył w jeden punkt. Boren miał wrażenie, 
że na coś czekał.

***

Wezwano go do księcia skoro świt. Nieco nieprzytomny 
wpadł do gabinetu i momentalnie otrzeźwiał. Biril siedział 
w fotelu nagi, owinięty w kawał materii zerwanej z okna. 
Wszędzie wokół porozrzucane były części garderoby. Boren 
zastanowił się, czy każda sztuka należy do księcia, jednak 
ten wydawał się nie zwracać na nie uwagi. Patrzył na słońce 
wschodzące na linii symetrii pałacu i bezmyślnie głaskał 
nagi tors. Rozpuszczone włosy były gęste i mocne. Książę 
na ogół nosił je związane ciasno z tyłu głowy i posłaniec nie 
spodziewał się, że są tak bujne. Nie dostrzegł w nich srebrnych 
nici. Byli niemal w jednym wieku, ale Boren musiał przyznać, 
że książę wyglądał wspaniale. O wiele lepiej od niego. 

Rzucił okiem na okrągły stoliczek ze spiralnie wykręco-
nymi nóżkami. Stała na nim szkatułka, w której przenosił 
książęce listy. Biril spojrzał w tym samym kierunku.

– W tej kasetce Mogens zamknął przyszłość. Jeśli podpiszę 
dokumenty, życie, jakie prowadzę, całkiem się odmieni. Spędzę 
resztę dni w tym pałacu. Sądząc po reakcjach dworzan, ra-
czej sam. Myślisz, że powinienem zgodzić się na coś takiego?

Boren nie odpowiedział, choć zdał sobie sprawę, że po-
gardza Birilem za tę uległość. On nigdy by się nie zgodził, 
wolałby umrzeć, niż przeżyć taki wstyd. Walczyłby z Mogen-
sem do upadłego. Na śmierć i życie. Nie wiedział, ile myśli 
miał wypisane na twarzy, ale Biril przyglądał mu się uważnie. 
Podszedł do gwardzisty. 

– Uważasz, że to niehonorowe, prawda? – zapytał, patrząc 
mu w oczy, i nie czekając na odpowiedź, mówił dalej: – Honor 
to dziwna rzecz… Uciekłeś z sypialni Nisse, wykorzystując 
swój kunszt. Zostawiłeś ją, choć nie rozumiałem dlaczego. 
Twoja rodzina jest starsza od naszej, choć nie tak zamożna… 
Zgodzilibyśmy się na wasz ślub. – Boren poczuł się tak, 
jakby dostał w twarz. Wiele razy wspominał tamtą chwilę: 
podniesiony głos Birila za drzwiami, żądanie, by go wpus-
zczono, lęk w oczach Nisse, jej szept, by uciekał. Za szyb-
ko zdecydował, za szybko… – Tyle że w Akademii nie chcą 
młodych żonkosiów… Tego się bałeś, prawda?

– Tak – przyznał. – Zostawiłem ją, uciekłem jak tchórz 
i żałuję. Zawsze żałowałem, ale nie było powrotu. Ja za szyb-
ko uciekłem, ty za szybko wydałeś ją za mąż.

Biril pokiwał głową, jakby doskonale rozumiał ten za 
późny żal. 

– O tak, na pewno… Obaj się pośpieszyliśmy. Nieważne 
– machnął ręką. – Teraz to już naprawdę nieważne, nic nie 

możemy zrobić… Podjąłem decyzję – powiedział całkiem 
innym tonem. – Podpiszę dokumenty, nie mam innego 
wyjścia. Myślisz, że długo pożyję, kiedy Mogens złoży swój 
podpis? Przestanę przecież cokolwiek znaczyć.

Boren, wdzięczny za zmianę tematu, oburzył się trochę 
na pokaz. 

– Jego Wysokość Mogens nie pozwoli, byś ucierpiał. To 
człowiek honoru – stwierdził.

– O tak, z pewnością – przytaknął książę, a jego długie 
włosy rozsypały się po twarzy. Jednak były wśród nich siwe… 
– A ty jaki jesteś, Boren?

– Ja, panie? Ja jestem gwardzistą – odpowiedział, nie 
pojmując, o co pyta.

Biril zaśmiał się bezgłośnie i pochylił w stronę Borena. 
– To wiem. Powiedz mi, jakim jesteś mężczyzną. Ty, nie 

ten wystraszony młokos. Czy gwardzista Boren jest hono-
rowym mężczyzną? – zapytał, ściszywszy głos. 

Na chwilę ich oczy się spotkały. Powinni usiąść wygodnie 
i porozmawiać, ale obaj wiedzieli, że ten poranek nie jest od-
powiedni na rozmowy spóźnione o lata. Ostatecznie książę 
westchnął i wrócił do poprzedniej, leniwej pozycji, a Boren 
patrzył przed siebie, jakby scena sprzed chwili nie miała 
miejsca. 

– Ile zajmie ci dostarczenie przesyłki?
– Zależy od okoliczności. Postaram się jak najszybciej.
– Mogę mieć nadzieję, że właśnie ty przyniesiesz mi 

odpowiedź mojego szlachetnego kuzyna?
– Jeśli tak zadecyduje mój książę, panie.
– Pragnąłbym ponownie cię spotkać.
– Tak, panie. Czuję się zaszczycony – odpowiedział gwardzista.
Godzinę później, gdzieś w połowie drogi między pałacami 

książąt zdecydował, że złoży dymisję. Po piętnastu latach 
służby miał do tego prawo. Zbliżał się do czterdziestki, a na 
świecie było jeszcze sporo miejsc, które chciał przed śmiercią 
zobaczyć. 

III.
Książę Slanii od wielu godzin siedział w swoim gabine-

cie i przeglądał zbyt liczne, jak mu się wydawało, raporty 
i prośby. Wreszcie po skromnej, zjedzonej w samotności 
kolacji, sięgnął po metalową kasetkę. Otworzył ją i jeszcze 
raz przejrzał dokumenty od księcia Nifanii. Westchnął, bo 
od wielu dni odkładał złożenie kilku ostatnich podpisów. 
Sprawy nie zaszły za daleko i jeszcze można było wszystko 
obrócić w kąśliwy żart, kiepski dowcip złośliwego księcia, 
który chce dopiec przeciwnikowi. Jednak Biril dokumenty 
podpisał i odesłał. Zgodził się abdykować i czekał na jego 
ruch. A on zwlekał.

Odkładał również decyzję w sprawie dymisji Borena. Nie 
spodziewał się tej prośby. Gwardziści bez rodzin na utrzyma-
niu rzadko występowali z prośbą o zwolnienie ze służby. Na 
ogół pragnęli dożyć na posadach do późnej starości i wydale-
nie ich nastręczało pewnych kłopotów. A Boren zdecydował 
się odejść. Czy miało to związek z jego żoną? Z Birilem? 

Mogens usiadł wygodniej, opierając dłonie na poręczach 
fotela grzbietami w dół. Skupił się i po chwili śledził, jak 
zewsząd napływają delikatne, srebrzyste nici mocy i oplatają 
palce. Chłonął energię świata i czuł, jak w nim potężnieje. 
Płacił za to strasznymi bólami głowy, kołataniem serca i zde-
formowanymi stawami dłoni, ale uważał, że taka cena nie jest 
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zbyt wygórowana. Otrzymywał w zamian niewyobrażalną 
siłę i nadludzkie możliwości. 

Uwielbiał metaliczny i rześki smak energii, który czuł, 
gdy moc rozlewała się po jego biologicznych tkankach. Wiel-
kie i zmęczone ciało na fotelu od lat było jedynie naczyniem. 
Gromadził w nim moc, by uruchomić swój kunszt. Jedyny, nie-
powtarzalny i głęboko skrywany przed niemal wszystkimi na 
świecie. Gdyby ludzie wiedzieli, co potrafi, nie miałby spokoju.

Oddychał miarowo, coraz spokojniej, powtarzając w myślach 
te same słowa. Uwalniał się od ciężaru ciała. Zostawiał balast 
mięśni, kości, flaków… Słyszał, jak zwalnia serce, jak krew wy-
hamowuje. Pozostawił ciało w fotelu, a sam uniósł się w mrok 
Bezmiaru. Żył tu w sposób całkiem różny od fizycznego, ale 
piękniejszy, potężniejszy i prawdziwszy. 

Wypowiedział Przywołanie i w granatowej ciemności 
zalśniły srebrzyste linie życia. Miliony milionów wstęg 
błyszczały wszystkimi kolorami świata. Setki barw i odcieni 
splatały się, tworząc wielobarwną rzekę. Pojedyncze kolory 
na ułamki sekund splatały się z innymi i odpływały w nicość, 
a ich miejsce zajmowały kolejne. Wiedział, że każda nić to 
jedno ludzkie życie, ale nigdy nie potrafił określić dlaczego 
przybierała taką a nie inną barwę. Nikt nie wiedział.

Czasami miał problem, by odnaleźć swój strumień, jednak 
nie dziś. Wstęga srebrzystej zieleni sama do niego podpłynęła 
i rozlała się u stóp. Ostrożnie wszedł w wartki nurt. Powoli 
zanurzył się i pozwolił unieść. Cierpliwie omijał kolejne st-
rumienie i pasma, jednak kiedy jego nurt przecięła świetlista 
wstęga Nisse, skręcił i poszukał interesującego go dnia. 

Niepokoił się od chwili powrotu żony od Birila. Była 
rozkojarzona. Skrywała coś nieudolnie. Musiał wiedzieć, za-
nim podpisze dokumenty, co powodowało ten nastrój. Serce 
mówiło mu, że to brązowe oczy Borena nie dawały jej spokoju, 
ale musiał mieć pewność, a nie tylko mgliste przypuszczenie. 

Patrzył, jak żegna się z żoną, jak powóz rusza. Zasiadł obok 
niej i natychmiast przytłoczyło go milczenie pełne napięcia. 
Nisse patrzyła w okno, jakby obecność gwardzisty w ogóle 
jej nie interesowała. A jednak czuł rosnące w nich roztkli-
wienie. Cichy szept Borena zalśnił złotem, które splotło się 
z wrzącą czerwienią wzruszenia Nisse. Odszukał kolejne dni 
i spotkania. Słuchał barwnych opowieści posłańca i śmiechu 
żony. Dostrzegł jej głęboko skrywany żal i jego zagubienie, a po-
nad wszystko kolory ich istnień. Tworzyły harmonię tak piękną, 
że trudno było się od niej oderwać. Wycofał się tchórzliwie. 

– To już było – powtórzył któryś raz z rzędu. – Twórz przyszłość. 
Wiedział, że nie da się zmienić nici już raz utkanej, 

ścieżki dawno przebytej. Kiedyś próbował, ale choć mieszał 
wstęgę, zawsze wracała do pierwotnego stanu. Obserwował, 
jak własna historia obmywa mu stopy. Chwile życia tworzące 
lśniącą falę energii przepływały obok, niezmienne mimo ni-
eustannego ruchu. Wiele lat próbował to pojąć, aż przyszło 
olśnienie: każda chwila życia trwa wiecznie. Była, jest i będzie. 
W Bezmiarze nie było czasu; w nim wszystko istniało zawsze. 
Wieczna, potężna i niewyczerpana siła zapewniała trwanie 
nie tylko jego ciału, lecz także całemu światu, w którym 
przyszło mu istnieć. Sama niematerialna tworzyła materię. 
Biril odkrył to na długo przed nim i wykorzystywał po swojemu. 

Wrócił do nurtu, stanął pod prąd i spojrzał przed siebie 
nieistniejącymi oczami. Potężna moc wdarła się w niego oślepiającą 
bielą i ból zalał całe ciało. Zawsze tak było. Musiał ją w siebie 
wpuścić, by wrócić do materialnej rzeczywistości. Płacił za 

to rozrywającym go cierpieniem. Penetrował przeszłość, ale 
nie mógł patrzeć w przyszłość. Nie potrafił znieść jej wszech-
mocy. Była wielkim chaosem, nieodgadnioną plątaniną 
możliwości, życiodajną siłą, potęgą nie do pojęcia. Zawierała 
w sobie nieskończony potencjał. Był tu tyle razy, a ta siła 
nieustannie nim wstrząsała. Czuł się małą, nic nieznaczącą 
drobiną. Nawet nie ziarnkiem piasku czy maku. Prędzej 
pyłkiem niesionym przez wicher, osadzanym gdzieś na 
chwilę, by zaraz znowu lecieć dokądś, bez celu i sensu, który 
by mógł pojąć i zaakceptować.

Pozostawione ciało drgnęło konwulsyjnie. Powrócił i ból 
zalał go druzgocącą mocą. Rozpalił nerwy do białości i wydobył 
z gardła skowyt. Zwinął się na podłodze. Wiedział, że męka 
zelżeje, ale oczekiwanie na ulgę wydawało się trwać wiecznie. 
Powoli zaczął rozróżniać zarysy mebli, kolor ognia w komin-
ku. Usiadł, lekceważąc opór ciała, niechęć mięśni, ścięgien, 
stawów. Oparł się o nogę biurka. W głowie miał młyn, 
mdłości przychodziły falami. 

Długo siedział bez ruchu, po czym sięgnął po szkatułkę. 
Rozłożył dokumenty na podłodze, chwycił pióro w zdrętwiałe 
palce, zanurzył w atramencie i zaciskając zęby, wykaligrafował 
książęcy podpis. Starał się, by był nie do podważenia. 
Podpisał pozostałych pięć kart i schował. Nikt nie powinien 
poznać ich treści przed czasem. 

Leżał bezsilny, a jego myśli krążyły wokół Nisse. Była dobrą 
żoną, choć niewiele ich łączyło. Z wiekiem jej apetyt na miłość 
osłabł, rosło natomiast pragnienie władzy. Pod tym względem 
była nieodrodną córką swej matki. Często stawiała na swoim. 
Załatwiała za niego mnóstwo delikatnych spraw. Bywała o wiele 
bardziej zdecydowana. Mądrzejsza. Doskonale sprawdziła się 
jako matka. Będzie dobrym księciem… On musi zakończyć 
sprawę z Birilem. Cierpliwie czekał wiele lat, aż Lafer dorośnie…

Pozostawał jeszcze Boren. Powinien z nim porozmawiać, 
przedstawić swoje warunki, ale na razie musiał się podnieść 
i spróbować dojść do łóżka. Wiedział, że jutrzejszy dzień 
będzie bolesny. Dźwigając się, zrzucił książkę. Drzwi drgnęły.

– Wróciłeś? – spytała Nisse i podeszła, by go podeprzeć.
– Myślałem, że poszłaś spać – mruknął zaskoczony.
– Pójdę. Zaraz po tobie.

***

– Bardzo jestem ciekaw, dokąd nas to pawie pióro zapro-
wadzi – szepnął Biril.

Siedział od dłuższej chwili na łóżku i w słabym świetle 
brzasku przyglądał się rysunkowi na plecach gwardzisty. Nie 
wytrzymał i przejechał palcem wzdłuż kręgosłupa. Boren 
obudził się, uniósł na łokciu i zamarł. W jego oczach książę 
dostrzegł obawę. Uśmiechnął się jakby przepraszająco, ale 
nie cofnął dłoni. 

– Leż. Chcę obejrzeć. Od dawna to masz?
– Od tygodnia. – Boren ziewnął nerwowo. – Poprosiłem 

Mogensa, by zwolnił mnie ze służby w gwardii. Zgodził się 
pod dwoma warunkami: póki tu będę, mam mu raportować, 
co się z tobą dzieje. Bez niepotrzebnych szczegółów. Tylko czy 
jesteś zdrów. Powiedział, że to bardziej dla księżnej, żeby się 
o ciebie, panie, nie niepokoiła. A drugi warunek to ta wątpliwa 
ozdoba. Powiedział, że to dowcip, który cię rozbawi. 

Nie widział Birila. Czuł tylko jego palce, dotykające lekko 
skóry na plecach.

Pawie pióra
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– Miał rację, drań. To całkiem niezły żart. Całkiem 
niezły… – usłyszał odpowiedź i cichy śmiech. 

Było mu niezręcznie nie tylko z powodu pieszczotliwego 
dotyku mężczyzny. Nie powiedział księciu całej prawdy. Mo-
gens zgodził się na jego odejście z gwardii pod jeszcze jed-
nym warunkiem.

 – Czeka mnie jeszcze jeden pojedynek z Birilem. Tyle że 
tym razem to będzie całkiem poważnie. I coś się może stać. 
Coś, że tak powiem, nieodwracalnego. Jeśli umrę – mówił 
z mrocznym spokojem – będziesz się opiekował Nisse do 
końca życia, swojego lub jej. I wspierał w rządach, nim Lafer 
nie okrzepnie na tronie. 

Nie wiedział, co odpowiedzieć. Kilka lat z Nisse… 
Wcześniej pomyślał, że odejdzie, ucieknie od niej. Nie umiał 
tak jak ona – pamiętając, co ich łączy – żyć jak dawniej. 
Tymczasem książę chciał ustanowić go doradcą ewentualnie 
owdowiałej księżnej. Mogens dostrzegł jego niepewność.

– Wiem, że ty najlepiej się do tego nadajesz. I nie próbuj 
zaprzeczać! Poczekaj na nas u Birila, byś w razie czego pomógł 
Nisse. Ona na pewno będzie próbowała nas rozdzielać, a to 
nie jest dobry pomysł, by stawała między nami. Sam wiesz, 
że to nie najlepszy pomysł… 

Wiedział. Pojedynki książąt śledzili wszyscy posiadający 
kunszty; on nie przegapił ani jednego. W Akademii zastana-
wiano się, czy ich nie zakazać. Były krańcowo niebezpieczne, 
bo posługiwali się olbrzymimi pokładami mocy i ryzykowali 
nie tylko swoim życiem. A teraz zanosiło się na ostateczną 
walkę. Przyglądał się Mogensowi, kiedy mówił o jego 
zadaniu, i doszedł do wniosku, że naprawdę zależy mu na 
bezpieczeństwie Nisse. Przyrzekł więc opiekować się księżną 
i młodymi książętami. Pozwolił też zrobić sobie na plecach 
kolorowy rysunek. 

– Powiedział, że zrozumiesz przesłanie – powtórzył i znieru-
chomiał, bo wciąż czuł palce Birila nieśmiało muskające skórę. 

Niemal przestał oddychać, gdy Biril pocałował go w ło-
patkę. Usta drgnęły dokładnie w miejscu, gdzie pawie oko 
połyskiwało błękitem i zielenią. Książę objął go i przywarł 
całym ciałem. Leżał przytulony, z wargami na łopatce, a Bo-
renowi wydawało się, że trwa to wieki. Wreszcie książę cofnął 
się, a on odetchnął. Dopiero po chwili zauważył, że zacisnął 
pięści. Bolały go napięte ramiona i kark. Siłą powstrzymywał 
się, by nie uciec.

– Nigdy nie zdradziłem Nisse, że wiem, w kim tak bardzo 
zakochała się moja mała siostrzyczka, że zapomniała o wszyst-
kim i wszystkich – usłyszał spokojny głos. – Ciągle zresztą czu-
je to samo. Widziałem, jak na ciebie patrzyła, gdy ją do mnie 
eskortowałeś. Mój szalony kuzyn wystawił was oboje na ciężką 
próbę. Zdaliście egzamin czy zawiedliście jego nadzieje?

Boren nie mógł skupić myśli na tyle, by rozstrzygnąć, jakie 
nadzieje mógł mieć Mogens. Pragnął ich wstrzemięźliwości czy 
wprost przeciwnie? Pewna przewrotna myśl zalśniła w nim, ale nie 
miał czasu na rozważania. Usiadł, odwrócił się i odetchnął 
z ulgą, widząc księcia leżącego z rękoma pod głową i wzro-
kiem utkwionym w jego plecach. 

– Mógłbyś nauczyć mnie swojego kunsztu? – zapytał nagle 
Biril i dodał: – Potrafię zmienić naturę rzeczy, ale nie umiem 
przenieść się z miejsca na miejsce jak ty. 

Boren odważył się i szybko przesiadł na fotel stojący pod 
oknem. Miał nadzieję, że wyglądało to na zwykłą zmianę miejs-
ca, a nie ucieczkę przed dłoniami Birila. Poza tym nie lubił 

rozmów o swoim kunszcie. Akademia przed laty przysyłała 
mu uczniów, ale żaden z nich nie posiadł umiejętności prze-
kraczania Bezmiaru. Dwóch zmarło. Te śmierci wstrząsnęły 
nim. Poprosił o zwolnienie z obowiązku nauczania i zgłosił 
się do służby w gwardii Slanii. Piętnaście lat rezydował 
w najodleglejszym garnizonie i czasami przynosił ważne 
wiadomości. Dziwił się, że Mogens nie wykorzystuje jego 
zdolności, ale wolał nie pokazywać się na oczy Nisse. Miał 
czas, by wędrować i poznawać miejsca, o jakich nie marzyli 
nawet pisarze-fantaści. W kilku miał nawet domy. 

– Nie uczę od dawna, nic z tego nie wychodziło – powiedział 
po chyba zbyt długiej chwili milczenia. – Jestem jedynym 
i niepowtarzalnym egzemplarzem. Tak jak i ty. – Skłonił się. 
– Nikt nie potrafi sprawić, by metal zmiękł z dala od ognia.

Biril zaśmiał się i machnął dłonią, jakby mówili o czymś 
niegodnym uwagi.

– To całkiem proste. Trzeba tylko wedrzeć się do środka 
materii i zmienić połączenia między elementami najmniej-
szych drobinek. Splata je potężna moc. Nic się nie dzieje, 
gdy zabiorę jej trochę dla siebie. Ale jeśli wyssać ją całą, to 
kamień rozsypie się w piasek, a woda zniknie – wyjaśnił, jak-
by to była rzecz oczywista i jasna, choć sam był tym zachwy-
cony i nie do końca pojmował. – Zostanie moc. Siła, którą 
można wykorzystać. Czerpałem z niej niejeden raz… Nic 
trudnego, jak się nabierze wprawy – zaśmiał się, jakby do 
własnych wspomnień. – Mam za sobą wiele spektakularnych 
wybuchów i pożarów! Bo czerpać jest łatwo, ale zapanować 
nad tą mocą – niezwykle trudno. Ale można.

– Trzeba tylko mieć do tego dar. 
– Tak samo trzeba wiedzieć, jak pokonać przestrzeń jed-

nym krokiem, kiedy inni muszą zrobić ich milion. Jak jest 
między jednym a drugim miejscem? 

– W Bezmiarze jest nieprzyjemnie zimno – stwierdził 
Boren po chwili zastanowienia. – Nie zostaję tam nigdy, choć 
czasami jest pięknie i kusi. Moi uczniowie zapominali, gdzie 
są, i zauroczeni umierali. 

Nie chciał do tego wracać, szczególnie teraz, kiedy zapo-
wiadało się, że będzie musiał przeprowadzić przez Bezmiar samą 
Nisse. Zamilkł, patrząc w okno. Miał dosyć skakania z miejsca na 
miejsce. Chciał ziemi pod nogami, przestrzeni wokół siebie. 

– Czy ty ciągle kochasz moją siostrę? – Pytanie zabrzmiało 
niespodziewanie i całkowicie zaskoczyło Borena. – Nie 
zdziwię się, jeśli nie. W końcu minęło sporo czasu, a ona, 
co tu mówić, dawno przestała być słodką dzieweczką. Więc?

– Co za różnica – mruknął. 
– Wielka, naprawdę wielka. Kochasz?
– Kocham – wyznał.
A po chwili usłyszał coś, co go zastanowiło:
– To i lepiej… Mogens niedługo przyjedzie, byśmy ofic-

jalnie ogłosili moją abdykację – przypomniał, jakby to cokol-
wiek wyjaśniało. – Potem będę nikim. Powiedz, czy powinie-
nem postarać się, by mnie zapamiętano?

Odwrócił twarz do księcia. Nie lubił u ludzi takich 
uśmiechów. Były jak zapowiedź śmierci.

IV.
– Pojedynek?! Kolejny pojedynek? – krzyknęła Nisse. – 

Obaj oszaleliście! 
– Twoja złość nic nie pomoże. Poprosiłem Borena, by w ra-

zie czego zabrał cię w bezpieczne miejsce.

dOROTa PaSEk
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– Kogo poprosiłeś?! – krzyknęła po raz drugi tego wieczora. 
– Borena? Gwardzistę Borena? – Spojrzała na niego z wyrzu-
tem, a on udał, że nie dostrzega. – Wyjaśnij mi dlaczego! – 
zażądała i w napięciu oczekiwała na odpowiedź.

– Po pierwsze nie jest już gwardzistą. Sam poprosił o zwol-
nienie ze służby – dodał, widząc pytanie w jej oczach. – Po dru-
gie jest najlepszy do takiego zadania i wiem, że zadba o ciebie 
jak należy. Boren nadaje się do tego idealnie – powiedział i 
otoczył ją ramionami. Uśmiechnął się, mimo że dojrzał jej 
zmieszanie. – Nisse, Nisse, Nisse… – zamruczał, zniżając 
głos. Lubiła, kiedy tak mówił. Niskie, ciepłe tony wzburzały 
jej krew. Drań wiedział o tym i wykorzystywał w trudnych 
sytuacjach. Teraz też. – Zaufaj mi, tak jak ja ufam tobie. I nie 
bój się, wszystko będzie tak, jak być powinno.

Mówił z głębokim przekonaniem i chciała mu wierzyć. 
Nie miała powodu, by wątpić w choćby jedno słowo. Nigdy 
jej nie wykorzystał, nie okłamał. Był porządnym księciem. 
Uczciwie realizował ich mały pakt, zawarty jeszcze przed 
ślubem. Mogła zaspokajać prywatne ambicje. Miała tyle 
wolności, ile mógł jej dać bez wzbudzania plotek i niechęci 
poddanych. Dlatego nigdy go nie zdradziła, choć miała 
niejedną sposobność, a i chętnych nie brakowało. 

Pogłaskał ją po policzku i delikatnie pocałował. Zmar-
szczyła nos, bo nieprzyjemnie zaszczypało. Oczy lśniły mu 
zimnym blaskiem, a skóra była blada. Czasami pełgały po niej 
linie do złudzenia przypominające błyskawice, tylko o wiele 
mniejsze niż te, które widziała na niebie. Zawsze tak było, 
gdy zbierał moc. Kiedy zobaczyła go takim po raz pierwszy, 
wystraszyła się. Biril też miał swój kunszt, w końcu spędził 
kilka lat w Akademii, ale czerpał energię ze świata wokół. 
Zresztą każdy mag miał inną metodę. Niektórzy byli tak 
potężni, że moc przelewała się w nich jak rtęć w szklanej 
rurce. Ani mąż, ani brat nie należeli do tych najsilniejszych. 
Musieli się postarać o energię Bezmiaru, jeśli chcieli jej użyć. 
Niejeden raz przyglądała się ich pojedynkom. Od czasu, kie-
dy została żoną Mogensa, walczyli niemal regularnie co pięć 
lat. Pisali do siebie listy i ustalali warunki. Spraszali magów 
i mocowali się. Tak to w myślach nazywała. Czasami zachow-
ywali się, jakby próbowali jakichś nowych sztuczek… Kiedyś 
Mogens wyznał, że pewne rzeczy normalnie są niedopusz-
czalne, ale w pojedynku nikt ich nie zabroni. Więc próbują.

A teraz Mogens lśnił, ale nie wiedziała, czy na serio 
obawiał się Birila, czy tylko się zabezpieczał. Nie zapytała 
go z prostego powodu: i tak by jej nie odpowiedział. Bardzo 
niechętnie rozmawiał z nią o bracie. 

– Pójdę już. Muszę się przygotować – powiedział i odsunął 
się jakby z ociąganiem. W drzwiach spojrzał jeszcze na nią. 
– W moim biurku w domu jest metalowa szkatułka. Wiesz 
która, prawda? – Skinęła głową. – Są w niej ważne dokumen-
ty. Gdyby coś się stało… – przerwał. – Gdyby mnie coś się 
stało, to koniecznie do niej zajrzyj. 

Chciała zapytać jeszcze, co zawiera szkatułka, co może 
mu się stać, ale już zamknął drzwi. Zacisnęła dłonie na piersi, 
bo nagła trwoga pozbawiła ją oddechu. Usiadła w fotelu na-
przeciwko okna, ale zaraz się poderwała. Podeszła do drzwi, 
potem jednak zawróciła. Mogens pożegnał się i poszedł, nie 
chciał spędzić z nią tej nocy… 

Wyszła na taras, by złapać oddech. Niebo był granato-
we, księżyc lśnił srebrzyście, na północy migotała gwiazda. 
Przysiadła na krześle, by nieco uspokoić skołatane nerwy. 

Znowu godzinami będzie przewracać się w łożu i gonić 
myśli, a rano wstanie zmęczona i przygnębiona. O ile w ogó-
le uśnie… Powinna postarać się, by nie doszło do pojedynku. 
Martwiła się o Mogensa; przez ostatnie tygodnie nieustannie 
lśnił. Schudł, przygarbił się. Całkiem jakby dźwigał zbyt wie-
lki ciężar.

Spojrzała na park i krzyknęła wystraszona – alejki wyglądały 
jak smugi światła. Mogens okłamał ją, mówiąc, że pojedynek 
wyznaczono na dwie godziny po świcie. Jeśli granitowe ścieżki 
błyszczały, to oznaczało, że Biril po swojemu przywołuje moc. 
Będą walczyć nie za parę godzin, lecz już, teraz! Wpadła do 
komnaty. Pożegnanie Mogensa nabrało teraz całkiem innego 
wymiaru. A Biril? Spotkała go po południu w parku. Siedzieli 
na ławeczce w cieniu kasztanów, a on wspominał odległe czasy 
dzieciństwa, kiedy była dziewczynką i zabierał ją na przejażdżki 
łódką po jeziorze, uczył pływać, skakać przez przeszkody, grać 
w karty, choć matka się złościła, że to niegodne damy. Łzy 
zakręciły się jej w oczach, gdy pojęła, że Biril się żegnał! 

Świat stracił ostrość, więc potarła oczy palcami, rozmazując 
wilgoć na policzkach. Chciała pobiec, odszukać ich i zabronić 
walki, ale stanęła w pół kroku, bo powietrze przed nią falowało. 
Głos uwiązł w gardle. Odsunęła się. Przed laty Boren ostrzegał, 
by nigdy nie wchodziła w czynny portal. Stanęła więc i czekała.

Mogła go wyminąć, obejść dookoła, jednak tkwiła nie-
ruchomo. Myśli goniły jedna drugą. Serce przyśpieszyło. 
Zalała ją fala pragnień. Nie chciała ich. Była księżną, nie byle 
dwórką, która może pozwolić sobie na romanse za plecami 
męża. A jednak nie pobiegła do Mogensa. Czy wiedział, co 
ją łączy z Borenem, kiedy mówił, że on nadaje się idealnie? 
Wiedział? Może dlatego, mimo swego kunsztu, wylądował 
na krańcu świata?! Żeby go nie spotykała?

Po dniach spędzonych wspólnie w książęcym powozie 
rozmyślała, co utracili, gdy brat postanowił wydać ją za Mo-
gensa. Ale te rozważania były pustymi dywagacjami, do ni-
czego nie prowadziły, niczego nie zmieniały. Za to pojedynek 
mógł przewrócić świat do góry nogami!

Wiedziała, że obaj obawiali się śmierci. Mogens od lat był 
silniejszy, ale Biril nie miał nic do stracenia. Ona natomiast 
mogła stracić zbyt wiele. Ruszyła w stronę drzwi, gdy Bo-
ren wyszedł z drżącego, gęstego powietrza. Wierzchem dłoni 
otarła niechciane łzy. 

– Będą walczyć! – krzyknęła gniewnie. Nie chciała się 
przy nim mazać. – Żegnali się ze mną. Obaj! Zabierz mnie 
tam, trzeba ich rozdzielić!

– Twój mąż kazał zabrać cię do domu – powiedział i zobaczył, 
jak się żachnęła. – Nisse – zaczął łagodniej i podszedł bliżej 
– oni nie będą walczyć dla zabawy. Dwie godziny temu Bi-
ril kazał wszystkim gwardzistom opuścić posiadłość. Wyjść 
poza jej granice, poza kamienny, ochronny mur. Najlepiej 
popłynąć na wyspę na jeziorze. Przybywających gości od 
razu tam kierowano, choć bardzo się oburzali. Mogens kazał 
mi ciebie zabrać. Nie przywiózł Lafera, by przejął władzę – 
wyliczał fakty, a ona kuliła się w sobie coraz bardziej. – Nie 
będą walczyć do pierwszej krwi. Raczej na…

– …śmierć i życie – dokończyła wystraszona.
Przytaknął i patrzył, jak zaciska usta, jakby ją to zezłościło.
– Samolubne dranie! Zawsze mieli w nosie innych. Mało 

ich obchodzi, co stanie się ze mną, z Laferem, z księstwami… 
Wiedział, że to nieprawda, ale zdawał sobie sprawę, że 

teraz nie posłucha żadnych argumentów. Do tego ciemność 
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za oknem rozświetlił nagły blask. Jakby ktoś zapalił w górze 
bardzo silną lampę. Nie wróżyło to nic dobrego. Nie chciał 
jednak, by Nisse zauważyła, że się przejął, by zdenerwowała 
się bardziej niż dotychczas. 

– Chodźmy stąd – zaproponował stanowczo. – Zabiorę 
cię do domu. 

– Do domu? Nie ma mowy! Nie mogę teraz odejść, ro-
zumiesz!? Zabierz mnie w miejsce, z którego będę wszystko 
widzieć – rozkazała. – Na wyspę!

Zaskoczyła go tonem i zdecydowaniem. Pomyślał jednak, 
że ciągle jest tą panną sprzed lat, która przebojem zawładnęła 
jego sercem i ciałem. Przecież zawsze rozkazywała i decy-
dowała. Płacz i bezsilność do niej nie pasowały. Chyba że 
się mogły do czegoś przydać, kogoś omotać i przeciągnąć na 
odpowiednią stronę. Uśmiechnął się na zgodę. 

– Obejmij mnie i nie puszczaj, choćby nie wiem co. Nie 
oddychaj, póki nie wyjdziemy po drugiej stronie. W Przejściu 
jest tak zimno, że wszystko zamarza – wyjaśnił i wyciągnął do 
niej ramię. Podała mu dłoń. Przysunęła się, podniosła głowę 
i patrząc mu w oczy, uważnie słuchała. – Zrobię krok do przo-
du. Stanę. Potem kolejny i znowu przerwa. I jeszcze jeden. Ty 
trzy w tył. Zaczniesz od lewej nogi. Jak w tańcu. Rozumiesz? 
– Przygarnął ją do siebie. Pierwszy raz od wspólnie spędzonej 
nocy trzymał ją w ramionach. Drżała. – Spróbujemy. Gotowa? 
– Skinęła głową. – Od lewej. Raz, stop; dwa, stop; trzy. Dobrze. 
A teraz naprawdę. – Słyszał, jak nabrała powietrza. Czuł, że 
zacisnęła dłonie na materiale jego koszuli, przytuliła się moc-
no całym ciałem. Podniosła głowę i spojrzała prosto w oczy, 
a potem przycisnęła policzek do jego serca. 

– Zobaczę nici mocy w Bezmiarze? Opowiadałeś, że one 
tam są.

Nie odpowiedział. Wokół nich płonęło, moc sunęła po ścianach 
i podłodze, po Nisse i po nim. Musieli uciekać. Objął ją mocniej.

– Patrz nad moim ramieniem, ale nie oddychaj, nic nie 
mów. Obiecaj mi! 

– Obiecuję. Nie chcę umrzeć jak twoi uczniowie. 
– Dobrze – przytaknął, choć wspomnienie tych śmierci 

go zabolało. – Idziemy. Trzy taneczne kroki. Teraz. Raz…
Dłonie na plecach zmroził lodowaty chłód. Nad ramieniem 

Borena była czarna pustka, w której unosiły się srebrne niteczki. 
Ruszyły w ich kierunku, gdy zrobili drugi krok. Poczuła przyjem-
ne wibrowanie. Nici zlały się w pasmo i płynęły do nich, chciała 
je obejrzeć, ale już stała na miękkiej trawie, na brzegu jeziora. Na 
dłoniach poczuła ciepło. Znowu była upalna letnia noc.

– Już. Jesteś bezpieczna. – Boren odetchnął z ulgą i wcale 
nie miał zamiaru jej puścić. Czuła to w napięciu mięśni ramion. 

Odsunęła się jednak i rozejrzała. Ludzie wokół patrzyli 
na nią zaskoczeni. 

***

Mogens szedł mrocznym korytarzem drugiego piętra 
w kierunku wąskich schodków prowadzących na płaski 
dach otoczony attyką. Birila jeszcze nie było. Podszedł do 
krawędzi i wyjrzał zza murku wysokiego do piersi. Parko-
we alejki lśniły, czyli wszystko było, jak uzgodnili. Wszędzie 
wokół czuł energię potężniejącą z każdą chwilą.

Miał czterdzieści pięć lat i powinien zrezygnować z używania 
mocy. Tyle że nie mógł. Wiedział, że w Akademii od trzecie-
go pojedynku ich potyczki nazwano prześmiewczo „wojną 

pawi”. Wtedy Biril namalował na niebie pióro, niemal iden-
tyczne jak to na piersi Nisse, tylko potężniejsze. Lśniło feerią 
barw, póki Biril nie zemdlał z wyczerpania. „Idiotyczne 
marnowanie mocy”, mówili niektórzy. Nie rozumieli, że 
ich starcia były rzeczą najważniejszą na świecie. Dzięki nim 
spokojnie rozwijali swoje kunszty, uczyli się kierować mocą. 
Obaj dobrze wiedzieli, że zabronią im czerpać z Bezmiaru 
dla samych ćwiczeń. Nikt nie mógł natomiast zakazać po-
jedynków honorowych! Trudno było przez tyle lat udawać 
niezgodę, jednak wytrzymali i teraz mieli osiągnąć cel.

Wiedział, że obaj byli coraz starsi, coraz słabsi i za kilka 
lat może zabraknąć im sił na spektakularne zakończenie 
nieistniejącego już od dawna sporu. „Teraz albo nigdy”, 
pomyślał i umieścił pawie pióro na plecach gwardzisty. To 
był umówiony przed laty znak jego gotowości. Ani Nisse, ani 
Boren nie wiedzieli, co znaczą te pióra. Gwardzista obejrzał 
swoje, zapytał, czy to na zawsze, zrezygnowany pokiwał 
głową i tyle. Niewiele go to obeszło. Ona uważała rysunek 
za perwersję brata. Piętnaście lat Mogens patrzył na nie i roz-
myślał. Niejeden raz kusiło go, by rzucić wszystko, odejść z Bi-
rilem, ale wrodzone poczucie obowiązku wobec Slanii kazało 
mu zwlekać. Teraz, kiedy Lafer dorósł, mógł podjąć decyzję. 

Zamknął oczy. Bolały od blasku mocy gromadzącej się 
wokół. Pamiętał, że tak samo kłuło w oczy światło tamte-
go poranka przed dwudziestu laty. Leżeli na trawie na brze-
gu jeziora nieopodal zamku Birila. Tafla wody lśniła jak 
rybia łuska. Pływali długo, a potem grzali się w słońcu. Mo-
gens miał wrażenie, że unosi się między światami. W mrok 
przymkniętych oczu wdzierał się blask słońca. Miliony poje-
dynczych lśnień igrały pod powiekami, malując niepowtarzal-
ny żywy obraz. Słoneczne ciepło rozleniwiało umysł i ciało. 
Myśli zwalniały, mięśnie wiotczały, opadał w dół jakiegoś 
niekończącego się przestworu. Krainy wiecznej łagodności.

Coś delikatnie dotknęło jego piersi i wyrwało z niebytu. 
Pomyślał, że to owad i machnął dłonią. Chwilę miał spo-
kój, ale potem intruz powrócił. Rozchylił powieki i zamarł. 
Nad jego piersią unosiło się widmowe pawie pióro, iden-
tyczne jak zgubione przez ptaki będące ozdobą książęcego 
ogrodu. To nad piersią było magiczną zabawką, iluzją, a jed-
nak muskało delikatnie jego szyję, tors i brzuch. Nie drgnął, 
tylko zastanowił się, gdzie jest dłoń kierująca piórem, gdzie 
umysł, który je stworzył i ożywił. Zamarł, kiedy pojął, że tyl-
ko jedna osoba w całej okolicy zdolna jest do takiego wyczynu. 
Wyczarować pióro i uczynić je niemal namacalnie istniejącym 
mógł tylko Biril. Siedział oparty o drzewo kilkanaście met-
rów dalej i patrzył tęsknie. Za późno zauważył, że Mogens 
widzi czułość rozlewającą się na twarzy. Spłoszył się, twarz 
skurczyła się w bólu, gdy dostrzegł niechętne zaskoczenie 
przyjaciela. Pióro opadło na pierś. 

Mogens pamiętał Birila klękającego obok, delikatne muś-
nięcie drżących warg i własny strach przeradzający się w złość. 
Ból pięści nagle zaciśniętej, miażdżącej nabrzmiałe usta… 
Krzyk bolesny i haniebną, tchórzliwą ucieczkę. Wściekłe słowa 
wykrzykiwane na dziedzińcu zamku. Nie radził sobie z myślą, 
że z wesołego kompana narodził się ktoś mówiący drżącym 
głosem o skrywanym głęboko pragnieniu bliskości. Mogens nie 
rozumiał takiego pożądania. Nie chciał go poznać. Uciekł.

Pamiętał też, jak po pierwszym przegranym pojedynku 
leżał nocą w pustej i zimnej komnacie. Zaskoczył go dotyk 
ciepłej dłoni na czole i strwożony szept: 
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– Nienawidzisz mnie?
Nienawidził i chyba na złość kilka lat później ożenił się z Nisse.
Pamiętał zaskakujący prezent, odkryty w noc poślubną na 

jej ciele. Biła od niego silna magiczna aura. Dotknął pulsującego 
czerwienią pawiego oka i zalała go fala miłości, bólu tęsknoty Bi-
rila. Całował Nisse, a zewsząd napływały tkliwe i głębokie uczu-
cia jej brata. Kochał Nisse i czuł jego pożądanie. Zgubił się, nie 
wiedział, kogo pragnie. Niespodziewane uczucia, świadomość 
bycia z nią i z nim zarazem, odmieniały go. Rano wyśliznął się 
z łoża pachnącego ciałem siostry i odszukał jej brata. 

Spał w zmiętej pościeli. Bronił się, brutalnie obudzony 
i przyduszony do poduszki. Ależ był silny! To mocne, giętkie 
ciało obudziło w Mogensie dzikie instynkty. Nie zauważył, kie-
dy przestali się siłować, a zaczęli ściskać. Posiadł Birila mocno, 
ostro, wśród tłumionych okrzyków i jęków. Pamiętał już zawsze 
jego twarz, omdlewające oczy, rozkosz. Własny jęk spełnienia. 

Leżał z twarzą wtuloną we włosy i czuł zapach nieprzypo-
minający niczego innego. Zapach Birila. Jednak gdy euforia 
minęła, dopadło go przerażenie. 

Zerwał się, odtrącając wyciągnięte ramiona, bo nagle 
zrobiło mu się niedobrze. Wymiotował długo i boleśnie. Targały 
nim suche torsje, z nosa leciała krew. Całkiem bezsilny osunął 
się na podłogę. Pozwolił się objąć, przytulić do szerokiej, silnej, 
twardej piersi. Wreszcie wytarł usta, dźwignął się na kolana. 

– Wyjedź i nigdy nie wracaj. Zabiję, jeśli jeszcze kiedykol-
wiek… – wyrzucił z siebie. Potem odepchnął Birila i z tru-
dem wstał. Intensywność uczuć wyssała z niego resztę sił. 
– Pamiętaj – warknął i poszedł, nie odwróciwszy się. Długo 
przeklinał go za podstęp i siebie za to, że uległ. Ale pamiętał. 

Także ten moment, gdy kilka lat później w Bezmiar-
ze zalśniła świadomość, że płynie ku niemu ta odrzucona 
miłość. Nie cielesny Biril, ale jego kwintesencja, miłość, 
czułość, oddanie. Nie wzbraniał się, gdy oplotła go, otoczyła, 
wchłonęła. Lśnił jak nigdy wcześniej, jak nigdy potem… Czuł 
się prawdziwie wolny, wyzwolony… Narodziło się pragnie-
nie, by zostać tak na zawsze, zostawić zbędne ciało i płynąć 
w granatową ciemność z kimś tak wspaniałym. Myślał o tym 
marzeniu i napisał do Birila. Ukrył list w szkatułce zamyka-
nej mocą i wyprawił posłańca. Odpowiedź nadeszła szybko 
i wzruszyła go. Przez piętnaście lat oszukiwali wszystkich 
wokół. Nawet Nisse. Przede wszystkim słodką księżniczkę 
Nisse. Bo co miałby jej powiedzieć? 

Żywił nadzieję, że kiedy zniknie z jej życia, odzyska utraconą 
miłość i zazna szczęścia z Borenem. O synach wolał nie myśleć. 
Dla nich po prostu umrze, ojcowie zawsze umierają…

– Mogens – zabrzmiało tuż obok. – lśnimy jak milion słońc.
Znał ten głos. Spojrzał i natychmiast zamknął oczy. Świat 

wokół płonął bolesną bielą.
– Tak miało być. 
– Tak właśnie.
– A jednak się boję – szepnął. 
– Za późno. Nie cofniemy tego.
– Znajdziesz mnie?
– Znajdę. Obiecuję.
Uniósł ramiona w górę i wyszeptał Przywołanie. 

***

Stali w niespokojnym tłumie. Jak zawsze na pojedynek 
zjechało się wielu mężczyzn posiadających własny kunszt. 

Nie ukrywali strachu i głośno potępiali jej brata i męża, ale 
czekali na rozwój wypadków. 

W oddali na wzniesieniu lśnił wspaniały pałac brata. Świat 
wokół budynku mienił się zimnym blaskiem. Ze wszystkich 
stron spływały połyskujące nici. Ścieżki w parku wyglądały 
jak strugi światła. Cała ta jasność pełzła w górę po ścianach, 
rozświetlając je. 

– Nie bój się, woda nas ochroni. Zawsze osłania przed 
magią – szepnął Boren. Wydawało się jej, że wcale nie czuje 
lęku, ale wtedy zdała sobie sprawę, jak mocno ściska jego dłoń.

– Co z nimi będzie?
– Z nimi? – prychnął, jakby los książąt wcale go nie 

interesował. Zmarszczyła brwi. Zauważył to i się zmieszał. 
– Ciebie chcę bronić – wyjaśnił. – A oni… Nie ma szans, by to 
przetrwali. Nikt nigdy nie przeżył takiej kumulacji mocy. Ist-
nieje pewna delikatna granica, kiedy przestajesz być jej pa-
nem. Jeśli ją przekroczysz, wchłania cię. Było kilku wielkich 
magów, którzy tak skończyli. Podobno był też jeden, który 
zrobił to specjalnie.

– Wchłonie ich? – zapytała z przerażeniem. – Czyli co się…
– Nigdy nie widziałem – przerwał jej. – Czytałem tylko, 

że staną się częścią mocy. A jak? Nie wiem.
– Znikną? Po prostu znikną? – zapytała głosem pełnym 

niedowierzania.
– Nie wiem – skłamał. 
Wiedział, że nie będzie to zwykłe znikanie. Czytał, że ciała 

zasychały i rozpadały się w proch, płonęły gwałtownym og-
niem, spopielając się po kilku uderzeniach serc przerażonych 
widzów. Całkiem jakby energia świata spalała tych, którzy za 
bardzo jej pragnęli… Był pewien, że Nisse nie powinna tego 
oglądać. Stali daleko i miał nadzieję, że nie będzie wiele widać.

– Lepiej, by nas tu nie było.
– Poczekamy – zaoponowała tonem nieznoszącym sprzeci-

wu. Zmieszał się. Dostrzegła to, bo dodała, jakby wyjaśniając: 
– Muszę to zobaczyć. Muszę wiedzieć. 

Nic już nie mówił, stał tylko za nią, gotów w każdej chwi-
li zabrać ją w bezpieczne miejsce. Rzucił okiem w stronę 
pałacu. Jego mury stały się światłością, znikały w strugach 
mocy. Roziskrzone pasma spływały zewsząd, gromadziły się, 
unosiły, kumulowały i splatały wokół dwóch postaci. Nad 
nimi płonęło zimne słońce.

– Niewiarygodne – szepnęła.
Wydawało się jej, że kula światła wisząca ponad dachem 

pałacu malała. Zmieniła swój kolor, skondensowała blask, 
nabrała gęstości. Stali daleko, a jednak czuła na skórze do-
skonale znane mrowienie, całkiem jak pocałunki lśniącego 
Mogensa, jak jego dotyk… 

– Och, Mogens… – szepnęła, a serce drgnęło z trwogi.
Wytężyła wzrok, ale nie mogła dostrzec męża i brata w tym 

ostrym świetle. Może te dwie ciemniejsze kreski to oni? Z oczu 
spływały łzy i nie wiedziała, czy wycisnął je żal, czy porażający blask.

Dziwne słońce zmniejszało się nieustannie, a jego siła 
rosła. Jasność była jak srebrne ostrze, wbijające się w źrenice 
i mózg, wwiercające coraz głębiej, w trzewia, drążące mięśnie 
i kości. Bolała. 

Eksplozja wstrząsnęła nimi. Świat momentalnie zalała 
biel tak ostra, że Nisse wrzasnęła. Ból wdarł się w ciało, które 
jakby samo skuliło się, zwinęło obronnie. Poczuła ramiona 
Borena zagarniające ją, przyciągające… Cierpienie nag-
le ustało. Tysiące barwnych punktów pędziło przed siebie, 
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rozświetlając Bezmiar jaskrawymi smugami. Płynęła razem 
z nimi w lodowatym morzu kolorów. Chciała się im przyjrzeć, 
ale już stała w swojej sypialni. Boren jedną ręką obejmował 
Nisse w talii i unosił w powietrzu, a drugą zatykał jej usta. 
Szarpnęła się mocno. 

– A oni? – zapytała płaczliwie i wtuliła się w jego pierś. 
Drżała z przerażenia i strachu. Jednak pod powiekami ciągle 
miała przepiękny widok obudzonego Bezmiaru – miliony ko-
lorowych smug pędzące w nieskończonej nocy. – Co z nimi?

– Z nimi? – powtórzył. – Widziałaś ich, Nisse. Są cząstką 
mocy, świetlistymi nitkami energii płynącymi przez Bezmiar. 

Nie pojmowała tego. Czuła tylko żal. I nagły strach. 
Załkała przerażona. Jednak po chwili znieruchomiała.

– Czujesz to – szepnął Biril ze słodkim uśmiechem na 
ustach i patrzył, jak i ona się uśmiecha, tonąc jednocześnie 
we łzach.

***

Przeraźliwy ból zniknął, szloch, który nim targnął, został 
niewypowiedziany. Przez ułamek sekundy płonął, ale cier-
pienie odeszło momentalnie. Nie czuł już strachu, który mu 
towarzyszył od wielu dni. 

Istniał. Rozbity na miliard świetlistych drobin, a jednak 
cały. Tak jakby wszystko było wszędzie. Pędził przed siebie 
w potędze tak wielkiej, że ginął w niej jak kropla wody w oce-
anie. Parł nieustannie w przód, rozprzestrzeniał we wszyst-
kich kierunkach naraz, by nagle stanąć i zawrócić, gnać ni-
czym błyskawica przed siebie, coraz szybciej i szybciej, wciąż 
przed siebie. Pędził jak białe światło wokół niego, aż przedarł 
się przez podszewkę świata i rozlał świetlistą tęczą. 

Zwolnił. Drobiny wirowały w granatowej przestrzeni, 
splatały się w smugi zielonkawego światła i niczym długie, 
niekończące się wstęgi wiły wokół innych im podobnych. Nie 
był tu sam. Towarzyszyły mu miliony istnień. Czuł je. Widział. 
Słyszał. Witały go, rozumiały i akceptowały. Były świadomością. 
On był nią. Ona była nim. Istniał niematerialnie. 

A potem poczuł zew i radość tak wielką, że Bezmiar 
rozśpiewał się w euforii. 

Kilka lat temu przyśniło mi się, że idę rozległą równiną. 
Słońce odbijało się od śniegu i raziło w oczy. Nogi żądały od-
poczynku, jednak zatrzymałam się dopiero przed wielkimi 
drewnianymi wrotami, które pokrywały wygładzone przez 
czas płaskorzeźby. Pełna złych przeczuć pchnęłam wrota… 

Sen był długi, barwny i nie dawał mi spokoju. Chciałam 
go zanotować, ale okazało się, że nie umiem oddać natłoku 
wrażeń, jakie mi towarzyszyły. Próbowałam i próbowałam, 
aż wreszcie odłożyłam „Złoto i krew“, by nauczyć się pisać. 
Tamta bohaterka ciągle czeka, bym opowiedziała jej historię. 
To jest mój pisarski cel. W drodze do niego tworzę mniej 
lub bardziej udane historie.

Dorota Pasek

Pawie pióra
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Jej mąż wiedział o zemście prawie wszystko. Gdyby była 
świadoma tego, jak przez ostatnie piętnaście lat swojego usta-
bilizowanego życia niekoniecznie wziętego, ale dobrze sytuo-
wanego prawnika dorabiał sobie na boku, być może trzy razy 
przemyślałaby decyzję o wzięciu sobie młodszego od niego 
kochanka i trzydzieści razy zastanowiłaby się nad tym, czy na 
pewno chce się z nim rozwodzić.

Zanim pozew trafił do sądu, on zdążył już przepracować 
wszelkie możliwe scenariusze. Jego umysł, wyćwiczony przez 
półtorej dekady podwójnego życia, pracował dwutorowo: pod-
czas gdy prawnik opracowywał strategie ocalenia lwiej części 
jeszcze nie tak dawno wspólnego majątku, ekspert od zemsty 
przygotowywał w tle plan rewanżu na niewiernej i jej kochanku.

Tamtego dnia, gdy o starannie wybranej przez niego porze 
zabrzmiał dyskretny dźwięk dzwonka do drzwi, uśmiechnął 
się do siebie, ściskając w dłoni zielone chińskie pióro. Nie 
zamierzał się spieszyć. I to bynajmniej nie dlatego, że wierzył, 
iż zemsta najlepiej smakuje na zimno. Doświadczenie pod-
powiadało mu, że wiele zależało od osobistych predyspozy-
cji tego, który pragnie ją wywrzeć. Ludzie, z jakimi miał do 
czynienia, dzielili się na tych, którzy z czasem zapominali, 
i na tych, którzy nie zapominali nigdy. Ci pierwsi potrafili 
nawet żałować tego, że w przypływie wściekłości zlecili mu 
skrzyw-dzenie kogoś, kto wcześniej skrzywdził ich. Dla nich 
czas był w pewien sposób łaskawy, zacierając w ich pamięci 
odczucia upokorzenia i bólu, które niedawno wydawały się 
nie do zniesienia. Dla tych drugich natomiast doznana krzy-
wda ciągle płonęła ogniem rozgoryczenia, żalu i męczarni. 
Nie dawała o sobie zapomnieć, ba, z biegiem dni wydawała 
się coraz bardziej dotkliwa. Ci nie żałowali nigdy – przynaj-
mniej nie swoich ofiar; jeśli coś budziło w nich żal, to chyba 
jedynie to, że na ogół nie mogli wywrzeć swojej zemsty po-
nownie. I jeszcze raz. I jeszcze jeden raz. I jeszcze ostatni raz.

W odróżnieniu od większości swoich klientów, był zwo-
lennikiem prostych rozwiązań. Kiedy ktoś zlecał mu jakąś 
wyrafinowaną formę zemsty, realizował plan w stu procen-
tach, ale naprawdę podziwiał tych, którzy potrafili obmyślać 
sposoby skuteczne i satysfakcjonujące w swojej banalności. 
Ponad wszystko cenił minimalizm i precyzję. Nie bawiło go 
odtwarzanie literackich lub filmowych fabuł. Kiedyś pewi-
en wykładowca zapłacił mu za upokorzenie kochanka jego 
żony dokładnie według schematu zawartego w „Pojedyn-
ku” Anthony’ego Shaffera. Inny klient, producent filmowy, 
zażyczył sobie realizacji fabuły jednej z nowel „Creepshow”, 
w której mąż pewnej kobiety patrzy na śmierć jej i jej kochan-
ka, gdy zakopani po szyję w piasku konają w dwóch odda-
lonych od siebie miejscach podczas morskiego przypływu, 
obserwując nawzajem swoją bolesną agonię na ekranach 
postawionych na plaży telewizorów. Przyjmując to zlecenie, 

zapytał ironicznie, czy producent pamięta, że nowela kończy 
się powrotem pokrytych wodorostami duchów zmarłych 
kochanków, którzy z kolei wywierają zemstę na zdradzo-
nym mężu, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Bardziej 
podobał mu się wykorzystany przez innego rogacza pomysł 
zaczerpnięty z opowiadania Stephena Kinga pod tytułem 
„Gzyms”, w którym zdradzony mąż zmusza kochanka 
swojej żony do spaceru po tytułowym gzymsie wielkie-
go wieżowca. Niestety, w rzeczywistości pomysł okazał się 
wyjątkowo nietrafiony: kochanek nie zdążył się nawet szcze-
gólnie wystraszyć, gdyż gzyms od razu zarwał się pod jego 
ciężarem. Ot, uroki krajowego budownictwa.

Dzwonek zabrzmiał drugi raz, on jednak nadal siedział 
przy stole, czekając na trzeci. Wiedział, że o tej porze nie ma 
w domu żadnego z sąsiadów, w związku z tym nie musiał 
się obawiać, że ktoś zauważy stojącego pod jego drzwiami ru-
dzielca. Po raz kolejny przyszło mu na myśl, że najczęściej 
był wynajmowany przez zazdrosnych mężów oraz świeżych 
rozwodników puszczonych z torbami. Kobiety, jak się wy-
dawało, miały w tych sprawach bardziej masochistyczną 
naturę. Może częściej wybaczały, a może po prostu znaj-
dowały perwersyjną satysfakcję w cierpieniu. Jasne, czasem 
i one dążyły do zemsty. Na ogół jednak wybierały proste 
rozwiązania. Z odciętych na zlecenie wściekłych żon i kocha-
nek penisów mógłby już pewnie sporządzić całkiem spory 
ołtarzyk dla jakiegoś pradawnego fallicznego bóstwa. Mimo 
to jego nieoficjalne statystyki wyraźnie dowodziły, że kastra-
torki pozostawały w mniejszości; było ich z pewnością mniej 
niż pragmatystek, które koncentrowały się na odebraniu 
byłym partnerom nie tyle męskości, co pieniędzy. Kastrator-
kom dostarczał odcięte członki, pragmatystkom – zawartość 
skrytek bankowych i hasła potrzebne do elektronicznej 
obsługi kont.

Bardziej wymyślne metody zemsty kobiety zachowywały 
dla innych kobiet. Przypomniał sobie pewną myszowatą 
nauczycielkę, która zleciła mu ostrzyżenie na łyso kilkunas-
tu dziewcząt ze swojej klasy, które w niewybredny sposób 
spekulowały na temat jej rzekomego seksualnego niewyżycia. 
Było to jedno z trudniejszych zadań, ale udało mu się je 
zrealizować. Przypominało ono trochę strzyżenie owiec: na 
podłogę szkolnej piwnicy sypały się złote loki, grzywki regu-
larne i nieregularne, włosy po balejażu, różnokolorowe pa-
semka, tlenione kosmyki, a nawet dredy. Potem zastanawiał 
się nad tym, ile pieniędzy rodzice tych dziewcząt wydali na upo-
ranie się z traumą związaną z atakiem rzekomego zboczeńca.

Po trzecim dzwonku wstał i odłożywszy pióro, poszedł 
otworzyć drzwi. Nie było w nim gniewu. Złość była najgor-
szym z możliwych powodów do obrania fachu, który w ciągu 
ostatnich lat był dla niego nie tylko źródłem dochodu, ale 
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i skarbnicą intelektualnej satysfakcji. Wiszące w przedpokoju 
lustro, które omiótł pobieżnym spojrzeniem, odwzajemniło 
się mu widokiem szczupłego mężczyzny po czterdziestce o sza-
roniebieskich oczach. Uśmiechnął się ponownie, strzepnął 
z ramienia marynarki niewidoczny pyłek i otworzył drzwi.

– Dzień dobry, panie Arturze – powiedział ze zwykłą, by-
najmniej nie wystudiowaną uprzejmością.

Odbierając od niego kurtkę, z pewnym żalem skonstatował, 
że obecny partner jego żony nie jest jednak klasycznym rudziel-
cem, lecz ciemnym blondynem. Kiedy Artur zdejmował i wieszał 
ciemnozielony szal, jej mąż starał się nie zastanawiać nad tym, 
co w nim widziała. W spokojnym zamyśleniu kontemplował 
szczupłe plecy wysokiego mężczyzny, który syknął cicho, gdy 
jego palec natrafił na drzazgę wystającą z wieszaka.

– Uparła się, by wszystkie drewniane elementy były ręcznie 
robione – wyjaśnił natychmiast. – Bóg wie, gdzie kupiła ten 
wieszak. Skaleczył się pan?

Artur potrząsnął głową i schował dłoń do kieszeni.
– To dobrze – powiedział jej mąż. – Zapraszam do salonu.
Kiedy usiedli przy stole, nalał kawy do przygotowanych 

wcześniej filiżanek i podsunął Arturowi misę z ciastkami. 
Kochanek jego żony upił łyk kawy, nie dając po sobie znać, 
że te konwenanse są dla niego irytujące. A musiały być wręcz 
straszliwie męczące zwłaszcza po tym, co działo się na sali 
sądowej podczas kolejnych rozpraw rozwodowych.

– Dlaczego się pan uśmiecha? – zapytał Artur tonem wska-
zującym raczej na szczere zainteresowanie niż na niechęć.

– Dlatego, że jest pan bardzo opanowany.
– A pan spodziewał się aroganckiego trzydziestolatka 

próbującego wyłudzić od pana pieniądze, które jego zda-
niem należą się pańskiej byłej żonie.

– Prawie byłej żonie. – W zamyśleniu podniósł ze stołu 
swoje zielone chińskie pióro. – Próbowałem sobie pana 
wyobrazić, wie pan. Sprytnie nie pozwalała panu przychodzić 
na rozprawy, żeby nie psuć swojego wizerunku biednej, za-
niedbanej samotnej matki.

– Czy możemy przejść do rzeczy? – Głos Artura był 
zadziwiająco rzeczowy i spokojny.

– Oczywiście. Jak pan być może wie, ja i moja… prawie 
była żona prowadzimy, jak większość rozchodzących się 
małżeństw, małą wojnę nerwów. Ja udaję, że mieszkanie, 
w którym teraz jesteśmy, ma dla mnie mniejsze znaczenie 
niż samochód, który tak bardzo jest jej potrzebny, a ona uda-
je, że na prawie do opieki nad dzieckiem zależy jej bardziej 
niż na alimentach.

– To szczególna interpretacja – uśmiechnął się Artur – 
ale proszę mówić dalej.

– Szczerze mówiąc, sądziłem, że wszystko to będzie bardziej 
zabawne. Jestem już zmęczony. Chciałbym możliwie szybko 
zakończyć tę sprawę.

– Czy nie powinien pan w związku z tym rozmawiać ra-
czej z nią niż ze mną?

– Wojna nerwów, panie Arturze. – Przypomniał spokoj-
nie, przystawiając do ust filiżankę.

– Hm. – Artur uniósł na chwilę brwi. Zanurzając w kawie 
kruche ciasteczko, stwierdził: – Jak się domyślam, zaprosił 
mnie pan tutaj po to, bym odegrał w pana imieniu ostatni 
akord tej wojny.

– Proszę się nie martwić, nie będzie to nic trudnego. – 
Mąż uśmiechnął się dobrodusznie. Mimochodem zastanowił 

się, co też gładkolicy Artur musi myśleć na temat zmarszczek 
wokół jego oczu, które jedna z sekretarek kancelarii uznała 
kiedyś za urocze. Do dziś hołubił w pamięci ten drobny 
komplement.

– No dobrze. – Kochanek westchnął, odstawiając filiżankę 
na spodek. – Co pan proponuje?

Jej mąż sięgnął po leżącą w pobliżu skórzaną teczkę i wyjął 
z niej dwie kartki, które następnie wręczył Arturowi.

– Ta jest pusta. – Zauważył kochanek.
– Tak – odparł z uśmiechem, podając mu chińskie pióro, 

które tamten bezrefleksyjnie przyjął. – Ma być pusta, bo na 
tej właśnie kartce złoży pan oświadczenie dotyczące tego, że 
miał pan z moją żoną romans, jeszcze zanim postanowiła 
wystąpić o rozwód. Opisze pan, jak się poznaliście oraz gdzie 
i kiedy dokonywaliście aktów cudzołóstwa.

– Pan żartuje. – Artur nie był wściekły, lecz czujny, co 
mogło stanowić niepokojący sygnał.

– Jak pan widzi, druga kartka zawiera umowę, na mocy 
której moja żona zgadza się na przyjęcie alimentów w mini-
malnej kwocie i zrzeka się wszelkich innych roszczeń ma-
jątkowych. W zamian za to zachowuje prawa do opieki nad 
dzieckiem. Pewnie myśli pan teraz, że to bardzo niesprawie-
dliwy układ. Ale – proszę mi wierzyć – zamierzam panu 
więcej dać, niż zabrać.

– Dlaczego myśli pan, że ona… że którekolwiek z nas 
pójdzie na taki śmieszny układ?

– Dlatego, że w drodze do miejsca, w którym teraz pan 
siedzi, został pan wystawiony na działanie śmiertelnej i nie-
wykrywalnej trucizny. I tylko ja wiem, jak pana ocalić. No, 
dalej – powiedział łagodnie po chwili. – To jest ten moment, 
w którym powinien się pan niedowierzająco roześmiać.

– Co powiedziałby pan, gdybym się roześmiał? – zapytał 
Artur, ściskając w dłoni pióro.

– Nic, poczekałbym, aż zaczną się manifestować pierwsze 
objawy, co powinno nastąpić mniej więcej… teraz.

Artur drgnął lekko, nic więcej. Jej mąż nie przestawał się 
uśmiechać:

– Nic spektakularnego oczywiście. Lekkie poty, wzrost tem-
peratury ciała. Czuje pan może lekkie mrowienie w kończynach? 
Widzi pan, wybrałem środek z opóźnionym działaniem, aby 
mieć pewność, że zrealizuje pan mój plan. Może przynieść 
panu zimnej wody? Proszę nie patrzeć tak na filiżanki z kawą, 
daję słowo, że to nie w nich była trucizna.

– Czego pan w zasadzie chce? – zapytał Artur, wciąż jesz-
cze zachowując kontrolę nad samym sobą. Na jego czole, tuż 
pod linią jasnych włosów, pojawiły się drobne kropelki potu.

– Zemścić się, oczywiście. Patrzeć, jak pan cierpi.
– Chce mnie pan zabić.
– Nie, skąd. – Machnął lekceważąco ręką. – Po co? Żeby 

mieć kłopoty? Żeby niepotrzebnie rzucać na siebie cień po-
dejrzenia? À propos, mam co najmniej trzech świadków, 
którzy stwierdzą później, że w tej chwili gram z nimi w golfa. 
Ostatecznie poradzę sobie też z pana ciałem, ale szczerze 
mówiąc, wolałbym, aby pan żył. Chcę potem patrzeć, jak 
próbuje pan udowodnić, że został pan zmuszony do złożenia 
oświadczenia o romansie z moją żoną i jak cały świat się od 
pana odwraca, nie wierząc w żadne pana słowo, za wyjątkiem 
oczywiście tych o romansie. Jeśli napisze pan oświadczenie, 
podam panu nazwę trucizny. Wówczas albo wybiegnie pan 
stąd prosto do szpitala, gdzie powiedzą panu, że odtrutka jest 
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bardzo trudna do zdobycia, albo pojedzie pan do mojej żony 
i uzyska pan podpis na tej ugodzie. Wówczas podam panu 
odtrutkę.

– A co z nią? Na niej nie chce się pan mścić? Całe postępo-
wanie rozwodowe świadczyło dotąd o czymś zgoła przeciwnym.

Jej mąż roześmiał się szczerze.
– Wie pan, doszedłem do wniosku, że najgorszą karą 

będzie dla niej samo życie. Nie chcę, by żyła sobie wygodnie za 
moje pieniądze. Niech walczy o utrzymanie swoje i chłopaka. 
Niech szuka pracy – któż przyjmie ją z jej cudownie nieprak-
tycznym humanistycznym wykształceniem i zerowym zawo-
dowym doświadczeniem? Niech jej nie starcza do pierwsze-
go. Niech znosi humory dzieciaka przyzwyczajonego do tego, 
że ojciec kupował mu najnowsze gry. Może któregoś dnia 
przyjdzie do mnie zapłakana prosić o pieniądze albo o to, 
żebym wziął naszego syna pod opiekę.

– Zakłada pan, że ja nie mógłbym jej utrzymywać?
– Za to, co zarabia pan w swojej galerii? Proszę nie żartować. 

No, dalej. – Zachęcił go, gdy Artur milczał, nie spuszczając  
z niego nieodgadnionego spojrzenia. – Teraz może mnie pan 
nazwać skurwielem. A potem proszę zacząć pisać. Czas leci.

Artur spojrzał na swoje dłonie. Po chwili namysłu przełożył 
chińskie pióro z prawej ręki do lewej. Zdjął zatyczkę i zbliżył 
charakterystyczną, przypominającą zaokrąglony, tępy pazurek 
stalówkę do leżącej przed nim kartki papieru. Kiedy Artur 
ponownie podniósł wzrok, jej mąż – w przebłysku niespre-
cyzowanej jeszcze świadomości – wziął głęboki wdech i in-
stynktownie odsunął się od niego. Nie zdążył jednak zabrać 
ręki ze stołu.

Trzeba nie lada siły, żeby przebić komuś dłoń stalówką 
chińskiego pióra, Artur jednak miał jej w nadmiarze. Jej 
mąż nie zdążył nawet krzyknąć. Z pewnym zaciekawieniem 
wpatrywał się w swoją rękę przygwożdżoną do stołu, po któ-
rym zaczynała spływać strużka czerwonej krwi przemiesza-
nej z czarnym atramentem. Zaraz potem cios prosto między 
oczy pozbawił go przytomności.

Jej mąż wiedział o zemście prawie wszystko. Nie wiedział 
jednak, że jej kochanek także miał swoje tajemnice.

Obudziła go zimna woda spływająca po jego spoconej, 
obolałej twarzy. Zanim otworzył oczy, wiedział już, że nie 
może poruszyć żadną z kończyn przywiązanych do krzesła,  
i że jego sytuacja najprawdopodobniej jest poważna. Przez 
moment powtarzał sobie, że jeśli mina Artura będzie wyrażała 
wściekłość, sprawa okaże się prosta, jeśli natomiast odmaluje się 
na niej spokój, trzeba będzie zachować daleko idącą czujność.

Nie spodziewał się, że zobaczy na twarzy Artura uśmiech. 
I to ten najbardziej przerażający, bo doskonale skontrastowa-
ny z chłodem czającym się na dnie jego oczu.

– Jest pan człowiekiem lubiącym proste rozwiązania – 
powiedział Artur, siedzący okrakiem na krześle naprzeciwko 
niego. – Dlatego zaproponuję panu jedno z takich prostych, 
ale skutecznych rozwiązań. Słucha mnie pan?

– Tak. – Skoncentrował wzrok na twarzy jej kochanka. 
Zorientował się już, że w układzie pokoju nie zaszła żadna 
zasadnicza zmiana, Artur zadbał jednak o to, by usunąć  
z zasięgu jego wzroku wszelkie przedmioty, które – tylko te-
oretycznie – mogłyby mu ułatwić ucieczkę.

– Moje proste rozwiązanie składa się z dwóch punktów. Po 
pierwsze, powie mi pan, gdzie znajduje się odtrutka. Po dru-

gie, podpisze pan ten dokument. – Artur wyjął z wewnętrznej 
kieszeni marynarki i podsunął mu pod nos jakiś papier. Litery 
wciąż jeszcze rozmazywały się mu przed oczami, ale domyślał 
się, co ów zawierał: zgodę na wypłacanie alimentów w horren-
dalnej wysokości.

– Nie było żadnej trucizny – odpowiedział. – Chciałem 
pana nastraszyć.

– Bzdura.
– Łatwo dał się pan przekonać.
– A pan z łatwością kłamie.
– Skąd ta pewność?
– Gdyby trucizna nie istniała, nie mógłbym jej podać 

także panu, prawda?
– Teraz z kolei pan kłamie.
– Mogę pokłamać jeszcze trochę. Na przykład na temat 

tego, jak zorientowałem się, gdzie trucizna była. Powiedział 
pan, że zostałem wystawiony na jej działanie w drodze do sa-
lonu. Pierwszym podejrzanym była oczywiście ta przeklęta 
drzazga w wieszaku. Rozwiązanie wystarczająco proste, jak 
na pański gust, ale równocześnie niedające stuprocentowej 
pewności. Mogłem przecież ją ominąć. Kawa i ciastka? Nie, 
jeszcze policja doszukałaby się czegoś w okruszkach. Myślę, 
że najchętniej wykorzystuje pan oczywistości. Są takie rze-
czy, które po prostu trzeba zrobić, jeśli chce się zrobić coś 
innego. Na przykład, aby spotkać się z właścicielem jakiegoś 
mieszkania, trzeba zapukać do jego drzwi. Albo nacisnąć na 
dzwonek. To dlatego trzymał mnie pan tak długo na klatce 
schodowej. Chciał pan mieć pewność, że odpowiednia 
ilość trucizny znalazła się na moich dłoniach. Skaleczenie się 
o drzazgę z wieszaka miało ją przenieść wprost do mojego 
krwiobiegu, a gdyby to nie zadziałało, miałem truciznę zjeść, 
przenosząc ją z dłoni na ciastka. Genialne w swej prostocie.

– Powinien pan pisać książki. Powtarzam, nie było żadnej 
trucizny.

– Wytarłem przycisk dzwonka chustką, którą następnie 
przetarłem skaleczenia w pańskiej dłoni. Jak się pan teraz 
czuje? Poty? Podwyższenie temperatury?

Mimo sytuacji, w której się znalazł, Artur wydawał się 
bardziej zaintrygowany niż przestraszony. Może nie wierzył 
w to, co sam mówił? Albo nie dbał o własne życie?

– Skąd mam wiedzieć, że jeśli powiem panu, gdzie jest 
odtrutka i podpiszę dokument, nie zostawi mnie pan tutaj 
na pewną śmierć?

– Będzie pan musiał mi zaufać.
– Nie ma mowy. – Ton jego głosu najwyraźniej wywarł 

na Arturze jakieś wrażenie. – Proponuję kompromis. Powiem 
panu, gdzie jest odtrutka. Zażyje pan ją, a następnie poda mnie. 
Potem porozmawiamy o dalszej części pana planu.

– W ten sposób straciłbym moją główną kartę przetargową. 
Teraz znajduje się pan w bezpośrednim zagrożeniu. Potem 
może pan uznać, że wystarczy mnie przeczekać.

– Doprawdy? Z tego, co widzę, nadal jestem związany. Jeśli 
przebieg rozmowy nie będzie pana satysfakcjonował, zawsze 
może pan zacząć mnie podtapiać, dźgać nożem albo piórem.

Artur zastanawiał się przez chwilę nad taką możliwością. 
Wreszcie kiwnął głową.

– Jest w kałamarzu na biurku.
Czując, że drętwieją mu wszystkie członki, obserwował 

Artura, który wolnym krokiem podszedł do biurka i zajrzał 
do kałamarza.
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– Wygląda jak atrament – powiedział.
– A jak miałaby, pana zdaniem, wyglądać? Może miałem 

przelać ją do fiolki z napisem „cudowna odtrutka na straszliwą 
truciznę”? Wmieszałem ją do atramentu. Jeden łyk wystarczy.

– W porządku – odparł Artur i zaskakująco płynnym 
ruchem przystawił mu do ust kałamarz, wlał kilka kropel, 
zatkał nos i zmusił do przełknięcia paskudnej cieczy. Potem 
przez długą chwilę obserwował go uważnie. Wreszcie sam 
wypił łyk atramentu.

– I już? – zapytał.
– Nie, skąd. Teraz obaj zwymiotujemy. Zapewne wielo-

krotnie.
– Zapewne?
– Nie miałem jeszcze okazji badać na sobie skutków ubo-

cznych.
Artur przyniósł wielki wazon, z którego wcześniej 

wyrzucił jakieś kwiaty.
– Proszę sobie nie przeszkadzać – powiedział, stawiając 

wazon tuż przy jego krześle.
– A pan dokąd się wybiera?
– Do łazienki. Z łaski swojej, proszę się nie ruszać z miejsca. 

– Wbrew pozorom nie brzmiało to wcale jak żart.

Artur wrócił z łazienki lekko zielony na twarzy, ale na-
dal irytująco spokojny. Kiedy usiadł naprzeciwko jej męża, 
zalatywało od niego płynem do płukania ust.

– Ach, przepraszam. – Zreflektował się, rzucając okiem 
na wazon, który natychmiast wyniósł do łazienki. Zza jej 
drzwi dobiegło najpierw obrzydliwe pluśnięcie, a potem 
odgłosy spuszczanej wody, mycia i płukania.

– Co pan zrobi, jeśli nie podpiszę dokumentu? – zapytał 
Artura, gdy ten wrócił.

– Pyta pan takim tonem, że bardziej interesujące wydaje mi 
się to, jaki sposób obmyślił pan, by dokumentu nie podpisać.

– Oskarżenie o napaść nie będzie dla pana dostateczną 
groźbą? – spytał, choć znał odpowiedź.

– Zero dowodów. Nie ma tu żadnych kamer, na dobrą 
sprawę nikt nie wie, że tu jestem… Nie twierdzę, że mamy 
bardzo dużo czasu, ale z pewnością dość dużo, by nasza 
rozmowa mogła obrać bardzo przykry tor. Niemniej jed-
nak – podobnie jak pan – jestem zwolennikiem prostych 
rozwiązań. Podpisze pan dokument, ja panu podziękuję, roz-
staniemy się i więcej nie spotkamy. A pan nie będzie nigdy 
próbował przekroczyć postanowień tego dokumentu.

– Dlaczego miałbym tego nie robić?
– Dlatego, że jakiekolwiek próby w tym kierunku zmuszą 

mnie do ujawnienia dowodów związanych z pańskim pod-
wójnym życiem.

Po krótkiej, lecz znaczącej chwili ciszy, kiedy to Artur na-
dal z zaciekawieniem się mu przyglądał, padło pytanie, które 
trzeba było zadać na samym początku:

– Kim pan jest?
– Ma pan pewien talent – odrzekł Artur. – Talent do 

wywierania zemsty. To w zasadzie nawet coś więcej niż ta-
lent. To… dar. Nadzwyczajny. Nie jakaś tam inteligencja czy 
umiejętność wykorzystywania okoliczności. Jak na przykład 
w tej historii z Rabarbarem.

– Kim pan jest? – zapytał ponownie, czując, że zimne pal-
ce strachu pieszczą mu kark.

– Jestem panem – odpowiedział Artur.

Główne wspomnienie związane z Rabarbarem, jakie 
zachował, dotyczyło jego butów, a dokładniej ich spodniej 
strony, której zdążył się uważnie przyjrzeć, kiedy wieszał ich 
właściciela do góry nogami na niewielkim rusztowaniu. Były 
to dobre buty, choć już nieco podniszczone. Tak samo jak 
Rabarbar, który kiedyś z pewnością był dobrym w swoim 
fachu gangsterem.

Porachunki między mafiosami były czymś, czego zdecy-
dowanie starał się unikać. Za dużo komplikacji, zbyt wielkie 
ryzyko ściągnięcia na siebie uwagi policji… Żółty, szef Ra-
barbara, zaoferował mu jednak sumę tak okrągłą za tak pros-
te zadanie, że trudno było się oprzeć. Na dodatek zobowiązał 
się do tego, że będzie to „jedyny i ostatni raz”. Jeśli Żółty coś 
obiecywał, wiadomo było, że słowa dotrzyma. Dla jednych 
był to powód do strachu, dla niego jednak było to niezbędne 
zabezpieczenie.

Na dodatek plan Żółtego był prosty, wręcz klasyczny. Ra-
barbara trzeba było zabić, ale tak, żeby dokładnie poczuł, że 
umiera. Całą sprawę rozplanowali na kilka godzin. Kilkaset 
minut cięcia, wyrywania, krwawienia, dźgania, ucinania, 
piłowania, obrzynania, a nawet obgryzania (ciekawe, co stało 
się z tym psem?). Kiedy zelówki Rabarbara drgnęły po raz 
ostatni w chwili przedłużającej się w nieskończoność ago-
nii, to, co z niego pozostało, dało się schludnie zapakować 
do wielkiego worka na śmieci, który następnie radośnie 
spłonął na pewnym nieużytkowanym polu, które należało do 
Żółtego. Nikt nic nie widział ani nie słyszał. A jednak Artur 
zdawał się wiedzieć, o czym mówi.

– Od pewnego czasu obserwuję pańską działalność – 
wyjaśnił jej kochanek. – Dziwi się pan? Świat pielęgnuje 
zemstę. Te wszystkie filmy, piosenki, zbrodnie… Myślał pan, 
że jako jedyny wpadł na to, że na zemście można świetnie 
zarobić? Słyszałem o kilku sprawach, które wyglądały na 
przykłady wywierania zemsty, o tyle sprytne, że zainteresowa-
ni realizowali je za pomocą kogoś trzeciego. Pewnie nikt inny 
nie zwróciłby uwagi na te drobne zależności, ale ponieważ ja 
także zajmowałem się czymś podobnym… – urwał. – Z czys-
tej ciekawości: czy to pan ukradł tę wielką świnię?

Jej mąż przypomniał sobie farmera, który zapłacił mu słono 
za odebranie wielkiej maciory swemu bratu. Zwierzę było 
ciężkie jak napakowana betoniarka i podobno zwyciężyło 
we wszelkich konkursach świńskiej piękności. Nie wiedział, 
dlaczego stało się przyczyną niezgody między braćmi. Jak 
zwykle, nie pytał.

– To było przednie. – Artur zaśmiał się. – Osobiście nie 
zabrałbym się za coś takiego.

– Jak rozumiem, specjalizuje się pan w uwodzeniu cu-
dzych żon?

– Nie jest to pełny zakres moich usług, ale tak, często mi się 
to zdarza. To zdecydowanie mniej niebezpieczne niż zrzucanie 
ludzi z dachu wieżowca. Wie pan, na początku śledziłem pana 
przez czystą ciekawość. Wchodził pan na moje terytorium, 
od pewnego czasu miałem mniej zleceń. Wiem, to działa jak 
narkotyk. Brał pan coraz więcej ofert. Nie potrafiłem ustalić 
pana tożsamości. Aż tu pewnego dnia pojawiła się u mnie 
matka Rabarba…

– Matka?
– Tak, gangsterzy także mają matki, wie pan. Chciała, 

abym odebrał mordercy jej syna rodzinę. Biedna kobieta, 
myliła się, wierząc, że zdradzony i pozostawiony sam so-
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bie popadnie pan w rozpacz. Była przy tym pewna siebie. 
Wiedziała, że decyzję o zabiciu jej syna wydał Żółty, ale chciała 
się zemścić nie na nim, lecz na tym, który faktycznie zabił 
Rabarbara. Nawet nie wie pan, jak się umęczyłem, zanim 
wpadłem na pana trop. Nie chodzi tylko o to, że jest pan 
profesjonalistą. To coś w rodzaju szóstego zmysłu – to, w jak 
wysokim stopniu potrafi pan koordynować swoje działania. 
Przez długie miesiące byłem w kropce. Aż w końcu zacząłem 
szukać nie pana, lecz pana potencjalnych klientów. Inny-
mi słowy, rozglądałem się za ludźmi, którzy mają powody, 
by się na kimś mścić. Szybko zorientowałem się, że uni-
ka pan gangsterskich porachunków. Rabarbar musiał być 
wyjątkiem. Oczywiście w grę wchodzili ludzie posiadający 
pieniądze. Wreszcie trafiłem. Zielone tenisówki – rzucił ni-
czym hasło.

A więc to tak. Jej mąż zadumał się nad tym, że często jego 
klienci (i ofiary jego klientów) funkcjonowali w jego pamięci 
na zasadzie synekdochy: określały ich pojedyncze atrybuty, 
bardzo często buty. Lekko znoszone eleganckie buty Rabar-
bara, zielone chińskie tenisówki młodego muzyka wyrzuco-
nego z kapeli w chwili, w której zespół zaczął odnosić naprawdę 
spektakularne sukcesy. Na prośbę chłopaka pogmerał trochę 
w busie, jakim zespół jeździł na koncerty. Tamci skończyli 
w szpitalach, a Zielone Tenisówki znalazł sobie nowego agen-
ta. Ostatnio parę razy widział go w telewizji – jego mina 
wskazywała na to, że był jednym z tych, którzy z czasem za-
pominali i żywili żal do samych siebie, ale pesymizm i nie-
kontrolowane wybuchy poczucia winy są czymś, co przydaje 
się w karierze rockmana. 

– Teraz już pana miałem – kontynuował jej kochanek. – 
Wybadałem pańskie życie rodzinne, poznałem żonę… Ale 
równocześnie śledziłem pana dokonania.

– Na śledzeniu się nie skończyło – wszedł mu w słowo.
– Nie. Mam dość przekorną naturę. Chciałem panu 

pokazać, że nie jest pan jedyny.
Trzeba przyznać, robił to sprytnie. Raz czy dwa 

wyprzedził go o kilka kroków. Wstrętna sekretarka z jakiegoś 
urzędu, na którą zaczajał się pewnego wieczoru, przypad-
kiem spadła ze schodów. Jeden ze zdradzających mężów, 
którego miał wykastrować, przypadkiem stracił w wypadku 
samochodowym czucie w ciele od pasa w dół.

– Miałem nadzieję, że podejmie pan wyzwanie. Lubię 
gry. Ale pana nie interesowała wojna ze mną. W ogóle nie 
interesowało pana nic poza tymi momentami, kiedy mógł pan 
w cudzym imieniu wywierać zemstę. I wtedy zrozumiałem 
podstawową różnicę między nami: ja jestem graczem, a pan 
jest artystą; ja czerpię satysfakcję z zabawy, a pan koncentru-
je się na intelektualno-estetycznych aspektach naszej pracy. 
Zabijanie pana byłoby mało zabawne. O wiele ciekawiej będzie 
wiedzieć, że jest pan gdzieś tam, i prowadzić z panem cichy 
pojedynek. Dlatego postanowiłem się z panem skonfrontować 
i zmusić pana do podpisania tego dokumentu.

– To nie jest pismo w sprawie alimentów. – Nagle zrozumiał.
– Oczywiście, że nie. To rodzaj dżentelmeńskiej umowy. 

Wolałbym, żebyśmy nie wchodzili sobie w drogę. Podpisując 
ten dokument, zobowiązuje się pan do ograniczania swojej 
działalności do wskazanych w nim sektorów. Zostawiłem 
panu między innymi branżę hodowlaną – uśmiechnął się.

– Rozumiem – powiedział wolno jej mąż.
– Na pewno pan rozumie?

– Tak. Podpiszę ten papier.
– Tak po prostu?
– A dał mi pan inne wyjście?
Brwi Artura uniosły się lekko. Po chwili namysłu 

przysunął do jego krzesła stolik i położył na nim dokument.
– Jest pan leworęczny, prawda?
– Jakie to szczęście, że skaleczył mnie pan w prawą rękę. 

– Jej mąż uśmiechnął się sarkastycznie.
– Tylko bez sztuczek – ostrzegł Artur i uwolniwszy jego 

lewą rękę, odsunął się na bezpieczną odległość od stołu.
Jej mąż spojrzał na leżące przed nim pióro.
– Myśli pan, że to zabawne? – zwrócił się do Artura.
– Zmuszanie pana do podpisania dokumentu piórem, 

które dopiero co przebiło pana dłoń? To szalenie zabawne. 
Pożyczyłbym panu mojego parkera, ale stalówka jest nieco 
za ostra jak na mój gust. Spokojnie, wytarłem krew i tkanki, 
nie musi się pan czuć tak, jakby podpisywał pan cyrograf. 
No, dalej, proszę nazwać mnie skurwielem i złożyć podpis 
tam, gdzie postawiłem ptaszka.

Zielone chińskie pióro było tak samo gładkie w dotyku 
jak zwykle. Spokojne i lekkie, jakby pozbawione wagi. Kiedy 
podpisywał dokument, prowadziło się bardzo płynnie.

– Pięknie dziękuję – powiedział Artur. – A teraz odsunie 
się pan i zdejmie rękę ze stolika.

Jej mąż wykonał polecenie. Artur zabrał pióro i dokument. 
– Ciekawi mnie, od czego się zaczęło – powiedział, zbierając 

się do wyjścia. – Ktoś pana zirytował? Sekretarka zaparzyła 
kiepską kawę? Kelner w restauracji przyniósł niewłaściwe 
danie? Taksówkarz pana oszukał? Jakiś współpracownik 
pozwolił sobie na świństewko, aby zdobyć awans, na którym 
i panu zależało?

Dlaczego zakładał, że musiało chodzić o jakąś sprawę, 
która dotyczyła bezpośrednio jego samego? Jej mąż nie był 
przecież z natury mściwy. Przynajmniej do czasu.

– Pierwszego razu się nie zapomina. – Artur wyszczerzył 
zęby w uśmiechu, który przypominał odsłanianie kłów przez 
wściekłego psa.

Jej mąż uśmiechnął się do własnych wspomnień.
– Zielone chińskie pióro – powiedział.
– Nie rozumiem. – Artur zaciekawiony zatrzymał się 

w drzwiach salonu.
– Chciałbym je odzyskać.
Brwi Artura znowu nieznacznie powędrowały w górę. Po 

chwili namysłu położył pióro na brzegu stolika.
– Czy teraz powie mi pan…
– Oczywiście!
Stalówka parkera przecięła powietrze i utkwiła w lewym 

oku Artura. Pozycja była szalenie niewygodna – prawy bark 
jej męża miał lada moment trzasnąć, w końcu wciąż był 
przywiązany do krzesła. Mimo to szarpnął się jeszcze bar-
dziej, pogłębiając zadany lewą ręką cios, drążąc głowę Artura 
aż do samego mózgu.

– Ukradłem panu pióro, kiedy wieszałem pańską kurtkę. 
Przezorny zawsze ubezpieczony, wie pan – powiedział do 
mężczyzny, który niewiele już mógł zrozumieć.

Kilka sekund później jej kochanek opadł bezwładne na 
dywan, a jej mąż wyczerpany i obolały osunął się na krzesło. 

Wyswobodzenie się z więzów zajęło mu zaledwie kilka 
minut. W tym czasie śmiał się głośno, tak jak chyba jeszcze 
nigdy w życiu. Śmiał się do trupa, myśląc, że powinien mu 
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podziękować. Zupełnie nieświadomie Artur zemścił się na 
jego żonie lepiej niż on sam zdołałby to zaplanować – nie 
dość, że kobieta zostanie teraz bez pieniędzy, to jeszcze wyj-
dzie na idiotkę, gdy okaże się, że kochanek bez śladu zniknął 
z jej życia. Śmiał się, bo Artur przegrał wojnę, zanim jeszcze 
zdążył ją rozpętać. Wiedząc nawzajem o sobie tak wiele, nig-
dy nie byliby w stanie uniknąć konfliktów – o to właśnie Ar-
turowi chodziło. Jeśli rzeczywiście był graczem, to już dawno 
jego zamiłowanie do pojedynków stało się jakąś formą ha-
zardu. Teraz jednak to wszystko nie miało znaczenia. 

Myśląc o tym, wspominał swój „pierwszy raz”: pamiętny 
dzień w liceum, kiedy jeden z kumpli obiecał, że odda mu 
swoje zielone chińskie pióro w zamian za przysługę polegającą 
na ukaraniu pewnego szkolnego osiłka za znęcanie się na 
słabszych. W szkolnej szatni, w tajemnicy i ciszy, tak szybko, 
że chłopak nie zdążył się nawet zorientować, co się dzieje, 
powalił większego od siebie dryblasa i tępymi nożyczkami 
wybił mu jedno oko. Wieczorem tego samego dnia wracał do 
domu z zielonym chińskim piórem w plecaku. 

I kiedy myślał, że to samo zielone chińskie pióro omal 
nie stało się dziś narzędziem jego porażki, śmiał się jeszcze 
głośniej, wyobrażając sobie epitafium, które powinno się 
znaleźć na grobie Artura: „Zemsta jest siostrą ironii”.

Urodzona w 1983 roku w Czechowicach-Dziedzicach. 
Filmoznawca, nauczyciel akademicki, redaktor sieciowego 
dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”. Za dnia naukowiec 
i dydaktyk, wieczorami prozaiczka-amatorka. Debiutowała 
w 2011 roku na łamach „Science Fiction Fantasy i Horror”. 
Laureatka m.in. „KAFLA 2012” oraz Konkursu na Opowia-
danie Grozy im. Stefana Grabińskiego (2012). 
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Wawrzyniec leżał na trawie i patrzył w niebo. Sierpnio-
we słońce powoli chowało się za las, a wiatr znad Serweczy 
niósł przyjemny zapach świeżo skoszonego zboża. Od strony 
dworu rozległ się tętent końskich kopyt i stukot kół powozu 
– do Tuhanowicz właśnie zajechali goście. Wawrzyniec wstał 
powoli i przeciągnął się beztrosko, po czym zbiegł na brzeg 
rzeki i ochlapał twarz wodą. Przez moment stał bez ruchu  
i podziwiał spokojne piękno krajobrazu – swojskie, przyjaz-
ne, bezpieczne. Czy to cztery, czy pięć lat już minęło, odkąd 
wrócił z wojny? Potrząsnął głową, jakby chciał przepędzić 
przesycone czerwienią obrazy, które nagle zjawiły się przed 
oczami. Mości hrabio, weźże się pan w garść, pomyślał. Wstyd 
tak wylegiwać się na trawie. Już niedługo to ty będziesz 
rządził tym majątkiem, nie będziesz miał wtedy czasu na po-
nure rozważania.

Szybkim krokiem poszedł w stronę dworu, gdzie wraz  
z matką i braćmi mieszkała jego narzeczona. Na dziedzińcu 
stała czterokonna bryka, z dachu powozu służba zdejmowała 
właśnie niewielkie pakunki. Widać, że to studenci przyjecha-
li, pomyślał z przekąsem Wawrzyniec, kiedy o kamienie roz-
trzaskała się pusta butelka wina.

– No proszę! – wrzasnął na jego widok jeden z dwójki nowo 
przybyłych. – Któż to przyszedł witać się z nami! Sam jaśnie 
pan hrabia!

– Wyszczekany jak zawsze. – Uścisnął serdecznie Tomasza, 
którego rodzina jego narzeczonej miała okazję gościć już 
niejednokrotnie. Z podrostka, jakim był jeszcze w zeszłe wa-
kacje, zmienił się w wysokiego, przystojnego mężczyznę. – 
Studia niczego cię nie nauczyły?

Potem przeniósł wzrok na jego przyjaciela. Tego widział 
po raz pierwszy. Zielonooki, szczupły mężczyzna z niedbale 
rozwichrzoną czupryną spojrzał na niego, uśmiechając się 
kątem ust, i wyciągnął rękę w jego stronę.

– Adam Mickiewicz.
– Wawrzyniec Puttkamer – przedstawił się hrabia. – Witamy 

w Tuhanowiczach.
Uścisnęli sobie dłonie i znajomość została zawarta. 

Wawrzyniec, pod nieobecność gospodarzy, wskazał gościom 
dwór. Służba, taszcząc walizki, podążyła za nimi. 

Na ganek wyszła młoda dziewczyna w jasnej sukience. Na 
widok Puttkamera i gości zarumieniła się lekko, po czym jej 
twarz, okolona wianuszkiem loków, rozjaśniła się w uśmiechu.

– Maryla! – zawołał Tomasz na jej widok. – Ale się zmieniłaś!
Wawrzyniec z dumą spojrzał na swoją narzeczoną, któ-

ra w białej, prostej sukience i z włosami spiętymi na karku 
wyglądała wręcz zjawiskowo. Tomasz podbiegł do niej pierw-
szy, bezceremonialnie uniósł do góry i obrócił dwa razy 
dookoła, piszczącą i śmiejącą się na przemian. Jako dobry 

przyjaciel jej braci, z którymi uczył się w mińskich szkołach, 
mógł sobie na to pozwolić, chociaż służące na ten widok dys-
kretnie zrobiły znak krzyża.

– Adamie, to jest właśnie siostra Michała Wereszczaki, ta, 
o której ci mówiłem. Marianna Wereszczakówna. – Zwrócił 
się do przyjaciela.

– Maryla. – Dziewczyna dygnęła. 
Mickiewicz ujął rękę zarumienionej panny i delikatnie 

ucałował, cały czas hipnotycznie spoglądając na nią zielo-
nymi oczyma. Wawrzyniec zmarszczył brwi, nagle pragnąc, 
żeby cały ten ceremoniał powitania już się zakończył. Na 
szczęście wkrótce pojawiła się Franciszka Wereszczakowa 
i jej synowie, Michał i Józef, przepraszając, że nie przywitali 
gości wcześniej, ale mieli urwanie głowy z powodu żniw.

– Studenty biedne, zmęczeni pewnie, ja zaraz pokoje 
pokażę... – trajkotała matka Maryli, robiąc wokół tumult ni-
czym oddział wojska. Wawrzyniec uznał, że jego rola już się 
skończyła, i dyskretnie wycofał się na ganek. Wkrótce potem 
dołączyła do niego narzeczona.

– Ten mężczyzna, który przyjechał z Tomkiem Zanem... 
Znałeś go wcześniej? – spytała, bawiąc się pierścionkiem. 

– Nie – odparł krótko, czując w sercu nagłe ukłucie nie-
pokoju. – Michał mówił, że poznali się w Wilnie, w szkole.

– Zostaniesz na wieczór we dworze? – Przekrzywiła uroczo 
główkę. – Tomasz ma na pewno mnóstwo wileńskich plotek 
do opowiedzenia.

– Przyjadę jutro – obiecał z żalem. – Mam parę spraw do zała-
twienia w Unichowie, powinienem tam być przed zmierzchem. 

Zbiegł z ganku, wskoczył na konia i ruszył z kopyta, cały 
czas dręczony jakimś niedobrym przeczuciem.

Kiedy następnego dnia, spóźniony, Wawrzyniec pojawił się 
w Tuhanowiczach, wszyscy ledwo zauważyli jego przybycie. 

– Gdzie Maryla? – Puttkamer spytał czujnie pogrążonych 
w rozmowie Tomasza i braci Wereszczaków, widząc, że jego 
narzeczonej nie ma wśród młodzieży.

– Poszła pokazać Adamowi młyn – powiedział nieu-
ważnie Zan. – Słuchajcie, wiecie, że niedługo zaćmienie 
słońca? Przywiozłem ze sobą masę szkiełek. Kiedy osmali się 
je świeczką, będzie świetnie widać słońce i nie oślepniemy. 
Co wy na to?

Widząc nadchodzącą parę, Wawrzyniec poczuł ukłucie 
zazdrości. Maryla, rozszczebiotana i zarumieniona, nawet 
go nie dostrzegła. Pogrążona w rozmowie z Mickiewiczem 
minęła narzeczonego jak obcego człowieka i razem ze swoim 
towarzyszem weszła do dworu.

– O czym oni tak rozmawiają? Bo chyba nie o młynie – 
spytał Tomasza, starając się ukryć urazę.

Joanna Niczyj 
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– Pewnie o poezji – mruknął Zan obojętnie. – Bo wiesz, 
Adam jest poetą.

Innym razem Wawrzyniec nakrył ich obok studni. On 
trzymał ją za rękę, którą ona, zaczerwieniona, próbowała 
wyrwać. Puścił na widok zbliżającego się hrabiego. Druga dłoń 
odruchowo zgniotła poznaczony atramentem kawałek papieru.

– Też chciałbym posłuchać twoich wierszy – powiedział 
Wawrzyniec, nasączając niechęcią każde słowo.

– O, ten jest jeszcze nieukończony – powiedział Adam 
tonem wytłumaczenia, ale bez choćby odrobiny wyrzutów 
sumienia czy skrępowania. – Maryla pomagała mi dobrać 
rymy. To tłumaczenie z Byrona. 

– Wysoko mierzysz – stwierdził Puttkamer sarkastycznie.
– Jeżeli się mierzyć, to z najlepszymi – odparł Mickiewi-

cz, patrząc mu w oczy hardo.  Rozprostował kartę i zaczął 
czytać, powoli, melodyjnym głosem.

I widział ją przed sobą, w niej utkwił źrenice
I nie mógł ich oderwać; nie było w nim ducha,
Ona była mu duchem; głosu jej drżąc słucha,
Ona była mu głosem; on swych oczu nie ma,
Ona była mu okiem: bo ścigał oczyma
Jej spojrzenia, i wszystkie oglądał przedmioty
W świetle od niej odbitym;

Wawrzyniec skrzywił się lekko. Nie znał się na poezji, 
nie umiał powiedzieć, czy ma przed sobą grafomanię czy 
arcydzieło, czy też może coś pośredniego. Nie mógł jednak 
ukryć, że słowa, które usłyszał coś w nim poruszyły, jakąś 
dawno niedotykaną strunę. Maryla, cała w pąsach, zaczęła 
bawić się frędzelkiem narzuconej na ramiona chusty.

– Czytaj dalej – poprosił hrabia głosem wyzutym z emocji.

Krew w nim ścina się lodem albo wre płomieniem.
Twarz jego na przemiany goreje i bladnie,
Serce boli i bolów przyczyny nie zgadnie.
Lecz ona słodkich jego cierpień nie podziela,
Wzdycha, lecz nie do niego, – ma w nim przyjaciela?,
Ma brata, i nic więcej! – On przestawał na tem.
Że ją zwał przyjaciółką, że go zwała bratem;
Teraz nie chce przestawać. 1

Ostatnie słowa wypowiedział, patrząc Maryli w oczy upor-
czywym spojrzeniem. Dziewczyna zarumieniła się jeszcze bardziej. 
Nagle zrzuciła chustę i szybkim krokiem pobiegła w stronę dworu. 

– Robisz wrażenie na kobietach – stwierdził Wawrzyniec, 
nadając swojemu głosowi sztucznie beztroski ton. – Wiele już 
było takich, które dały się nabrać na tłumaczenia z Byrona?

– Zapewne więcej niż wrogów, którzy zginęli z twojej ręki. – 
Mickiewicz zaśmiał się krótko. Wawrzyniec ściągnął usta. Miał 
wrażenie, że świat na krótką chwilę zalśnił złowrogą czerwienią. 

– Uważaj, w którą stronę strzelasz – powiedział cicho 
i odszedł dróżką, na której ciągle widać było ślady drobnych 
stóp jego narzeczonej.

Hrabia szybko zaczął odliczać dni do końca wakacji, ale miał 
wrażenie, że godziny, które dzielą gości od wyjazdu, płyną 

coraz wolniej, a on z każdą minutą coraz bardziej traci swoje 
miejsce w sercu Maryli. Z każdą wizytą w Tuhanowiczach 
czuł się coraz bardziej odsunięty na bok. Rozmowy toczyły 
się o książkach, których nie czytał, o wierszach, których nie 
lubił, o sztukach, których nigdy nie oglądał. A co on miał 
im do opowiedzenia? Wspomnienia sprzed paru lat, niegdyś 
żywe i jaskrawo czerwone, teraz zatarły się w pamięci tak, 
że nie potrafił już odróżnić ich od koszmarnych snów. Czy 
zrozumieliby, gdyby zaczął mówić o rzekach spływających 
krwią, o dobijaniu rannych, o godzinach czekania na śmierć 
lub ocalenie, kiedy dostał się do niewoli? Jakie poematy by 
powstały, gdyby potrafił, tak jak Mickiewicz, ubrać swoje myśli 
w rymy i rytm? Ale nie potrafił i nagle zaczął rozumieć, że – 
chociaż ma zaledwie dwadzieścia pięć lat – dzieli go od tych ludzi 
cały wiek doświadczeń. Czuł się stary i niepotrzebny, a ten – 
a żeby go! – poeta wykorzystywał każdą chwilę, by udowodnić 
mu jego niewiedzę, prowincjonalność i śmieszność. 

Z ulgą powitał dzień zaćmienia słońca, wiedząc, że jesz-
cze tylko trzy dni dzielą gości od opuszczenia Tuhanowicz – 
a on już zadba, żeby po ślubie żaden nieproszony przybłęda 
nie odwiedził dworu. 

Razem z Tomaszem, Michałem i Józefem stali nad brze-
giem Serweczy, z okopconymi szkiełkami przytkniętymi do 
oczu, i z zapartym tchem obserwowali rozgrywający się na 
niebie spektakl. 

– A gdzie są... – Wawrzyniec ugryzł się w język. Zadawał to 
pytanie codziennie od dwóch tygodni, bo dwójka miłośników 
poezji zawsze szukała momentu, by zniknąć mu z oczu. – Pójdę 
po nich. Szkoda by było, żeby przegapili takie widowisko. 

Wszyscy zgodnie przytaknęli i Wawrzyniec szybkim 
krokiem poszedł w stronę dworu. Tuhanowicze sprawiały 
wrażenie opustoszałych. Na dziedzińcu natknął się tylko na 
Janka Rychtera, syna ekonoma. Chłopak szukał wszędzie 
swojej starszej siostry.

– Gdzie się ta Kaśka podziała? – narzekał. – Słońca zgaś-
nięcie przegapi!

Hrabia wszedł do dworu tylnym wejściem i skierował się 
do bawialni. Była pusta. Przeszedł przez sień, w stronę poko-
ju Maryli. I tam właśnie zobaczył ich razem. Jej usta na jego 
ustach, w pocałunku tak łapczywym, jakby chciała wypić 
 z niego duszę. 

Przez moment stał i patrzył na nich, niemal nie 
oddychając, nie rozumiejąc, w ostatniej chwili zreflektował 
się i cofnął w głąb sieni, która w miarę jak słońce na niebie 
gasło, stawała się coraz ciemniejsza. W chwilę potem z poko-
ju wybiegła spłoniona Maryla, rzucając jeszcze w progu „nie 
mów nikomu...”. Na schodach rozległ się dźwięk jej kroków.

Hrabia wyszedł drzwiami dla służby i dołączył do reszty 
przyjaciół po kilku minutach. Szedł jak lunatyk, z trudem 
zauważał, co dzieje się wokół niego. Maryla stała już obok 
Tomasza i z zachwytem patrzyła w niebo.

– No jesteś wreszcie! – zawołał Józef na jego widok. – 
Musieliście się minąć. A gdzie Adam?

– Został we dworze – wyjaśniła dziewczyna pospiesznie. 
– Mówił, że wiersz jakiś musi napisać.

Wawrzyniec zacisnął pięści i wbił sobie paznokcie w dłoń. 
Przez moment poczuł ochotę, by wrócić tam i udusić poetę 
gołymi rękami. Upokorzenie paliło mu serce jak żywy ogień.

– Co tam robiliście tak długo? – Michał spojrzał uważnie 
na siostrę.

 1 A. Mickiewicz, Sen. Z Lorda Byrona [w:] A. Mickiewicz, Wiersze, War-
szawa 1983.
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– Och. – Zmieszała się. – Pokazywałam mu książki... 
dzieła Mesmera... te o magnetyzmie zwierzęcym... był bard-
zo... bardzo zainteresowany.

– I to go tak natchnęło? – Józef parsknął śmiechem. 
Puttkamer odwrócił się nagle i szybkim krokiem poszedł 

w stronę stajni.
Na niebie księżyc kończył właśnie pożerać słoneczną tarczę.

Pędził coraz szybciej, byle do przodu, co koń wyskoczy, 
przez wygony, przez pole, przez coraz gęstszy las. Nie zważał 
na gałęzie smagające go po twarzy, na oddech świszczący jak u 
suchotnika, na pięści zaciskające się na wodzach tak, że bielały 
kostki. Byle dalej. Byle zagłuszyć tę zazdrość, niszczącą i palącą 
jak ogień, to uczucie niegodne arystokraty. Byle zapomnieć, 
co właśnie zobaczył. Jak mógł pozwolić na to, żeby imię i na-
zwisko tego studencika było, odkąd tylko zjawił się w Tuha-
nowiczach, odmieniane przez wszystkie przypadki? Mickie-
wicz, Mickiewicza, Mickiewiczowi. Z Mickiewiczem. Tylko 
on od samego początku nie cierpiał tego wyniosłego mydłka, 
który upokorzył go tak, jak nikt inny na świecie. Droga do 
dworu znikła zasłonięta przez krzewy i gałęzie, ale jeździec 
nie przerywał morderczego pędu. 

Nagle koń stanął dęba i hrabia spadł z siodła, boleśnie 
uderzając barkiem o korzeń. Spłoszony rumak skoczył w bok, 
zostawiając swojego pana leżącego wśród liści. Wawrzyniec 
zacisnął zęby, próbując przetrwać pierwszą falę bólu, ale 
musiał stracić przytomność, bo gdy otworzył oczy, wokół 
panowała ciemność, a ciszę przerywało tylko bicie jego ser-
ca. Usiadł niezdarnie, starając się opanować mdłości i zebrać 
myśli. Co dalej? Jak będzie w stanie spojrzeć w oczy narze-
czonej, gdy wróci do dworu? I dlaczego to on się nad tym 
zastanawia, a nie ona, niewierna, zakłamana, podła? 

A może należałoby zerwać zaręczyny? Usunąć się w cień, 
wyjechać gdziekolwiek, gdzie nikt o nim nie słyszał? Znaleźć 
inną pannę, która nie będzie dbała o plotki, jakie w końcu go 
dogonią? Tylko że on nie chciał innej panny. Chciał Maryli. 
A teraz, kiedy zobaczył ją w objęciach innego, pragnął jej jes-
zcze bardziej.

A więc wojna, pomyślał, zaciskając pięści, a więc wojna. 
Nie wygrasz jej, panie poeto. Najpiękniejszym wierszem nie 
uchronisz ukochanej przed niebezpieczeństwem, nie nak-
armisz jej, piórem nie zbudujesz waszego wspólnego domu, 
nie zastrzelisz zbliżających się wilków. 

Było ciemno choć oko wykol i Wawrzyniec poczuł, jak 
ogarnia go irracjonalny lęk. Niedaleko, w zaroślach, coś 
przemknęło, zaszeleściły liście. Czy to ciągle zawroty głowy, 
czy obok drzewa błysnęły ślepia jakiegoś zwierza? Wielki 
Boże, w którą stronę do domu? 

Ostrożnie spróbował się podnieść. Jego ręka w poszuki-
waniu oparcia natrafiła nagle na coś miękkiego i śliskiego. 
Wzdrygnął się z obrzydzenia.

– Boże – szepnął z przerażeniem, mimo wstrętu jesz-
cze raz wyciągnął rękę w stronę kształtu, najwidoczniej 
to właśnie on tak przestraszył jego konia. Tym razem 
wyraźnie wyczuł dłoń, delikatne, kobiece palce, które 
stawały się coraz chłodniejsze i powoli sztywniały. Na je-
den z nich nałożony był pierścionek z małym oczkiem. 
Brzuch był rozerwany, wyszarpane na ziemię wnętrzności 
– jeszcze ciepłe. Wawrzyniec z obrzydzeniem wytarł ręce 
 z brudnej, lepkiej mazi.

Cokolwiek się stało, musiało stać się niedawno. Puttkamer 
zamarł, wsłuchując się w las. Gdzieś blisko, spomiędzy drzew, 
doszedł go dziwny odgłos – jakby dyszenie dzikiego zwierza. 
A może raczej oddech śmiertelnie zmęczonego człowieka?

Zerwał się na równe nogi.
– Jest tam kto? – zawołał drżącym głosem. Stworzenie 

nagle ucichło. Schylił się ostrożnie w poszukiwaniu kamie-
nia, gałęzi, czegokolwiek, co mogłoby posłużyć za broń. 

Powoli zaczął się cofać. Poczuł się pewniej, kiedy jego 
plecy uderzyły o pień drzewa. Jednak mimo że starał się 
opanować oddech i myśleć logicznie i spokojnie, serce waliło 
mu coraz szybciej, a na czoło wystąpiły kropelki potu. Gdzieś 
niedaleko pękła gałązka. Wiatr poruszył liśćmi na szczy-
tach drzew. Polanę spowijała ciemność gęsta jak atrament. 
I zanurzony po czubek głowy w tej ciemności Wawrzyniec 
Puttkamer wyraźnie usłyszał, jak coś idzie powoli w jego 
stronę. Coś olbrzymiego. Cichego. Strasznego. 

Nagle za drzewami rozległo się parsknięcie konia. Posłuszny 
rumak potulnie wracał do miejsca, w którym porzucił jeźdźca 
– na swoją zgubę. Sekundę później rozpętało się piekło.  
Hrabia przywarł do drzewa, zacisnął powieki i zakrył uszy, 
starając się nie słuchać przerażającego, przypominającego 
niemal ludzki krzyk rżenia ranionego zwierzęcia. Kie-
dy opętańczy ryk przeszedł w rzężenie, rozległ się odgłos 
szarpania ciała i chłeptania krwi, a zaraz potem – przeciągłe, 
mrożące krew w żyłach wycie.

Puttkamer ocknął się z odrętwienia i w panice ruszył do 
przodu. W szaleńczym pędzie przez las każdy pień drzewa 
stawał się powyginanym w męczarniach ludzkim ciałem, 
każda gałąź – dłonią chcącą chwycić go za włosy, a robacz-
ki świętojańskie, od których roiło się o tej porze – ślepiami 
potwora. Biegł na oślep, co chwila potykając się o wystające 
korzenie, zderzając z drzewami, raniąc twarz o gałęzie.

Kiedy wreszcie po kilku minutach odbierającego oddech 
biegu wypadł z lasu na gościniec prowadzący do Unichowa 
i Tuhanowicz, padł na kolana bez sił. Przez chwilę zastanowił 
się, jak bohaterowie modnych ostatnio powieści gotyckich 
biegają nocą po lasach, bagnach i ruinach, nie przewracając 
się co chwila. Miał wrażenie, że płuca i serce za chwilę eks-
plodują, przed oczami fruwały mu kolorowe płatki. Trochę 
trwało, zanim uspokoił oddech. Jednak kiedy uniósł głowę, 
zobaczył długą lufę strzelby wymierzoną prosto w środek 
jego twarzy.

– Gdzie moja córka? – spytał powoli, zrozpaczonym głosem, 
właściciel broni, chudy mężczyzna z sumiastymi wąsami. Obok 
stał drugi, z zapaloną pochodnią. Puttkamer rozpoznał w nich 
ekonoma Michała Rychtera i jego syna Janka.

– Córka? – Wawrzyniec nie zrozumiał. Gardło miał su-
che jak skórzany worek.

– Poszła do lasu kilka godzin temu i nie wróciła... jeżeli 
masz z tym coś wspólnego...

Zgrabne kobiece palce, poplamione krwią z rozdarte-
go brzucha, śliskie wnętrzności rozsmarowane na igliwiu... 
wszystko jak rozbłysk pojawiło się w skołowanym umyśle 
Wawrzyńca.

– Potwór... – wychrypiał. – Tam, w lesie... jakby wilk, ale...
– Tatku, to przecie pan hrabia! – Janek przestraszył się 

nagle, rozpoznając narzeczonego panny Wereszczakówny w 
klęczącym przed nimi szaleńcu o zakrwawionej twarzy.

– Widziałeś moją córkę? – Ekonom nie opuszczał strzelby.
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– Nic nie widziałem – szepnął Wawrzyniec Puttkamer, 
nagle cały świat zawirował mu przed oczami i wokół znowu 
zapadła ciemność.

***

– Biedny Wawrzyniec! – powiedziała Maryla Wereszcza-
kówna, skubiąc delikatnie trzymany w dłoni kwiat nagietka. 
– Gdybyś był zobaczył go wczoraj, Adamie...! Twarz cała za-
krwawiona, kiedy oprzytomniał, ledwo nas poznawał... Matka 
boi się, żeby z tego wszystkiego nie nabawił się jakiejś choroby.

– Wyjdzie z tego – powiedział krótko poeta. – Wygląda 
na silnego.

– Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się to, co cztery lata temu, 
kiedy z wojny wrócił... nie uwierzyłbyś, Adamie, jaki zmieniony 
był... Przez trzy tygodnie z domu nie wychodził, jakby ludzi się 
bał, na wszystkich krzyczał tylko, żeby mu spokój dali... dopiero 
kiedy z Michałem poszliśmy zanieść mu trochę jedzenia, pomóc, 
bo we dworze oprócz niego żadnego gospodarza nie było, dopie-
ro wtedy zaczął z nami mówić o wojnie, o niewoli... straszne rze-
czy przeżył, pewnie nawet małej części się nie domyślamy...

Mickiewicz niedbale odgarnął na bok rozczochraną 
grzywkę i zatrzymał się przy krzewie pnącej róży. Pieszczot-
liwie ujął w dłoń jeden z kwiatów i zerwał go lekkim ruchem, 
po czym wplótł we włosy zarumienionej dziewczyny.

– Mówił, co go tak przestraszyło?
Maryla zastanowiła się. 
– Chyba wilk – powiedziała po chwili namysłu. – Ale z tego 

co opowiadał, musiała to być prawdziwa bestia, wielka jak koń.
Mickiewicz parsknął drwiąco.
– W nocy wszystko wydaje się większe, niż jest w rzeczy-

wistości. Bardziej poruszyła mnie historia tej biednej dziew-
czyny, córki ekonoma. Podobno rozpoznali ją tylko po 
pierścionku... za dwa tygodnie ślub miała brać...

– Z Kaśką Rychterówną od dziecka się znałyśmy. Boże, 
jakie to straszne! – Maryla wzdrygnęła się i chwyciła Adama 
za ramię, które ten wspaniałomyślnie ofiarował, by mogła się 
na nim wesprzeć. – Okrutna bestia!

– Zwierzęta nie są okrutne – powiedział Mickiewicz. – 
Zabijają po to, żeby żyć. To człowiek jest istotą zdolną do 
prawdziwego okrucieństwa.

– Uważasz, że to człowiek zabił tę dziewczynę? – spytała 
Maryla z napięciem.

Zastanowił się.
– Kto wie. Może człowiek, a może zwierzę. A może jesz-

cze coś innego. Świat pełen jest stworzeń, o których istnieniu 
nie mamy pojęcia.

– Naprawdę w to wierzysz?
Nagle Adam poczuł, że uścisk Maryli rozluźnia się. Między 

dwiema cyprysopodobnymi topolami stał Wawrzyniec Putt-
kamer. Wskutek nocnych przeżyć jego twarz nadal była bla-
da, ale na policzkach powoli wykwitał rumieniec gniewu. 
Paznokcie wbił sobie w dłoń.

– Wstałeś, najdroższy! – wykrzyknęła Maryla nienatural-
nie wysokim głosem, puszczając ramię Mickiewicza. – Czy 
nie powinieneś odpoczywać?

– Aż nadto odpocząłem – odparł chłodno. – Czas działać.
– Co zamierzasz zrobić? – Podeszła bliżej, Adam na wszel-

ki wypadek wycofał się po angielsku w głąb ogrodu, odpro-
wadzany ciskającym pioruny spojrzeniem Puttkamera.

– Odnaleźć zwierzę, które zabiło Katarzynę Rychter – 
powiedział cicho hrabia. – I zabić je.

Las za dnia wyglądał zupełnie inaczej niż w nocy. Ma-
jestatyczne korony drzew dawały schronienie przed palącym 
słońcem, rosa połyskiwała jeszcze na liściach, nic nie mąciło 
łagodnie panującej wśród zieleni ciszy. Powietrze pachniało 
końcem lata.

Być może głupotą jest iść w to miejsce samemu, myślał 
Wawrzyniec. W końcu światło dnia wcale nie musi stanowić 
wystarczającej ochrony przed... czym właściwie? Im dłużej 
zastanawiał się nad tym, co widział, tym mniej miał pewności, 
czy rzeczywiście był to wilk lub niedźwiedź, jak chcieli 
wysłani na poszukiwania służący. Jednak po odnalezieniu 
córki ekonoma, zmasakrowanej i dosłownie rozerwanej na 
strzępy, skupili się głównie na lamentowaniu – a przy tym 
dokładnie zadeptali wszelkie ślady. 

Zanim wybrał się do lasu, razem z Michałem Wereszczaką 
odwiedził pogrążone w żałobie domostwo Rychterów. Nie 
pozwolono im zobaczyć z bliska ciała zmarłej, przykrytego 
białym płótnem, na którym kwitły ciemne plamy krwi. Brat 
Katarzyny, który odprowadzał ich do wyjścia, powiedział 
tylko łamiącym się, przerażająco smutnym głosem, że tak 
głębokich ran nie widział jeszcze nigdy. 

– Wilki aż takich pazurów nie mają – szepnął, robiąc 
znak krzyża.

Więc co, jeśli nie wilk? Przecież nie człowiek, kobieta 
została po prostu w części pożarta. A może jeszcze coś innego? 
Michał ożywił się nagle, przypomniawszy sobie babcine his-
torie o upiorach zamieszkujących Świteź. Zarzekał się, jak 
to dzieckiem będąc, sam taką świteziankę widział. Zresztą 
Tomasz i Józef również prześcigali się w domysłach, jaki to 
stwór wybebeszył jedną z najpiękniejszych kobiet w powie-
cie. Racjonalny umysł Wawrzyńca Puttkamera nie dawał 
wiary tym podszeptom. Hrabia nie wierzył w strzygi, utop-
ce, porońce i kłobuki. Ale przecież sam widział, co widział, 
chociaż udało mu się zobaczyć niewiele. „Coś” było zde-
cydowanie większe od wilka, ale poruszało się zbyt cicho  
i lekko jak na niedźwiedzia. Kto wie, może nauka po prostu 
nie zdołała jeszcze zamknąć w atlasach wszystkich stworzeń 
zamieszkujących nowogródzką knieję.

Przeszedł przez polanę, która wyglądała teraz jak po-
bojowisko. Rozejrzał się dokładniej, ale nie znalazł nic 
interesującego. Skierował się w miejsce, w którym spodziewał 
się odkryć więcej śladów – tam, gdzie leżało truchło jego ko-
nia. Na wszelki wypadek potroił ostrożność. Ale kiedy tylko 
podszedł bliżej, zobaczył, że ktoś dotarł na polanę przed nim. 
Nad martwym koniem pochylał się starszy mężczyzna w po-
dartej sukmanie. Wawrzyniec od razu rozpoznał w nim Iwa-
na, mieszkającego w lesie starca, przez niektórych uważanego 
za obłąkanego, przez innych – za jurodiwego lub wręcz le-
szego, opiekuńczego ducha leśnych stworzeń. Hrabia akurat 
podejrzewał, że mężczyzna był po prostu sprytnym oszustem, 
który karmił się naiwnością chłopów znoszących mu butel-
ki gorzałki w zamian za zdjęcie uroku lub wątpliwej jakości 
błogosławieństwo. Już miał przepędzić ciekawskiego dzia-
da, ale zawahał się. W końcu spędzając dnie i noce w lesie, 
samozwańczy borowy musiał znać knieję jak własną kieszeń.

– To wasz koń? – spytał staruszek, mierząc przybysza 
uważnym spojrzeniem.
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– Wiesz, co go zabiło? – spytał Puttkamer, podchodząc 
bliżej. W niektórych miejscach ciało zwierzęcia było ogryzio-
ne aż do kości, ale gdzieniegdzie na polanie walały się strzępy 
mięsa, jakby coś, co pożarło rumaka, chciało zaspokoić nie 
tylko głód, ale i targającą nim furię.

Starzec zaśmiał się tubalnie i spojrzał na Wawrzyńca by-
strymi, czarnymi oczkami, w których próżno było dopatrywać 
się choćby śladu świętości.

– Może wiem, a może nie wiem  – powiedział. 
Puttkamer westchnął ciężko. Wyciągnął z kieszeni rubla i 

wcisnął go w rękę mężczyzny. 
– Waść pewnie w miastach kształcony? – zagadnął Iwan, 

ważąc pieniądz w dłoni.
– W Wilnie, na uniwersytecie – odparł Puttkamer chłodno. 

– Nauki fizyczno-matematyczne studiowałem, dopóki nie 
zaciągnąłem się do gwardii Krasińskiego. Potem...

– Tak i ja myślał – Starzec pokiwał głową. – Wam, jaśnie 
oświeconym, nawet do głowy nie przyjdzie, jakie dziwy się 
w lesie kryją. 

Rozejrzał się i zniżył głos do konspiracyjnego szeptu.
– Cożeś waść słyszał tej nocy w lesie? – spytał. Puttkamer 

zastanowił się.
– Nic – odparł zgodnie z prawdą. – Nic, zanim nie pojawił 

się wilk.
– Otóż to – szepnął mężczyzna, a jego małe oczka zabłysły. 

– Uwierz mi waćpan, w nocy las gada. Sowy, gawrony, lisy, wilki, 
niedźwiedzie... A i innych stworów cała gromada. Strzygi, utop-
ce, rusałki, chmurniki, owinniki... czasami usnąć nie sposób, 
taki hałas robią. A tej nocy – nic. Cisza. Jak makiem zasiał. Złe 
tej nocy do kniei wpadło, ktoś krwią niewinnego las zbrukał. 

– Duch? – spytał Wawrzyniec z powątpiewaniem.
Staruszek pokręcił głową. 
– Widzisz waść te rany? Raz tylko widziałem podobne, 

wiele lat temu, na pruskich ziemiach. I to nie duch je zadał,  
a człowiek. Za dnia był porządnym, szanowanym obywatelem, 
za to w nocy, podczas pełni, w wilka się zmieniał, olbrzymie-
go basiora. Szybszy był niż koń, a silniejszy od niedźwiedzia. 
Ale dopadli go w ludzkiej postaci, we śnie żywcem spalili, 
podobno czuć było zapach palonej sierści.

– Nie wierzę w takie rzeczy. – Puttkamer uśmiechnął się. 
– Wilkołaki? A może jeszcze upiory?

Iwan pokręcił głową. 
– Likantropy to co innego, mości hrabio. Upiorem człowiek 

się staje, wilkołakiem – rodzi. Czasami nawet nie wie, że 
nim jest. Bywa też z likantropami, że swoją drugą naturę 
kontrolują, dopóki zew jakiś nie wezwie. A wczoraj słońce na 
moment zgasło, noc w biały dzień zapadła...

Wawrzyniec roześmiał się nerwowo. Miał wrażenie, że 
ptaki nagle przestały śpiewać, a cały las zastygł nieruchomo, 
jakby w oczekiwaniu. Potrząsnął głową. To tylko złudzenie.

– Każdy może być takim wilkołakiem? Czy tylko niek-
tórzy? – zadrwił.

– Trzeba się urodzić pod złą gwiazdą. – Starzec zachowywał 
powagę. – Takie złe gwiazdy świecą najsilniej przed dniami 
świętymi. Zło jest najpotężniejsze najbliżej dobra... 

– Idiotyzm – stwierdził Puttkamer. – I co jeszcze? Znamię 
na czole? 

Iwan pokręcił głową.
– Różnie gadają. Że ma oczy różnego koloru. Że jest 

owłosiony na całym ciele. Mówią też, że likantrop, chociaż 

jako człowiek nie musi być piękny, to obdarzony jest dziw-
nym, nieludzkim urokiem. I jeżeli kogoś sobie upatrzy, to ten 
pójdzie za nim wszędzie. Choćby nie chciał.

– Zabobony – powtórzył Wawrzyniec, ale zdecydowanie 
mniej pewnie niż na początku. 

Wieczorem w salonie Wereszczaków panowała ponura 
cisza. Puttkamer nie odzywał się do Maryli ani słowem i nawet 
najmniej uważni obserwatorzy musieli dostrzec nerwową 
atmosferę między nimi. Dodatkowo pamięć o tragicznych 
wydarzeniach ostatniej nocy nie usposabiała nikogo pogod-
nie. Mickiewicz przyciszonym głosem rozmawiał z Toma-
szem, radząc się w sprawie jakiegoś rymu. Wdowa Weresz-
czakowa kończyła haftować, starając się nie podnosić znad 
robótki zaczerwienionych oczu. Wreszcie Maryla podeszła 
do klawikordu i zaczęła grać jakąś smutną, ludową melodię.

Wawrzyniec, przez ostatnie pół godziny wpatrzony w księżyc 
nad Tuhanowiczami, utkwił nagle wzrok w dwojgu mężczyzn 
naprzeciwko.

– Którego dnia obchodzisz urodziny? – zwrócił się do Zana. 
– Dwudziestego pierwszego grudnia – odparł Tomasz. – 

A dlaczego pytasz?
– A ty, Adamie? – drążył Puttkamer. 
Mickiewicz wyglądał na dość zmieszanego. Dźwięki kla-

wikordu ucichły.
– To dość skomplikowane – zaczął niepewnie poeta. – 

Właściwie w mojej metryce...
– Sprawa jest prosta – przerwał nagle Zan, śmiejąc się. – 

Adam obchodzi urodziny w wigilię Bożego Narodzenia, ale nie 
przyznaje się do tego, bo to by oznaczało, że na urodziny, imi-
eniny i pod choinkę dostanie tylko jeden prezent. Mam rację?

Mickiewicz uśmiechnął się i podszedł do klawikordu, 
na którym Maryla zaczęła improwizować coś na kształt 
ukraińskiej dumki. Poeta nachylił się nad nią i szepnął jej 
coś do ucha, po czym rzucił Puttkamerowi wyzywające spoj-
rzenie. Wawrzyniec wytrzymał tę próbę, miał wrażenie, że 
powietrze między nimi stało się nagle tak gęste, że można 
by je ciąć nożem. Przyjrzał się uważnie rywalowi. Właściwie 
od samego początku wszystko go w nim drażniło. Jego arys-
tokratyczne maniery, dumne spojrzenie, wyniosły sposób 
bycia, który potrafił onieśmielić nawet szlachcica z dziada 
pradziada. A przecież był właściwie nikim, ubogim studen-
tem, autorem paru nędznych wierszydeł, o których wkrótce 
wszyscy zapomną. Pióro nigdy nie będzie silniejsze niż szpa-
da, panie Mickiewicz, myślał intensywnie hrabia, choćbyś 
nie wiem, jak bardzo chciał. Ich spojrzenia skrzyżowały się 
znowu i Wawrzyniec przełknął ślinę. Zawsze wydawało mu 
się, że Mickiewicz ma oczy zielone. Tym razem były kolo-
ru ciemnego piwa. Ale może to tylko złudzenie albo odbite 
promienie świec... A on nie spał dobrze ostatniej nocy i tej 
pewnie też nie zmruży oka.

– A ty, Michale? – spytał młodego Wereszczaki, który 
 w milczeniu przeglądał rodzinny herbarz.

Maryla z hukiem zatrzasnęła wieko klawikordu.
– Na litość boską, najdroższy! – powiedziała, hamując 

gniew. – Skończ to przesłuchanie. Jesteś natrętny jak mucha 
i to bez żadnej przyczyny. A może to jakieś wolnomularskie 
horoskopy?

Wstała i wyszła z salonu, zaczerwieniona od gniewu. 
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Tej nocy zapukała do jego sypialni. Otworzył jej, 
przecierając oczy.

– Wybacz mi moje zachowanie wieczorem – szepnęła. Jej 
kręcone włosy, za dnia upięte, teraz spadały lokami na ramiona,  
z których jedno było odsłonięte i na sam ten widok Wawrzyń-
ca przeszedł przyjemny dreszcz. Poczuł przemożną chęć, żeby 
ucałować jej białą szyję – nie, nie ucałować, wpić się w nią jak 
wampir, żeby choć trochę zaspokoić pożądanie, które nagle 
zaczęło pulsować we krwi. Od czasu powrotu z wojny nie był 
z żadną kobietą, więc nic dziwnego, że wizja nocy poślubnej 
zjawiała się w jego marzeniach nawet za dnia.

– Przecież się nie gniewam – powiedział bez przekona-
nia i pogładził ją po policzku, nagle tknięty nadzieją, że cała 
ta awantura z Mickiewiczem to tylko pomyłka, że za chwilę 
Maryla wszystko mu wyjaśni. Nachylił się do pocałunku  
i chciał objąć ją w talii, ale dziewczyna cofnęła się i zakryła 
mu usta dwoma palcami.

– Ktoś usłyszy.
– Co usłyszy? – spytał, czując jak rośnie w nim wściekłość. 

– Pocałunek? Więc nie wolno mi cię nawet pocałować, tak? 
A jemu wolno?

Poczerwieniała.
– Widziałem was. – Zaczął mówić krótkimi, urywanymi 

zdaniami, zacisnął pięści, jakby chciał ją uderzyć. – Wczoraj. 
Nie wzbraniałaś się. Wytłumacz mi, dlaczego on może cię 
pocałować, a twój narzeczony nie może, do ciężkiej cholery!

– Nie mów nic więcej, proszę... – wyszeptała bezradnie. 
– Nic nie rozumiesz. Adam to zupełnie co innego. Tamten 
pocałunek... To jakby pocałować brata!

– Nie całujesz się z braćmi w taki sposób. – Zauważył 
kąśliwie Puttkamer.

Zakryła dłońmi oczy.
– Jesteś niesprawiedliwy – szepnęła przez łzy. – Nigdy nie 

zrozumiesz, co to znaczy... poczuć z kimś taką jedność, takie 
porozumienie dusz. 

– A co takiego, do cholery ciężkiej, jest nie tak z moją duszą? 
– ryknął, z całej siły uderzając dłonią w drzwi, po czym syknął 
z bólu i ściszył głos. – Ach, przepraszam, zapomniałem. Ja 
nie piszę durnych wierszy o świteziankach. Ja nie należę do 
kółek zainteresowań o tajemniczych nazwach. Może w ogóle 
mnie nie...

– Cicho! – szepnęła i zakryła mu usta. – Już i tak 
powiedziałeś za dużo.

Wybiegła z pokoju, a Wawrzyniec padł na łóżko, gryząc 
pięść z wściekłości. Na siebie, na Marylę, na Mickiewicza. 
Jeszcze chwila i eksploduje... Wyobraził sobie, jak zrywa z niej tę 
białą koszulę nocną, pod którą skrywają się obietnice wszel-
kich rozkoszy, jak rzuca ją nagą na łóżko... A tę gnidę Micki-
ewicza wyzwie na pojedynek i własnoręcznie wyszarpie mu 
serce. Fantazje, którym dotychczas bronił dostępu, opadły go 
jak sukuby. Zasnął, niemal słysząc szum skrzydeł nocnych 
demonów. 

Obudziło go wycie. Gdzieś niedaleko. Zerwał się z bijącym 
sercem, przez moment przypominając sobie, gdzie jest i jak 
się nazywa. W pośpiechu naciągając koszulę, wybiegł z poko-
ju, tknięty irracjonalnym lękiem. Nagle zatrzymał się w biegu. 
Drzwi do sypialni Maryli były otwarte, podobnie jak okno,  
w którym unoszona wiatrem firanka przypominała zjawę. 

Przez moment stał bezsilnie, a w jego umyśle powo-
li rodziło się przeczucie najgorszego. Zaklął pod nosem. 

Wybiegł z dworu, przebiegł przez dziedziniec i wpadł do 
małego domku nad rzeką, zwanego „murowanką”, gdzie  
w wakacje mieszkali przyjezdni. Tomasz, nakryty kołdrą po 
czubek głowy, spał w najlepsze. Łóżko Mickiewicza było puste.

– Gdzie on jest? – Potrząsnął Zanem, który obudził się 
przerażony. 

– Kto? – wymamrotał w półśnie.
– A jak myślisz? Gdzie jest Mickiewicz, do cholery?
– Nie wiem – jęknął przestraszony Tomasz. Wawrzy-

niec chwycił go za kołnierz koszuli i przycisnął do ściany. –  
M... mówił, że... że idzie się przejść... potem zasnąłem...

Hrabia zaklął siarczyście. Powoli zaczęły docierać do nie-
go fakty.  

– Maryla zniknęła – powiedział krótko. O wyciu, które go 
obudziło, bał się nawet wspomnieć. Puścił Tomasza i zapalił 
lampę, po czym, tknięty przeczuciem, podszedł do stojącego 
pod ścianą biurka i zaczął przetrząsać szuflady. Zan zerwał 
się na równe nogi, rozbudzony, kiedy hrabia z całej siły 
kopnął w mebel. W ręku trzymał mały bilecik, zapisany cha-
rakterystycznym pismem panny Wereszczakówny.

O 12 wieczór w tym miejscu, gdziem była raniona gałęzią, 
a jeżeliby coś arcyważnego przeszkodziło, wtenczas na granicy, 
w piątek o 5 godzinie.

– Może poszli do lasu razem... na spacer... – podsunął To-
masz niepewnie. – Myślisz, że razem uciekli?

Wawrzyniec spojrzał na niego z obłędem w oczach. Opętany 
myślą o porwaniu, dopiero teraz dopuścił do siebie pomysł, że 
być może jego narzeczona opuściła dwór dobrowolnie. Poczuł 
się tak upokorzony i zdeptany jak jeszcze nigdy w życiu. 

– W miejscu, gdzie była raniona gałęzią? To znaczy gdzie? 
– zwrócił się do Tomasza, licząc na jego pomysłowość.

– Pewnie w altanie – bąknął chłopak. – Tam, gdzie zawsze 
się...

Zakrył sobie usta dłonią. Puttkamer spojrzał na niego 
wzrokiem, który mógł zabijać.

– Chcesz powiedzieć, że... – zaczął spokojnie, ale głos mu 
zadrżał. – Jak długo to trwa?

– Chyba odkąd przyjechał – Zan wbił wzrok w podłogę. – 
Przepraszam, to moja wina, ale przysiągłem, że nic nie powiem...

Jak w transie Wawrzyniec chwycił strzelbę ze ściany, 
obwiązane lnem łuczywo rzucił przerażonemu Tomaszowi.

– Idziemy – zarządził twardo. Pomyślał, żeby zawiadomić 
Wereszczaków, ale palący wstyd sprawił, że odrzucił to roz-
wiązanie. Zamiast tego pobiegł do psiarni i obudził swo-
jego charta, niezawodnego podczas polowań. Szczekanie 
pozostałych psów na pewno i tak niedługo zaniepokoi resztę 
domowników.

Noc była jasna, wielki księżyc, zawieszony na niebie jak 
tarcza, oświetlał drogę tak dobrze, że łuczywo stało się nie-
mal zbędne.

Między topolami, nad rzeką, leżało coś białego. Wawrzy-
niec niemal bez tchu pobiegł w tamtą stronę. Nocna narzut-
ka Maryli. Obrócił ją w dłoniach bezmyślnie, czując, że zaraz 
wpadnie w panikę.

– Nie... – szepnął z rozpaczą. – Nie, tylko nie to.
W oddali, w głębi lasu, znowu rozległo się wycie. Popat-

rzyli na siebie, przerażeni.
– Myślisz, że TO, co zabiło Kaśkę Rychterównę, porwało 

ich oboje? – spytał niepewnie Tomasz. – Może po prostu wil-
ki wyją, bo pełnia...
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– Nie wiem – odparł cicho Wawrzyniec, woląc nie opo-
wiadać mu o swoich podejrzeniach. Nawet osobie tak naiw-
nej jak Zan jego teorie mogły się wydać mocno na wyrost. 
Kiedy chart powąchał materiał, od razu zwęszył trop. I od 
razu pobiegł prosto do lasu.

Razem z Tomaszem weszli w ciemność. Hrabia co 
chwila upewniał się, że strzelba jest naładowana. Próbował 
nie myśleć o tym, że może jest już za późno. Zakrwawi-
ony brzuch tamtej dziewczyny stanął mu przed oczami  
i nałożył się na obraz z jego sennych fantazji, które snuł  
zaledwie godzinę temu. Rozpacz rosła mu w gardle jak 
oślizła kula.

Nagle chart zaskowyczał przeraźliwie, po czym zerwał 
się ze smyczy i z piskiem zawrócił. Wawrzyniec, próbując 
go zatrzymać, upadł na kolana, ślizgając się po mchu. Zas-
koczony Tomasz upuścił pochodnię, która zgasła z sykiem, 
zatopiona w błocie.

– Chyba jesteśmy blisko – szepnął głucho. 
Z przygotowaną do strzału strzelbą powoli posuwali się 

naprzód. Wawrzyniec czuł, jak pot wąską strużką spływa mu 
za kołnierz, a koszula przylepia się do ciała. Pohukiwanie 
sowy przypominało wycie potępionej duszy. 

Gdzieś niedaleko trzasnęła gałązka i zaszeleściły liście. Zza 
drzew doszedł ich dziwny odgłos, jakby szept. Zatrzymali się.

– Z tamtej strony – niemal bezgłośnie wymamrotał 
Puttkamer. Zaczęli się skradać jak mogli najciszej, ale miał 
wrażenie, że każde ich stąpnięcie to prawdziwa symfonia 
dźwięków.

Przed nimi była polana, słabo oświetlona blaskiem księżyca, 
który tworzył na trawie i skałach przedziwny teatr cieni. Wokół 
panowała upiorna cisza. Wawrzyniec miał wrażenie, że wszyst-
ko, co go otacza, widoczne i niewidoczne, zamarło w oczekiwa-
niu. Jak żołnierze w oczekiwaniu na atak wroga. 

Kilkanaście kroków od nich siedzieli Adam i Maryla. 
W świetle księżyca wyglądali jak woskowe figury zastygłe  
w pocałunku. Dziewczyna powoli położyła się na trawie, a on, nie 
przestając jej całować, zaczął zdejmować z niej lnianą koszulkę.

Wawrzyniec zaczął oddychać szybko przez zaciśnięte 
zęby. Chociaż nie chciał patrzeć, widział wszystko z niewia-
rygodną ostrością, jakby właśnie był środek dnia, a nie ciem-
na noc. Tomasz, który też nie wiedział, gdzie podziać oczy, 
położył mu dłoń na ramieniu, ale hrabia ledwie to zauważył. 
Jak w transie zrobił krok do przodu. Trzasnęła sucha gałąź. 
Kochankowie zerwali się na równe nogi.

– Wawrzyniec? Tomasz? Co wy tu robicie? – zawołała 
przerażona Maryla. 

– Myśleliśmy, że coś wam się stało! – wrzasnął Tomasz 
z wściekłością. – Odbiło wam do cna? Abelard i Heloiza od 
siedmiu boleści, prawie dziesięć wiorst uciekali, prawie nad 
Świteź, tylko po to, żeby się...

Splunął na ziemię.
Mickiewicz przełknął ślinę. Najwyraźniej właśnie przy-

pomniał sobie, co takiego wuj Heloizy zrobił z Abelardem.
– Ty draniu... – wysyczał Wawrzyniec. Odepchnął To-

masza i podniósł strzelbę, celując prosto w poetę.
– Nie! – krzyknęła Maryla, stając między nim a Adamem. 

Chwyciła poetę za rękę.
– Odsuń się! – Wawrzyniec poczuł, jak mięśnie napinają 

się, jakby miały za moment pęknąć. – Nie wiesz, kim on jest!
– Opuść strzelbę... – Tomasz bał się poruszyć.

– Gdzie byłeś, kiedy zniknęła Kaśka Rychterówna? – du-
beltówka mierzyła prosto w serce Mickiewicza.

– W murowance, wiersz pisałem, na Boga... 
– To prawda – odezwał się Zan z nadzieją. – Przyszedł do 

nas zaraz po tym, jak Maryla poszła cię szukać...
– Urodziłeś się w wigilię...
– Wcale nie! – zawołał Adam, unosząc rękę w obronnym 

geście. – Księdzu kalendarze się pomyliły przy wpisywaniu 
do metryki...

Maryla nagle puściła jego dłoń i wymierzyła mu siarczy-
sty policzek. 

– Okłamałeś mnie! – krzyknęła. – Mówiłeś, że urodzi-
liśmy się tego samego dnia, pod tą samą gwiazdą... że to znak...

Zapadła cisza. Wawrzyniec nagle opuścił strzelbę. Mic-
kiewicz, trzymając się za policzek, cofnął się o krok  
i otworzył usta w niemym okrzyku przerażenia. Dłoń, któ-
ra przed chwilą wymierzyła mu cios, była teraz zakończona 
pięcioma długimi szponami. I powoli, włosek po włosku, 
pokrywała się srebrną sierścią. Wargi Maryli uniosły się lek-
ko, odsłaniając długie, białe kły. Przemiana postępowała sto-
pniowo, rozrywając sukienkę, zniekształcając twarz. Dziew-
czyna warknęła coś niezrozumiale, gardłowo, i skoczyła  
w las, w kierunku Świtezi.

Chociaż wśród wpatrujących się w mrok było aż dwóch 
poetów, żaden z mężczyzn nie był w stanie znaleźć słów, któ-
rymi mógłby wyrazić to, co czuje.

– O cholera – odezwał się wreszcie Zan, ocierając pot  
z czoła. – W... widzieliście to?

Usiadł na trawie i odetchnął głęboko.
– Więc tak zachowują się kobiety, kiedy mężczyzna 

zapomni o ich urodzinach. – Mrugnął do Wawrzyńca, 
najwyraźniej chcąc rozładować napięcie.

– A to suka! – wymamrotał Mickiewicz. 
– Mówisz o mojej narzeczonej – warknął Puttkamer.
Adam parsknął nerwowym śmiechem.
– A weź ją sobie! Ja się nie zabawiam ze zwierzętami. 
Przez moment Wawrzyniec walczył z myślą, by wypalić 

mu z tej strzelby prosto w serce. 
– Zabierz go! – zwrócił się wreszcie do Zana, wskazując na 

Mickiewicza. – I ani słowa o tym. Nigdy. Nikomu. Zrozumiano?

Ruszył w ciemność. Stracił rachubę czasu, nie wiedział, 
czy wokół niego mijały minuty czy godziny, ale musiał 
pokonać przynajmniej kilka wiorst, bo kiedy rozgarnął 
dłońmi najeżone kolcami gałęzie, zobaczył przed sobą 
przezroczyste wody Świtezi. Idealnie równa, przezroczysta 
tafla jeziora w świetle księżyca wyglądała jak upiorne lustro. 
Wawrzyniec zrobił krok do przodu, wchodząc po kostki do 
przyjemnie chłodnej wody.

– Gdzie jesteś? – krzyknął w ciemność.
Przez moment panowała cisza, którą nagle zakłócił 

warkot przebudzonej ze snu ważki. Potem rozległ się świst 
dochodzący gdzieś z dołu. Hrabia opuścił strzelbę, ale ze zdu-
mienia nie był w stanie nacisnąć spustu, kiedy nagle zobaczył 
wyglądającą z wody kobiecą twarz. Nie zdążył zebrać myśli, 
bo silne pazury wbiły mu się w łydkę i z przerażającą siłą 
pociągnęły do jeziora.

Wszystko potoczyło się jakby w jednej sekundzie, 
która zarazem rozciągnęła się tak, by Wawrzyniec mógł 
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zobaczyć z przerażającą jasnością, że nie wyjdzie z tej 
przygody żywy. Jak przez mgłę zobaczył zniekształconą 
wściekłością twarz demona, którego spokój zakłócił. 
Uderzył go kolbą w głowę i szarpnął się w stronę po-
wierzchni, z trudem łapiąc oddech. Z przerażeniem 
zauważył, że ze wszystkich stron nadpływają inne bo-
ginki, kolejne szpony wbiły się w jego ramiona, nogi, 
brzuch, szarpały koszulę, wyrywały broń, z której i tak 
nie mógł już zrobić użytku. Ostatkiem świadomości 
zobaczył szary kształt wskakujący do jeziora i ciemność 
otoczyła go ze wszystkich stron.

Zakrztusił się wodą i spróbował wypluć wodorosty. Ktoś 
ciągnął go po piasku na brzeg, w przegub wbijało mu się coś 
ostrego.

Zamknął oczy i znów stracił przytomność. Kiedy odzyskał 
świadomość, świtało. Obok niego, na brzegu, siedziała Maryla.

– Tylko idiota wchodzi nocą do Świtezi – powiedziała  
z wyrzutem. 

Oderwał pijawkę przyklejoną do obojczyka. Nie był w sta-
nie wykrztusić słowa. Zwłaszcza że zorientował się, że dziew-
czyna jest zupełnie naga. 

– To ty...
– Mnie uratowałaś? Tak – powiedziała, zaplatając dłonie. 

– Nawet nie wiem, jak mam cię przepraszać za to, co... czy 
kiedykolwiek mi wybaczysz? Czy w ogóle można coś takiego 
wybaczyć? Ja...

Powoli skonstruował listę punktów, od których powinien 
zacząć wybaczanie.

– To ty zabiłaś tę dziewczynę... – wyszeptał z przerażeniem.
Spojrzała na niego z bólem.
– Była już martwa, kiedy cię dogoniłam.
Nagle, z siłą rażenia błyskawicy, przypomniał so-

bie, jak było naprawdę. Przed oczami pojawił się obraz 
dziewczyny biegnącej z koszykiem owoców, żeby zdążyć 
jeszcze zobaczyć zaćmienie słońca. A potem obraz 
końskiego kopyta spadającego prosto na jej pierś. Jechał 
zbyt szybko, żeby się zatrzymać. Potem spadł i stracił 
przytomność. A potem...

Las milczał nie z powodu wilczycy. Ona była jego częścią, 
tak jak demony Świtezi. Las umilkł, bo jego świętość została 
zbrukana krwią. Potworne poczucie winy wbiło się w serce 
hrabiego tysiącem kolców. 

– Gdyby ktoś się dowiedział, że zabiłeś... – szepnęła 
bezradnie Maryla. – Tylko to przyszło mi wtedy do głowy, 
chciałam zatrzeć ślady. Potem... trochę mnie poniosło, za-
pach krwi... Przepraszam cię za konia, ale inaczej musiała-
bym pożreć ciebie. Wszystko przez to zaćmienie, nie byłam 
sobą... no tak, wiem jak to brzmi...

– Jak mogłem... jak mogłem nic nie pamiętać? – zakrył 
twarz dłońmi. 

Wzruszyła ramionami.
– Może to ten „magnetyzm zwierzęcy”, o którym pisał 

Mesmer. Może to jakieś fluidy. W każdym razie teraz też 
potrafiłabym sprawić, że zapomnisz o wszystkim.

– O wszystkim?
– Próbowałam to zrobić po twoim powrocie z wojny, zabrać 

od ciebie to, co przeżyłeś, czego się bałeś, zabrać ci te wszys-
tkie czerwone wspomnienia. Ale wtedy było zbyt późno, 
wspomnienia zdążyły zapuścić korzenie, stały się częścią cie-

bie. Teraz są jeszcze ciągle świeże, mogłoby się udać, tak jak 
wtedy, w lesie.

– Jak miałabyś to zrobić?
– Wystarczy, że spojrzysz mi w oczy – szepnęła. – Ale teraz... ale 

teraz nie potrafię spojrzeć ci w oczy. I... nie chcę, żebyś zapomniał. 
– Ja też nie chcę – powiedział bez chwili zastanowienia 

 i lekko dotknął jej dłoni.
Jakby na potwierdzenie, ciało Maryli uległo nagle  

zniekształceniu, delikatna skóra pokryła się ostrą, szarą sierścią, 
regularne rysy twarzy wykrzywiły się, aż przepoczwarzyły się  
w najeżony ostrymi zębami pysk, drobne rączki zmieniły się 
w masywne łapy, zakończone ostrymi pazurami. Wilczyca 
zawyła głośno i spojrzała na Wawrzyńca oczyma pełnymi 
bólu i smutku. 

– Nie uważasz, że powinnaś mi o tym powiedzieć? – szepnął 
słabo z pretensją w głosie. Nie cofał wyciągniętej dłoni. – 
Przecież bym zrozumiał... 

Zastanowił się. Wilczyca spojrzała na niego uważnie.
– No dobrze, może bym nie zrozumiał. Ale teraz... chyba 

rozumiem. 
Ostrożnie zbliżył się do stworzenia, objął je i wtulił poli-

czek w puszystą sierść. Poczuł bijące pod nią rytmicznie serce. 
– Pasujemy do siebie – szepnął.

Urodzona w 1985 roku. Od zawsze miłośniczka słowa 
pisanego w każdej formie – absolwentka polonistyki, pra-
cuje w wydawnictwie, w wolnym czasie pisze opowiadania 
i scenariusze. Fanka filmów Nolana i kryminałów Akuni-
na. Na Fantastyka.pl i Weryfikatorium publikuje teksty pod 
pseudonimem Dreammy.
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Roland maszerował obok namiotów. Przeciskał się 
pomiędzy żołnierzami idącymi w przeciwnym kierunku. Pora 
obiadu − zauważył. Sam nie myślał o niczym innym jak mis-
ka ciepłej strawy. Trzy dni w drodze, jedząc jedynie suszoną 
wołowinę i czerstwy chleb. Do niewygody był przyzwy-
czajony. Żałował jednak, że nie miał czasu zatrzymać się 
w żadnej wsi na porządne jadło. Słowo „porządne” nie jest 
najlepszym określeniem. Wokół wojna, wojsko zabiera za-
pasy, zostawiając chłopom jedynie minimum niezbędne do 
przeżycia. W tawernach liczyć można co najwyżej na cienką 
zupę rybną lub jarzynową i, na Boga, lepiej nie myśleć, z ja-
kich składników zrobioną. 

Raz trafił na dobrego gospodarza, który w tajemnicy i za 
zbójecką opłatą zaoferował mu świeżą golonkę w sosie 
musztardowym, z dodatkiem młodych ziemniaczków. Świ-
nie musiał trzymać w piwnicy lub kupić od przydrożnych 
złodziei, ale, tak samo jak wydany na potrawę tygodniowy 
żołd, mało go to obchodziło. Na jedzeniu w tych czasach 
oszczędzać nie można − twierdził. A tak, gdy je tą samą suchą 
wołowinę po raz kolejny, przynajmniej może wyobrazić so-
bie, że są jeszcze inne, lepsze smaki. 

Roland przeciskał się agresywnie przez tłum, wyraźnie 
podirytowany. Żołnierzy, którzy nie patrzyli przed siebie  
i wpadali na niego, obrzucał pogardliwym spojrzeniem. Był 
zły. Pędził co sił, by zdążyć przed południem, żeby załapać się 
na ciepłą grochówkę. I prawie by mu się to udało, gdyby nie 
fakt, że zaraz po jego przybyciu, wartownik przekazał rozkaz 
− pilne zebranie wszystkich gońców w namiocie dowódcy. 

Dotarł wreszcie do owego czerwonego namiotu. Stojącego 
niemal po środku obozowiska, zaraz obok głównej siedziby 
dowództwa. Nad miejscem spotkania powiewała na silnym 
wietrze flaga gońców. Konny noszący na plecach herb Lota-
rii i przeskakujący nad wrogimi żołnierzami. Roland śmiał 
się z tego herbu. Mdlił go przesadny patos. Choć rozumiał 
symbolikę, bawiła go myśl, że pędząc z rozkazami i natrafiając 
na wrogich piechurów, podjąłby decyzję − przeskakuję! 

Z namiotu unosił się zapach przypalonej grochówki i dźwięk 
używanych sztućców. Rolanda ucieszyło, że dowództwo dba o po-
trzeby poddanych, jednak sam miał złe przeczucia co do spotkania. 

Roland van Vonderberg, znany tutaj jako Roland ze Spergberg, 
był agentem. Pracował dla toskajskiego wywiadu i udało mu 
się zaciągnąć jako goniec w lotaryjskiej armii. Doskonała 
baza wypadowa dla szpicla. Jednak gra na dwa fronty, czy to 
w przypadku związków z kobietami, czy na wojnie − niesie 
za sobą stresujące sytuacje, takie jak ta teraz.

− Roland! − wykrzyczał z radością wielki brodaty mężczyzna, 
obejmując ramieniem młodego gońca i prowadząc go do 
stołu. − Spodziewałem się ciebie znacznie później, a tu 
proszę. Siadaj do stołu, musisz być zmęczony.

Roland usiadł, a brodaty kolos machał wielką łapą w stronę 
służby, żądając jeszcze jednej miski. Roland zawsze zastawiał 
się, jak tak wielki człowiek mógł zrobić tak zawrotną karierę 
jako goniec, by w ostateczności zostać dowódcą. Konie 
musiały pod nim padać jak zamki z kart. Być może troska  
o zwierzęta była prawdziwym powodem awansu.  

− Panowie, jeszcze wina? − spytał retorycznie Zygfryd. 
Wyraźnie nie interesowała go odpowiedź podwładnych, gdyż 
po kolei zaczął nalewać napoju do siedmiu pucharów. − Jak 
droga, Roland? Spokojna?

− A spokojna, spokojna. Choć podobno pod Tanded… 
wiecie − ta wieś przy rzece, zaobserwowano podjazd toskajski. 
Jakiś chłop to mówił, więc równie dobrze mógł nie rozpoznać 
sztandarów i wziąć naszych za wroga.

− A nie wiem, nie wiem. – Dowódca pokręcił masywną 
głową. Rozlał trochę wina na stół i zaklął. − Te sukinsyny 
zapuszczają się coraz dalej. Mogli to być i oni. Nigdy nie wie-
cie, gdzie takiego spotkacie…

Zygfryd zrobił pauzę, spojrzał na Rolanda, któremu 
zrobiło się gorąco. Kolos kontynuował.

− Wszędzie są, aż strach za potrzebą pójść, bo może się 
na nich trafi − roześmiał się, tylko on.

− Nie przesadzajmy − odezwał się jeden z gońców, którego 
Roland znał z widzenia. – Front, jak utknął w martwym 
punkcie, tak stoi.

− Na razie − wtrącił dowódca. − Każda ze stron szuka 
teraz przewagi. Równowaga po stronie militarnej, to trzeba 
szukać innych sposobów na przechylenie szali zwycięstwa na 
swoją korzyść, nim wypowie się walną bitwę. Na razie zaba-
wa w podjazdy, lekkie starcia, manewry, żeby oszukać wroga. 
No i starania, żeby nie zostać oszukanym. Tu pojawiają się ci 
szpiedzy. − Znowu nastąpiła pauza. 

Roland znowu poczuł, jak serce uderza mu mocniej. Tym 
razem oczy Zygfryda nie powędrowały w stronę gońca, tylko 
zawisły nad talerzem grochówki. Mówił dalej. 

− Propaganda też bywa użyteczna. Pamiętacie akcję pod 
Gronion? Kiedy wieśniacy ukryli przed nami duże zapasy zboża 
i kaszy? Napuściliśmy na nich naszych chłopców w zbrojach 
Toskaji. I potem − zaśmiał się w samotności − obrzucili kami-
eniami jakiś podjazd tych baranów! Tak ich pogonili, że onuce 
im pospadały.

− Każde małe zwycięstwo się liczy − wtrącił Roland, chcąc 
ukryć zdenerwowanie. − Jak się takie małe sukcesy skumulu-
je, okaże się, że i wojnę zaczyna się wygrywać.

− Dobrze powiedziane. Ale co najgorsze, wróg też nie śpi. Bo 
gdyby spał, to ehh… nie ma nic prostszego niż pokonanie śpiącego 
wroga. Ha! Wyobrażacie sobie!? Taką wojnę? To by było coś.

Znów roześmiał się, tym razem w towarzystwie innych 
gońców, którzy uznali, że w końcu należałoby docenić 
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wysiłki dowódcy. Zygfryd uradowany wstał i udał się w kie-
runku wyjścia. 

− Zaraz wracam. Dojedz Roland, zaraz zajmiemy się sed-
nem tego spotkania.

I właśnie tego sedna spotkania Roland się obawiał. Mogło 
chodzić o wszystko: specjalne rozkazy, nowe mundury, premia 
czy inna trywialna rzecz. On jednak bał się z innego powodu. 

W obozie był jego łącznik, któremu goniec raportował 
lub od którego dostawał rozkazy. Rozkazy te czasem miały 
na celu dowiedzenie się czegoś, zdobycie informacji bądź 
też sabotaż poleceń od Zygfryda. Celowe opóźnienie dostar-
czenia rozkazów było łatwe, lecz niosło ze sobą ryzyko, że 
po którymś razie zostanie się wyrzuconym ze służby lub 
wtrąconym na krótki czas do lochu. Za niesubordynację. Nic 
strasznego. Najgorszy był inny rodzaj sabotażu. Czasem bo-
wiem dowódcy Rolanda, chcąc wykorzystać jego zdolności, 
oczekiwali od niego fałszowania rozkazów. 

Roland zrobił to kilka razy. Były to zmiany mało znaczące, 
które kosztowały więcej wysiłku i stresu niż dawały korzyści. 
Tym razem miało być inaczej. Informator przyniósł rozkazy, 
które po wykonaniu dałyby olbrzymie korzyści. Rozkazy, 
które miał dostarczyć Roland, dotyczyły zachodniego 
skrzydła armii stacjonującego trzydzieści mil od głównego 
trzonu. Oddział stanowiła głównie kawaleria. Rozkazy miały 
na celu podział armii na dwie równe części i wysłanie ich na 
rajd w stronę rzeki, w celu odcięcia podjazdów wroga, które 
rzekomo miały się tam znajdować. 

Rozkaz łącznika brzmiał następująco: „zmienić dwa 
oddziały na osiem.” Istne szaleństwo − pomyślał Roland − 
będę spalony na miejscu od razu. Mógł się na to zgodzić pod 
warunkiem, że zaraz po dostarczeniu rozkazu ucieknie za 
front i zakończy służbę. Nie − brzmiał łącznik. Musimy mieć 
szpiega wśród gońców. Na nic tłumaczenie Rolanda, że jeśli 
to zrobi, nie będą mieli nikogo. Manewr był ważny. Chodziło 
o rozdzielenie zachodniego skrzydła armii i zniszczenie go  
w częściach. Rozkaz to rozkaz − trzeba wykonać. Jednak 
Roland planował zaraz po jego wykonaniu uciekać w las lub 
wrócić do swoich w nadziei, że zrozumieją motywy dezercji.

Problem rozwiązał się jednak sam, gdyż rozkazy Zygfryd 
przekazał jakiemuś młodemu gońcowi. Roland zamiast 
tego miał zająć się rozkazami dotyczącymi zaopatrzenia.  
I tu cwany łącznik znów się pojawił. I w ten sposób Roland 
zgodził się opóźnić dostarczenie zapasów do obozu, który-
mi następnie miał się zająć podjazd Toskaji. Szczegółów nie 
znał. Sfałszował rozkazy, dostarczył, opóźnił dostawę. Rezul-
tatu nie znał, gdyż po drodze musiał udać się w kilka miejsc 
na froncie. Czuł, że zaraz pozna konsekwencje.

Jadł grochówkę. Opracowywał plan awaryjny, który zdawał 
się beznadziejny. Czekał. W obawie. O Zygfrydzie i jego tem-
peramencie słyszał bowiem niepokojące plotki. 

Pierwsze, co usłyszał na zewnątrz, to kroki kilku osób. 
Ciężkie kroki. To musieli być zbrojni. Ciśnienie podniosło 
się, serce zaczęło szybciej bić. Roland chwycił za sztylet. Jeśli 
zacznie się awantura, może zdoła wziąć zakładnika. Ogrom-
ny Zygfryd odpadał. Roland nie byłby w stanie objąć go na-
wet za pas. Była jeszcze trucizna zaszyta w koszuli, ale wolał 
o tym nie myśleć. Nie lubił radykalnych rozwiązań.

Zygfryd stanął w przejściu. Za nim pięciu zbrojnych.  
Z wyjścia do kuchni rozległ się pisk kucharek. Dwóch kolej-
nych żołnierzy strzegło już tylniego wyjścia. Wszyscy gońcy 

nie wiedząc, co się dzieje, zaczęli się wiercić na miejscach, 
rozglądać, chcąc zrozumieć sytuację. Roland już wiedział. 
Czekał jednak. Nic pochopnie. 

Rozległ się gwar rozmów. Jeden z gońców, stary Johan, 
najbardziej doświadczony z kompanii, zaczął pierwszy 
głośnym tonem.

− Co tu się dzieje, Zygfryd? Co to ma znaczyć? 
− Spokojnie, spokojnie panowie − odezwał się dowódca, 

pokazując, aby nie wstawali z miejsc. − Ci, którzy służą godnie, 
nie mają się w ogóle o co martwić. Mamy tu jeden problem, 
który, mam nadzieję, sam się przyzna, że jest problemem.

Popatrzył po zgromadzonych, po czym kontynuował. 
Znacznie mocniejszym głosem.

− Niech się ta świnia ujawni, lepszego wyjścia nie ma. 
Liczę do dziesięciu. 

Gońcy zaczęli patrzeć po sobie i szukać wyjaśnień. Ro-
land siedział, grał głupca i myślał nad kolejnym ruchem. 
Może tylko podpuszczają. 

Stary Johan, będąc najstarszym gońcem, poczuł się  
w obowiązku reprezentowania reszty.

− Zygfryd, proszę, wyjaśnij, o co chodzi. Na spokojnie.
Ten jednak nie uspokajał się. Znany ze swojej porywczości 

dowódca dopiero się rozkręcał. 
− Wyjaśnić, o co chodzi? Proszę! Mamy tu agenta. 

Kanalię, która bawi się w szpiegowanie! Z marnym skutkiem.
Teraz dopiero zawrzało wśród posłańców. 
− Wiecie kto? − Johan starał się mówić spokojnie.
Zygfryd, chcąc uspokoić skołatane nerwy, wziął kilka 

głębszych oddechów, po czym podszedł do stołu wziąć kilka 
głębszych łyków wina. Roland czuł pot spływający po nim 
jak woda po kaczce. Teraz pojawiła się iskra nadziei, że to 
tylko podejrzenia. Wciąż łudził się, że ta sytuacja skończy się 
dobrze. Liczył, że Zygfryd, który prawie już ochłonął, powie, 
że nie wie, kto jest szpiegiem i sprawa się zakończy. Zostanie 
smród i podejrzenia. Ale lepsze to niż śmierć. 

− Wiemy − odrzekł Zygfryd, wyciągając zza pazuchy plik 
kartek i listów z rozkazami. 

Roland już się nie łudził. Chwycił potajemnie rękojeść 
sztyletu. Jeśli szybko doskoczy do Zygfryda i przyłoży mu 
nóż do szyi, może uda się wymknąć. Był jednak za wielki, za 
duże ryzyko. Może Johan. Niezwykle szanowany. Może nie 
będą obojętni na los takiego zakładnika. Ni to szlachetne, ni 
to honorowe, ale może okaże się skuteczne. Czekał na sygnał.

Zygfryd rzucił niedbale stos dokumentów i rzekł. 
− Fałszowanie rozkazów. Sprytne. Gorzej, że jesteśmy 

sprytniejsi i od dawna mieliśmy oko na podejrzany proceder. 
Roland poczuł się słabo. 
− Bardzo sprytnie. Wyobraźcie sobie, że ta kanalia 

myślała, że taka zmiana rozkazu przejdzie niezauważona. 
Bezczelność. Myślał, że zmiana… 

Teraz albo wcale. Roland prawie wstał. Zawahał się.
− …liczby oddziałów w rozkazie przejdzie niezauważona. 

Że rozdzielenie naszego lewego skrzydła armii…
Roland poczuł, jak kręci mu się w głowie. Jak to lewe 

skrzydło armii? Jego myśli, tak jak i słowa Zygfryda, 
przerwało zamieszanie na drugim końcu stołu. Młody go-
niec zerwał się z krzesła, biorąc nóż i przykładając go do 
siedzącego starego Johana. 

Dobry ruch − to pierwsze, o czym pomyślał Roland, wciąż 
będąc w szoku. Poczuł dziwną ulgę, niepasującą do sytuacji. 
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Wartownicy wyciągnęli broń. Na tym jednak się skończyło. 
Zapanowała dziwna cisza, jakby każdy czekał na kolejny ruch.

Roland znał młodzieńca tylko z widzenia. Wcale nie sprawiał 
wrażenia agenta. Widocznie był dobry. Szkoda chłopaka, widać 
dowództwo będzie miało na sumieniu nieoszlifowany talent. 

Roland spostrzegł kątem oka, że dwóch żołnierzy, strze-
gących tylnego wyjścia, zaczęło przesuwać się delikatnie za 
plecy zdekonspirowanego szpiega. Ten błądził zdenerwowa-
nym spojrzeniem. Zbyt nerwowo. Odwrócił się gwałtownie, 
nie chcąc dać się okrążyć. Poluzował jednak uścisk, w jakim 
trzymał starego Johana. Ten spostrzegłszy się, spróbował 
wykorzystać sytuację i uwolnić się. Zaczęła się szarpanina. 
Do akcji wkroczyli żołnierze. Jeden z nich, wąsaty, wpadł na-
tychmiast pomiędzy nich. 

Roland nie mógł określić, co dokładnie się stało. Widział 
tylko, jak wpadali na stół. Zobaczył też Johana, osuwającego się 
na ziemię. Nie wiedział jednak, jak padł cios. Widział też, jak 
wąsaty obezwładnia szpiega i podnosi go ze stołu. Wszystko to 
w akompaniamencie braw Zygfryda. Reszta gońców bardziej 
zainteresowana była zdrowiem starego, poczciwego Johana. 

Szpieg szarpał się jeszcze. Ten ostatni akt desperacji wy-
glądał już bardzo naiwnie. Zwłaszcza gdy cios drewnianą 
częścią włóczni w skroń zakończył przedstawienie. 

Roland również zajął się Johanem. Widział, że rana nie jest 
poważna. Poczuł ulgę. Jeszcze pięć minut temu widział się 
na miejscu wynoszonego właśnie młodzieńca. Najwyraźniej 
dostał jeszcze szansę od losu. Jest jeden problem, pomyślał  
z lekkim obrzydzeniem − wolałby bowiem, aby szpieg uciekł 
albo zginął.

***

Roland stał na skraju lasu. Łagodził skołatane nerwy za-
ledwie dzień po awanturze. Patrzył na położony w oddali 
obóz. Łuna światła otaczała namioty i budynki. Ładny wi-
dok. Dużo ładniejszy niż widoki od środka. 

Roland lubił tu przychodzić. Czerpał przyjemność z ob-
cowania z naturą, z dala od zgiełku i smrodu obozowiska. 
Przede wszystkim jednak tutaj, pośród brzóz i świerków, Ro-
land mógł na chwilę być sobą.

− Ale się porobiło − usłyszał głos za sobą.
− A ciebie to bawi? 
− Nie do końca, przegrałem zakład. Byłem pewien, że 

pierwszy wypadniesz z gry.
Oto przed Rolandem stał niewysoki, chuderlawy osobnik. 

Normalnie wzbudzałby w szpiegu uczucie sympatii i ponie-
kąd współczucia, jakie często czuł w stosunku do słabszych  
i wydawać by się mogło − pokrzywdzonych. Tym razem było 
inaczej. Roland nienawidził stającego przed nim łącznika i zara-
zem swojego przełożonego. Nie mógł zrozumieć, jak ktoś taki 
mógł być nad nim w hierarchii. Dotyczyło to również kilku innych 
dowódców na szczeblach powyżej, z których niekompetencją,  
w jego mniemaniu, musiał się mierzyć codziennie.

Nie pamiętał, kiedy przyjął od łącznika rozkazy, bez kry-
tykowania ich i wyrażania ogólnej dezaprobaty w stosunku 
do niego. Uczucie to było zresztą szczerze odzwierciedlone. 
Prawdopodobnie od czasu, gdy jeszcze w akademii, Roland 
obił mu twarz. Z początku czuł się strasznie. Bić słabszego, 
nawet w kodeksie szpicla, uważane było za niegodne. Uczu-
cie to jednak znikało z każdą kolejną rozmową. 

− Sam jesteś sobie winien przegranych pieniędzy. Świetnie 
rozegrana partia przez dowódców − Roland bił prowizoryczne 
brawa. − A tak naprawdę… daliście dupy, żyjcie z tym. 

− Plan był dobry. Nastąpiło jednak kilka niesprzyjających 
okoliczności, w związku z którymi akcja się nie udała… − 
mówił głosem wyraźnie znudzonym, jakby już kilka razy 
musiał się z tego tłumaczyć.

− Dobry plan… Widziałem. To w końcu to prawe skrzydło 
armii zostało rozbite w pył? 

Łącznik przemilczał zniewagę, widząc, jak Roland zaczął 
się śmiać zaraz po zadaniu pytania.

− Ale tak szczerze, Jorg, kogo był to pomysł? Wyszedł od 
nas? Od wywiadu?

− Tak. Inicjatywa wyszła od nas, z góry. Pomysł, jeszcze 
raz mówię, był dobry i wart ryzyka.

Roland znów parsknął śmiechem w twarz rozmówcy.
− Tak, tak. Rozkaz, aby podzielić i tym samym narazić całe 

skrzydło armii bez wyraźnego powodu… Faktycznie, gdyby 
byli tam dowódcy tacy jak u nas, to mogliby nie zauważyć. 

− Ja wiem, Rolandzie Wielki, że ty byś tę wojnę dawno wygrał. 
− Na pewno nie partaczył jak wy. 
− No nie wiem, jakoś nie wyróżniasz się specjalnie na fron-

cie. Podejrzewam nawet, że więcej dobrego robisz dla wroga 
jako goniec, niż dla nas jako zbieracz informacji i sabotażysta. 

Tym razem łącznik był tym, który się zaśmiał.
− Nie jestem w dowództwie, nie mam realnej władzy.
− Więc wykonuj rozkazy, chłopie! I nie brzdąkaj pod no-

sem, gdy ci je wydaję. 
Rolanda rzadko raniły słowa przełożonych. Tym razem 

było trochę inaczej. Gdy próbował sobie przypomnieć jakąś 
zasługę z tej wojny, w głowie jego panowała kompletna pus-
tka. A w swoim, najwyraźniej przedobrzonym, wyobrażeniu 
siebie, to on był tym, który zmienia przebieg wojen i real-
nie wpływa na wydarzenia. Rolandowi nagle odechciało się 
kłócić. Zapanowała chwila ciszy, którą przerwał głos Jorga.

− Podobno jeden z nich ucierpiał podczas awantury?
− Johan. Będzie żył. Ale podobno już nie wróci. Dostanie 

odprawę, odznaczenie, wyzdrowieje i do domu. Dla nas do-
brze. Stary, ale człowiek legenda w oddziale. 

− Dobrze. Jest jeszcze kwestia Astana. 
− Kogo?
− No poznałeś go wczoraj. Ten zdekonspirowany.
− No tak. Co z nim? − Od razu natknął się jednak na wy-

mowny i wybitnie sugerujący wzrok przełożonego. − O nie, 
nie. Ja nie mam w zakresie obowiązków zabijania towarzyszy.

− Ale to nie jest praca u kowala, że masz zakres obo-
wiązków. Polecenia trzeba wykonać. 

− Wy narobiliście bałaganu. To teraz po sobie posprzątajcie. 
− Zależy nam na czasie. Jego wiedza trochę nam zagraża. 

Nie jest to jeszcze czerwony alarm, ale trochę może nabrudzić. 
Ciebie nie znał. Nie martw się.

Roland poczuł wewnętrzną ulgę, ale nie dał po sobie znać.
− Widziałem pasję w jego oczach. Myślę, że trochę wy-

trzyma jako więzień, a tajemnice przetrzyma dla siebie. Wyglądał 
na człowieka z misją… Biedny, naiwny gnojek − zamyślił się. 
− Ja jednak również nie mam kiedy się tym zająć. Zygfryd 
wezwał mnie do siebie. Muszę zjawić się u niego, jak wrócę. 
Więc widzisz. Może dołączę do Astana. Będziecie mieli dwa 
problemy do rozwiązania, nie jeden. Zwłaszcza że ja nie 
wiem, czy podzielam pasję tego biedaka.
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Gdy skończył, powoli ruszył w stronę obozu, dając znać, 
że dosyć ma już rozmowy. Jorg również.

− Dobra, damy mu trochę czasu. Później pomyślimy. Na 
razie zbieraj informacje. O kolejnych krokach cię poinformuję. 

Rozeszli się bez najmniejszej chęci powiedzenia sobie 
„do zobaczenia”.

***

Roland stał nad wielką mapą, na której, niczym na sza-
chownicy, poukładane były pionki, odzwierciedlające aktu-
alne pozycje wojsk. Opierał się rękoma o masywny, dębowy 
stół i przyglądał się rozmieszczeniu armii, starając się za-
pamiętać jak najwięcej. Z dobrym skutkiem. Armia Lotarii 
podzielona była na trzy człony. Część wschodnia, część za-
chodnia i centralna, w której sam służył.

Rozejrzał się po pomieszczeniu, w którym był po raz 
pierwszy. Był po rozmowie z Zygfrydem. Roland od dawna 
czuł, że należy do jego ulubieńców. Być może dlatego, że jako 
jedyny nie zaśmiewał się jak głupi z jego słabych dowcipów. 
Powodem mogło być też to, że wykonywał swoje zadania  
z wielką skutecznością. Pod tym względem, jako szpieg, miał 
pewną przewagę nad konkurencją. 

Nie zważając na powody, fakt był taki, że Zygfryd mianował 
Rolanda na stanowisko swojego zastępcy. W miejsce Joha-
na. Od teraz miał być najważniejszym z aktywnych gońców. 
Bezpośrednio pod Zygfrydem. W praktyce oznaczało to dla 
niego nowe obowiązki, ale i nowe informacje i możliwości. 

Był sam w pomieszczeniu. Zygfryd − z tego co zrozumiał 
− wyszedł na spotkanie z nowym kronikarzem króla. Po-
przedni przegrał ze starością, a nowy, jak każdy szanujący 
się pisarzyna, robił rekonesans przed pisaniem wiekopomn-
ego dzieła − wojennych kronik. Roland skorzystał więc  
z okazji przyjrzenia się wojennej sytuacji i położeniu wojsk 
− zwłaszcza wrogich. 

Wspaniała szansa. Gdyby nie znał Zygfryda i jego prostej 
konstrukcji, podejrzewałby, że to jakieś zagranie z ich stro-
ny. Może zdekonspirowali go i szykują jakąś grubszą akcję… 
Szybko zaniechał podejrzeń. Zygfryd i takie zagrania − 
niemożliwe. Ale ostrożność lepiej zachować.

Usłyszał kroki Zygfryda. Odszedł więc od stołu i czekał 
na dalsze instrukcje. Myślał o spotkaniu z Jorgiem oraz  
o obecnej sytuacji. Wiele pomysłów miał w głowie − dopiero 
ostatnim było powiedzenie zwierzchnikom o nowych infor-
macjach i możliwościach…

***

W zdobytej twierdzy Martkraf, aktualnej siedzibie króla 
Lotarii, panował duży ruch. Twierdzę należącą do neutral-
nej rodziny Lotaria zdobyła bez trudu. Pokonany ród nie 
trzymał w niej dużej armii. Woleli polegać na protekcji Tos-
kaji. Póki co, błędnie. Uderzenie protektora straciło impet  
i stanęło w martwym punkcie. Odbyła się jedna, duża bitwa. 
Nierozstrzygnięta. Od tego czasu, wobec równowagi sił, ar-
mie zajęły strategiczne pozycje i czekały na nieznane. Mart-
kraf był takim punktem, gdzie król mógł w spokoju i w dob-
rych warunkach przygotowywać zabójcze kontruderzenie…

Do królewskiej komnaty wszedł mężczyzna. Komplet-
nie przeciętny, jak zwykły go nazywać w plotkach nadwor-

ne damy. Nie wyróżniał się niczym widocznym. Nie musiał. 
Był młodym pisarzem, zaproszonym przez króla na stano-
wisko nadwornego kronikarza. Jego debiutancki tomik 
wierszy przypadł do gustu całej rodzinie królewskiej. I choć 
miał pisać kroniki, a nie poematy, król dał mu szansę. Miał 
poza tym jeszcze jedną zaletę. Nie zadawał dużo pytań i nie 
wchodził w płonne dyskusje. Po prostu zapisywał.

Kronikarz był już w tej komnacie. Jednak za każdym ra-
zem, gdy tu wchodził, nie mógł przestać się rozglądać. Istny 
przepych. Trudno było ujrzeć cegły, z których zrobione były 
ściany. Wszędzie wisiały obrazy lub jedwabne, czerwone  
i bordowe zasłony. To, co przykuło jego uwagę, to olbrzy-
mi zbiór ksiąg na półkach. Nie mógł się doczekać przerwy  
w obowiązkach, aby się do nich dosiąść.

Król siedział za wielkim stołem, pełnym raportów, map 
i innych nudnych dokumentów. Po prawej stronie władcy 
znajdowało się mniejsze biureczko, z kartkami papieru, 
kałamarzem i piórem. 

Pióro, które otrzymał w schedzie po poprzednim kroni-
karzu, było istnym arcydziełem. O prostej konstrukcji, jednak 
wyśmienicie wykonane. Pisanie nim to była przyjemność. Gdy 
tu przybył, spodziewał się wysadzanego drogimi kamieniami 
pióra, które ma wyglądać, nie pisać. Miło się jednak zaskoczył.

− Jesteś już, widzę − zabrzmiał głośny głos króla. − Jak 
rekonesans?

− Udanie, wasza wysokość. Chciałem poczuć, jak wygląda 
życie w obozowisku.

− I jak wrażenia?
− Muszę przyznać, że cieszę się, iż król wybrał zamek. 

Znacznie przyjemniej. 
Król uśmiechnął się i skinął głową, dając pisarzowi do 

zrozumienia, że nie musi dziękować.
− Wybrałem to miejsce ze względu na świtę. Ciężko tak 

duży orszak trzymać w terenie. Wiem, co mówią − mówił, nie 
odrywając wzroku od dokumentów. − Mówią, że król w błocie 
nie chce się umorusać. To im powiadam, że mi i łajno nie 
straszne, jeśli wojnę mam wygrać, ale łajno lepsze od ciągłych 
narzekań. Zresztą, na razie, jak ci pewno wytłumaczono… 
kompletny zastój w działaniach wojennych. Wolę tutaj czytać, 
rozmyślać i radzić się generałów. W spokoju. Tobie łatwiej 
będzie tu pisać zresztą.

− Ma król rację. 
− A jak kroniki, które ci dałem? Przeczytane?
Pisarz spojrzał na opasłą i zakurzoną księgę na stole. 

Westchnął i poczuł się jak na zajęciach na uniwersytecie.
− W większości. Olbrzymie tomiszcze. Ale styl pisania ładny.
− Moja pierwsza wojna. Młody byłem, nadgorliwy. Gorąca 

głowa, jak to mówią. Ojciec wysłał mnie na stłumienie bun-
tu na wschodzie. To zaszedłem trochę dalej − powiedział  
z dumą, starając się ukryć uśmiech i podziw do siebie.

− Pisać podobnym stylem? 
− Pisz, jak ci wygodnie. Część i tak będę ci dyktował. 

Resztę możesz pisać sam, wedle obserwacji. Jeśli mi się spo-
doba, dołączymy. 

Kronikarz skinął głową. Śmieszył go fakt, że pisząc poe-
maty, chciał jak najbardziej uniknąć cenzury, czuć wolność 
tworzenia. A teraz cała jego praca to jedna wielka cenzura. 
Ale królowi się nie odmawia. Zresztą głupi tylko by odmówił 
pracy w takich warunkach i za taką płacę… Jeszcze raz 
spojrzał na kolekcję ksiąg i obrazy. 
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***

− Geneza. Geneza tej wojny jest niezwykle istotna. No-
tujesz? Myślę, że od genezy zaczniemy − odezwał się król 
siedzący na krześle, z nogami wyciągniętymi nie po królews-
ku na stole. − Królestwo Lotarii jest niekwestionowanym 
liderem w północnej części kontynentu. Ma we władaniu 
krainy, takie jak Masovia, Góry Srebrne… zajrzysz do atlasu, 
co ci będę dyktował. Potęga gospodarcza i militarna spra-
wia, że próżno szukać wroga poza granicami kraju. Jedynie 
na południu, za rzeką Jaltrą, znajduje się Królestwo Toskaji. 
Choć niegodne, by mierzyć się z nami, to jednak jako jedy-
ne gotowe jest napsuć krwi… Wilkowi Północy. Metafory  
i symbolika mogą być, rozumiem?

− Jak najbardziej. Urozmaicają opowieść − przytaknął 
kronikarz, choć „Wilk Północy” wydał mu się nad wyraz 
tandetny. Będzie trzeba później pomyśleć nad czymś innym.

− Wojny pomiędzy królestwami nie było od pięćdziesięciu 
lat, jak żyję. Naturalna granica w postaci rzeki okazała się 
sprawiedliwym status quo. Problemem było natomiast to, 
że w pewnym momencie, mniej więcej w połowie grani-
cy, następuje rozwidlenie rzeki, które w ostateczności daje 
dość znaczne terytoria pomiędzy. Właśnie wspomniane 
pięćdziesiąt lat temu wybuchła wojna z tego powodu. Pytanie 
brzmiało, kto powinien władać spornymi terenami. Stwier-
dzono, że najlepiej będzie, jeśli wola boska się stanie i woj-
na zadecyduje, kto zdobędzie prawo do ziem. Najwyraźniej 
jednak Bóg miał poważniejsze sprawy na głowie i wojna 
zakończyła się patem. Jak w szachach. Nastąpił pokój, pod-
le którego te ziemie i miasta na ich terenie otrzymały status 
wolnych miast Międzyrzecza. Zagrozić nam one nie mogły, 
a dawały pokój na południowej granicy. Toskaja ogłosiła się 
protektorem tych miast-państw. Tutaj możesz w literaturze 
natknąć się na wzmianki, że mieli nieznaczną przewagę na 
wojnie, toteż tytuł obrońcy należał się im. Okrutne brednie. 
Nas po prostu to nie interesowało. Zapisz to koniecznie. 

− Zapisane – odpowiedział Patrick, wsłuchując się, ni-
czym w muzykę, w dźwięk pióra sunącego po papierze.

− Teraz przechodzimy do sedna. Czemu ta wojna wy-
buchła? Otóż te ni to państwa, a bardziej miasta, zaczęły się 
bardzo rozwijać. Nie rozumiem, jak takie małe twory potrafią 
tworzyć taką gospodarkę. Mała armia, mało władzy królews-
kiej, a rozwijały się strasznie. Zaczęły konkurować z nami pod 
względem gospodarczym. Nie mamy nic przeciw zdrowej 
konkurencji. − Podniósł ręce do góry w geście wskazującym 
na niewinność. 

− Problem w tym, że konkurowali strasznie agresywnie. Ich 
eksport wypierał nasz. Ich cechy i manufaktury produkowały 
towary, co do których twierdzili, że były lepsze od naszych. 
Kłamstwa. Jak mogły? Wystarczy spojrzeć, gdzie my, a gdzie oni. 
Nawet niektórzy z naszych obywateli uwierzyli w te kłamstwa  
i zaczęli kupować od nich. Oni się bezczelnie rozwijali naszym 
kosztem, a my na tym traciliśmy. A gdy zaczęli wydobycie złota, 
żelaza i węgla… nie mogliśmy stać bezczynnie.

Kronikarz rozejrzał się jeszcze raz po komnacie. Fakt, ta-
kiego przepychu i bogactwa nie uświadczył na północy. Nie 
znał nikogo, kto w pokojach stawiał rzeźby, a na korytarzu 
kamienną fontannę. Król kontynuował. 

− Zaatakowaliśmy. Piątego lipca nasze wojska przekroczyły 
rzekę. Żadnego oporu. Taka bowiem potęga tych państw 

− zaśmiał się, nalewając sobie wina. − Chcesz też, to weź 
puchar i sobie nalej. Tylko żebyś się nie spił. Nie chcę pijac-
kiego bełkotu zamiast kronik. Wracając do wojny. Wyobraź 
sobie, że Toskaja wkroczyła dwa dni po nas. Tym sukinsy-
nom po to była ta cała protekcja, żeby samemu móc zająć 
Międzyrzecze. I jeszcze wyjść na bohaterów. A powiedz mi, 
co jest bardziej bohaterskie – bycie lwem, który jawnie broni 
swoich interesów i wkracza do akcji, czy bycie lisem, który 
knuje po to, żeby się wzbogacić i jeszcze obłudnie grać rolę 
wyzwoliciela. Oczywiście to pierwsze. Zapisz. 

„Najpierw wilk, teraz lew i lis. Rozkręca się” − pomyślał i 
zapisał, co musiał.

− Jeśli skończyłeś, to odłóż pióro na chwilę. 
Kronikarz spojrzał zdziwiony, schował pióro do kieszon-

ki na piersi, zrównał kartki i zaczął słuchać.
− Tutaj muszę ci powiedzieć o czymś ważnym. Czego być 

może nie jesteś świadomy. 
− Słucham, Wasza Wysokość
− Co tutaj robisz? − Król zdjął nogi ze stołu i odwrócił się 

na krześle w stronę pisarza.
− Spisuję wojenne dzieje. Nie?
− Też. Przede wszystkim piszesz historię. Co ja mówię. Ty 

tworzysz historię. To na podstawie twoich zapisków ludzie będą 
postrzegać to, co ma miejsce teraz. Ja wiem, że być może czasem 
będziesz miał wrażenie, że to, co piszesz, jest nieco naciągane. 
Ta sprawa z genezą wojny. Owszem, Międzyrzecze bardzo się 
rozwinęło. Czy to jednak sprawia, że nasi biedni kupcy są wy-
niszczani przez niezdrową konkurencję z południa? Raczej nie. 
Nie jesteś głupi. Ja też. Chodzi o to, że są cholernie bogaci. Nie 
jestem potworem, nie rabuję kogoś, kto się dorobił. Problem  
w tym, że jeśli nie my, to Toskaja by zaatakowała. A kto posiądzie 
Międzyrzecze, zyska dużą przewagę. A może chodzi o coś inne-
go? Może zakochałem się w księżniczce z Martkrafu, a jej ojciec 
nie chciał jej wydać za mnie… A może, do cholery, moja matka 
powiedziała: synek, nie bądź panna, zdobądź coś. Co napiszesz, 
ludzie wezmą za prawdę. Większość ludzi. I o to chodzi. Pamiętaj, 
że piszesz dla północy. Więc to, co piszesz, musi być dla północy 
korzystne. Nawet jeśli, odpukać, wojna zakończy się klęską, co 
jest mało prawdopodobne. Nawet wtedy możesz, ku pokrzepie-
niu serc, kilkoma pociągnięciami pióra zamienić realną porażkę 
w przynajmniej duchowe zwycięstwo. Dzierżysz wspaniałą  
i niedocenianą broń. Rozumiesz? 

− Powoli.
− Zrozumiesz. Na razie pisz. Teraz będzie o pierwszym dniu 

walk z Toskają. – Król wstał, wyraźnie podniecony. − Fantas-
tycznie skoncentrowaliśmy wojska zaraz za mostem. Toskajczy-
cy nadziali się potem jak lekka jazda na pikinierów. Słuchaj…

Król dolał wina. Kronikarz pisał. Nie wiedząc, co jest 
prawdą, a co nie.

***

Generał Sarin van Collen. Jeden z generałów armii z Toskaji. 
Dowódca kawalerii w armii, która siódmego lipca przekroczyła 
rzekę i ruszyła wyzwolić Międzyrzecze. „Wroga z Międzyrzecza 
wyprzeć, niezależne państwa-miasta odbić i osadzić ludźmi, 
przynajmniej do czasu stabilizacji w rejonie.” Tak zabrzmiały 
tego dnia rozkazy. 

Teraz jednak generał spokojnie oporządzał konie w stajni 
we wsi Złote Jary. Jego oddział po odbytym patrolu miał się 
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tutaj połączyć z oddziałami lekkiej jazdy, maszerującymi ze 
stolicy. Byli pierwsi, więc postanowił wykorzystać czas, by 
skorzystać ze stajni, oporządzić konie, pobyć trochę z dala 
od żołnierzy i wojny. 

W stajni było bardzo jasno. Smugi światła, wpadając przez 
okna u góry, podkreślały kurz unoszący się w powietrzu. Staj-
nia wyłożona była zbyt dużą, zdawać by się mogło, warstwą 
siana. Ciężko nawet było się po niej poruszać.

Generał zajmował się właśnie czarnym rumakiem, czysz-
cząc mu podkowy i mówiąc do niego. Infantylnie, jak to zwykle 
człowiek zwykł porozumiewać się ze zwierzętami. Przerwał, 
gdy usłyszał kroki na zbyt wysokim sianie za sobą.

− Prosiłem, żeby nie przeszkadzać, chyba że coś ważnego. 
Więc? − Generał odwrócił się, podirytowany, że ktoś mógł 
słyszeć jego wcześniejszą rozmowę.

− Przykro mi, rozkazy do mnie nie dotarły.
− Roland? Co ty tu robisz? 
Ten uśmiechnął się tylko. Nie odpowiedział na pytanie.
− Słabo się tu zabezpieczasz. Tak po prostu można tutaj wejść.
− Myślisz, że potrzebuję straży? Obrażasz mnie, myśląc, 

że dałbym się zabić. I to jeszcze w stajni.
− Prawda. Od zawsze to był twój rewir. Konie pewno by 

ci pomogły.
− Zdziwiłbyś się. 
Gdy Roland podszedł w końcu do Sarina, obaj wpadli so-

bie w serdeczne, męskie uściski.
− Jak mnie znalazłeś?
− Nie było łatwo. W końcu dowiedziałem się, że masz 

być tutaj, czekać na jakieś oddziały z południa. Gnałem co 
sił. Zdążyłem.

− Lekka jazda, a wloką się jak oddział słoni bojowych. 
Roland uśmiechnął się, a Sarin kontynuował oporzą-

dzanie koni.
− Tak wszedłeś po cichu, w osobności, że aż poczułem, jak-

bym był częścią jakiegoś spisku. Jakbyśmy nie mogli się widzieć.
− Możemy. Sprawę mam i wolałem na osobności. Po co 

mają słyszeć.
− No tak, bezinteresownie to się starego krewnego nie 

odwiedzi. − Uśmiechnął się, wiedząc, jak to jest z młodymi. 
− Słucham, jaka to sprawa?

− Potrzebuję toskajskiej armii. 
Sarin przerwał zajęcie. Zmrużył oczy i popatrzył na Ro-

landa jak na przygłupiego bratanka.
− No nie patrz tak. Twój oddział kawalerii to chyba za 

mało, żeby wygrać wojnę, dlatego mówię o całej armii. Jeśli 
proszę o zbyt wiele, przepraszam. Ale nadal proszę. 

− Z konia spadłeś? Przepraszam, ale wciąż jestem w szoku, 
o co prosisz. Zwłaszcza, że prosisz o coś, czego nie mogę ci 
dać. Nawet gdybym chciał. A nie wiem, czy bym chciał, bo 
brzmisz jak szaleniec. A szaleniec z armią nigdy nie przyniósł 
nic dobrego dla świata. 

Roland, widząc minę rozmówcy, zaczął się śmiać. Dość głośno.
− Wyjaśnię wszystko od początku.
− Bardzo proszę. Bo zacząłeś za mocno. Zacznij proszę od 

czegoś realnego. Co przywróci mi wiarę w twoją poczytalność.
− Przeszło dwa tygodnie temu awansowałem na zastępcę 

dowódcy oddziału gońców i posłańców królestwa Lotarii.
− Gratuluję. Tak szybko awansujesz, to może przenieś 

się do nich. Dają ci duże możliwości. A na poważnie, to 
pierwsze słyszę. 

− Bo tobie pierwszemu mówię.
− Co? Nie znam się na wywiadzie, ale o takich rzeczach 

melduje się chyba przełożonym.
− Zaniechałem. Nie powinienem, ale coś mi mówi, że 

dzięki temu żyję. Uznałem zresztą, że być może będzie można 
to lepiej wykorzystać. Dlatego jestem tutaj.

− Nie podoba mi się to, Roland. Nie szalej, bo jeszcze 
uznają, że coś knujesz. Musisz być w kontakcie z przełożonymi.

− Wysłuchaj mnie najpierw − przerwał Roland. 
− Dobrze. Ale czemu w ogóle teraz dopiero o tym 

mówisz? − nie dał sobie przerwać Sarin.
− Chciałem się zapoznać z sytuacją. Zastępca dowódcy 

gońców to żadna strategiczna funkcja. Gdy patrzyłem na 
mapę Międzyrzecza, widziałem te wszystkie figurki wojsk i 
tym podobne, coś mnie tknęło. Coś mi powiedziało, że in-
formacja może stworzyć niezły burdel. Zwłaszcza zmani-
pulowana informacja. A ja, awansując, stałem się ważnym 
trybem w rozdawaniu informacji. Chciałem trochę zaczekać 
i zobaczyć, czy moje możliwości są realne. I tak, z każdym 
dniem, się o tym przekonywałem. Naprawdę ważne rzeczy 
robiłem na froncie. Ważne wiadomości przekazywałem, 
ważne wiadomości tworzyłem. Gdyby wiedzieli, że jestem 
szpiegiem, w życiu by mi nie kazali robić tego, co robiłem. Ja 
jednak zachowywałem to dla siebie… 

− Roland, na litość boską, zatajanie ważnych informacji 
to przestępstwo! 

− No i co miałem zrobić? Wykonywać gówniane zlecenia 
przełożonych, dać się zdekonspirować i pogrążyć szansę na 
coś więcej?

− Chyba przerasta cię ambicja?
− To źle? Nie wydaje mi się. 
− To czego ode mnie oczekujesz? Boję się, że po prostu 

nie będę w stanie ci pomóc.
− Zaraz po tym, jak dostałem awans, zaprzyjaźniłem 

się… no, może przyjaźń to za duże słowo, ale polubiłem się 
z pewnym królewskim kronikarzem. On bywał u nas, robił 
notatki czy coś, a i ja czasem dowoziłem informacje do zam-
ku. W porządku człowiek jak na Lotaryjczyka, polubiłbyś go. 

− Do rzeczy, Roland, do rzeczy. Zdążyłeś mi i tak już krwi 
napsuć. Królewski kronikarz to brzmi jak dobre źródło in-
formacji? Rozumiem, że też je zatajasz?

− Te istotne, owszem.
Sarin zaklął.
− Rzecz w tym, że, jak mówiłem, zdobyłem spore możliwości. 

Do tego mam nieoficjalne informacje z najbliższego otoczenia 
ich króla. Nie jestem taktykiem. Jestem agentem i to dob-
rym. Wiesz o tym. Moje umiejętności i pozycja w połączeniu  
z twoją wiedzą taktyczną. Rozumiesz, do czego zmierzam?

− Czemu ja?
− Słuchaj, jesteś chyba świadomy, że dowództwo nas-

zej armii nie działa jak należy. Wielu ludzi wygląda, jakby 
znaleźli się tutaj przez przypadek. Tobie ufam. A ty znasz na 
pewno dużo osób ze starej gwardii...

Sarin siedział na sianie i starał się połączyć wszystkie fakty.
− Powiem ci wszystko. co wiem. Będę raportował tobie. 

Tylko tobie. A ty przekażesz to zaufanym ludziom w radzie 
wojennej i zrobicie, co uznacie za stosowne. Jeśli się nie zgo-
dzisz, będę raportował Jorgowi, a oni to spieprzą. Dobrze? 

− Może i nie oszalałeś do końca. To tylko lekka paranoja.
Roland uśmiechnął się.
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− Musimy działać szybko, wczoraj dostałem ważne infor-
macje od pana pisarza.

***

Niemal w samym centrum obozu stał wielki, czerwony 
namiot. Nieświadomy obserwator mógłby bez problemu 
stwierdzić, że jest to najważniejsze miejsce w okolicy. Na-
miot, w którym toczą cię ważne rozmowy o wojnie, podej-
mowane są strategiczne decyzje. Niewiele by się ów obserwa-
tor pomylił. Nie było to jednak centrum dowodzenia. Był to 
namiot, w którym każdy oficer, od dziesiętnika w górę, mógł 
w wolnej chwili wieczorem napić się wina, piwa i rozluźnić 
się. Choć miejscu bliżej było do obwoźnej tawerny niż do 
głównej siedziby króla, dyskusje, pomysły w niej zrodzone 
były nie mniej istotne dla przebiegu wojny. 

Namiot był ogromny, ale skromny. Wewnątrz uświadczyć 
można było jedynie ławki, stoły i dzbany z alkoholem na 
każdym z nich. O jadło było trudno, ale antałków z napojem 
nigdy nie brakowało. 

Roland siedział przy jednym ze stołów. Odkąd awansował, 
przychodził tu dość często. Z początku przesiadywał tu dla in-
formacji, których zdobył wiele. Później przychodził po prostu 
się napić i pogadać. Obowiązki wykonywał przy okazji. 

Wieczór był jeszcze młody. Oficerów było niewielu. Sły-
chać było jedną głośną grupę ludzi na drugim końcu. Ro-
land zastanawiał się, czy to jeszcze dyskusja, czy zaraz zaczną 
okładać się po twarzy. Obserwował ich i nalał sobie wina.

− Nie za wcześnie na kolejkę?
Mężczyzna podszedł do stołu i bez pytania usiadł przy nim.
− Każda pora jest dobra. Czyż nie, Patrick?
− Prawda − powiedział, biorąc puchar, który Roland 

nalał dla siebie. − Dzięki.
− Częstuj się. − Roland uśmiechnął się, znając obyczaje  

i takt Patricka.
− Wolny wieczór?
− Ta. Jutro z rana mam pojechać gdzieś z rozkazami. Dzi-

siaj mogę odpoczywać. A ty nie piszesz książki?
− Kroniki. Popisałem dzisiaj dużo. Wystarczy. Nie ma się 

co śpieszyć. Płacą mi za tydzień pisania. Nie od strony.
− Wciąż w obozie? Mówiłeś, że nie nadajesz się do obo-

zowego życia.
− Nie jest tak źle. − Pociągnął z kielicha. − Król teraz zajęty, 

nie ma czasu na kroniki. A choć na zamku wygodniej, tutaj 
więcej materiału do opisania.

Mówiąc to, patrzył na grupkę w oddali, która nie znajdując 
kompromisu w sporze, skoczyła na siebie z pięściami. Ich 
kompani dzielnie im kibicowali. 

− Król zajęty?
− No, atakiem. Dlatego pewnie tak mało ludzi. Teraz 

trzeźwość wskazana.
Patrick, widząc zdziwienie Rolanda, zapytał:
− Nie wiedziałeś? W sumie nic dziwnego. Decyzja 

zapadła chyba dzisiaj. Radzili, radzili i obrodzili. Pewno dla-
tego jedziesz. Jutro ci powiedzą. 

− Jutro atakują? 
− Na dniach. 
Roland był zaskoczony. Myślał, że jest dobrze poinfor-

mowany. Wiedział o wszystkim, co działo się przez ostatni 
miesiąc. Były to głównie walki podjazdowe, ataki na zaopa-

trzenie, zdarzały się wypady na terytorium wroga, za rzeką. 
We wszystkich ważnych wydarzeniach brał udział. Był wręcz 
zły, że taki atak przeszedł mu koło nosa. Były dwie opcje. 
Albo ktoś wpadł nagle na pomysł ataku i Roland nie zdążył 
się jeszcze niczego dowiedzieć, bo wszystko dzieje się na 
gorąco, albo atak przygotowywano w tajemnicy, żeby obcy 
wywiad się nie dowiedział. Atak z zaskoczenia. Pełna tajem-
nica. Gdy Roland pomyślał o drugiej możliwości, żal mu się 
zrobiło Patricka, który nieświadomie naraził plan. Patrick 
nie znał się na wojnie. Nie wiedział więc, że lepiej trzymać 
gębę zamkniętą.

Roland nie chcąc być natrętny, z wrodzoną zręcznością 
zmienił temat. 

− Ale się tamci potłukli. 
− Ale jest już dobrze. Już się przytulają i idą po kolejne antałki. 
− Codziennie ten sam scenariusz. Co tam na królewskim 

dworze? Jakieś ciekawe skandale? 
− Cisza! Byłem podniecony myślą, że przyjrzę się z bliska 

tym spiskom, intrygom, nadwornej obłudzie. Że będę miał 
co opisywać w następnych tomikach... A tu nudno, że szlag 
mnie trafia i muszę spędzać czas w obozie. 

− Tam masz przynajmniej kobiety do obserwowania, nie 
tulących się chłopów. 

− I tu, mój przyjacielu, jest niepodważalna przewaga zamku.

***

Z samego rana był już w drodze. Jechał szybko. Powietrze 
było jeszcze wilgotne od porannej rosy i zaskakująco zimne, 
zważywszy na porę roku. Droga była pusta i spokojna.

Myślał o porannej odprawie. Zygfryd był bardzo spięty  
i małomówny. Zawsze taki był, gdy miał wiele rzeczy do zrobie-
nia. Stawał się wtedy innym człowiekiem. Z dobrego, lubiącego 
żarty przełożonego, stawał się zimnym jak dzisiejsze powiet-
rze służbistą. Jedynie, co rano powiedział, to: – Rozkazy dla 
Dowódcy Armii Wschodniej. Ważność stopnia pierwszego. 
Pilność stopnia trzeciego. – Po czym wręczył zapieczętowany 
list i bez pożegnania zajął się czymś innym.

Zdziwiło go, że rozkazy o wysokim stopniu pilności nie 
muszą być szybko dostarczone. Wychodziło na to, że Roland 
musi je dostarczyć najpóźniej jutro wieczorem. Jasnym się 
stało, że atak, o którym wspomniał Patrick, miał być tajemnicą 
najwyższego stopnia. 

W takim razie Roland nie miał wyjścia. Zwolnił, zjechał  
z dróżki i wjechał do lasu. Jechał dopóty, dopóki nie znalazł się 
wystarczająco daleko od drogi, tak by nikt nie mógł go spostrzec. 

Zsiadł z konia. Spod ubrania wyjął skórzany rulon, który 
przywiązany był do ciała. Wyjął z niego biały jak włosy jego babki 
zwój papieru. Przyjrzał się krwisto czerwonej pieczęci strzegącej 
wiadomości. Strzegącej nad wyraz nieskutecznie. Ucieszył się, 
widząc prostotę wzoru. Kształt zamku − oryginalnie.

Sięgnął ręką pod siodło, spod którego wyciągnął mały, 
brązowy woreczek. Wyszedł z cienia, zebrał trochę chrustu i za-
jął się rozpalaniem małego ogniska. Widząc wilgotną po nocy na-
wierzchnię, zdał sobie sprawę, że będzie to czasochłonne zajęcie. 
Gdyby nie wziął ze sobą kawałka siana z obozu, zajęłoby to dłużej, 
niż rzeczywiście trwało. Widząc i czując na skórze mały płomień, 
pochwalił siebie za przezorność i zabranie ze sobą rozpałki. 

Z wyjętego woreczka wyjął szarą, miękką masę, przy-
pominającą gumę. Nałożył ją na pieczęć, delikatnie formując 
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taki sam wzorzec. Robił to precyzyjnie, nie zważając w ogóle na 
czas. W małym rondelku, który zawsze woził ze sobą, zagotował 
wodę. Wrzucił do niej szarą, uformowaną masę, która stwardniała 
jak czerstwy chleb, który dostawał na podróż od zaopatrzenia. 

Usiadł wygodnie na mokrej trawie. Jako że czas go nie 
gonił, zagotował wodę jeszcze raz, tym razem wrzucając do 
niej suszone liście herbaty z południowej Toskaji. 

Naciął nożykiem pieczęć, złamał ją i delikatnie zeskrobał 
z papieru, zachowując zaschnięty wosk, który później posłuży 
mu do odtworzenia pieczęci. Na papierze pozostał spory 
ślad, nie przejął się tym jednak. Rozłożył się na trawie, wziął 
łyk gorącego naparu i zabrał się za lekturę.

 
Do Aarona z Blumer, dowódcy IV Armii Lotarii, oddziału 

wschodniego Lotaryjskiej Armii Uderzeniowej.
 
W związku z planowanym uderzeniem, w celu skoordyno-

wania działań z Armią centrum, przesyłam instrukcję. 
− Oddziały wsparcia z armii centrum do armii wschod-

niej będą przesyłane w tempie wolnym. Większa częstotliwość 
mogłaby spowodować zauważenie przez wroga nadmiernych 
ruchów naszych wojsk.

− W związku z powyższym pełna gotowość Waszej Armii 
zostanie osiągnięta w czasie od tygodnia do dwóch. 

− Wraz z ostatnim oddziałem przesłane zos-taną dokładne 
rozkazy co do dnia i godziny, w której uderzycie.

− W celu maksymalnego otoczenia wojsk toskajskich, 
należy zwycięski marsz przeprowadzić wzdłuż rzeki.

Rozkazy poniżej tyczą się sojuszniczej armii z Warent.
− Armię rozdzielić i włączyć w skład naszych brygad, celem 

uniknięcia niesubordynacji i niepo-słuszeństwa w ich szeregach.
− Oddział naszej lekkiej jazdy w kompani z dwoma od-

działami lekkiej jazdy Warentu wysłać za rzekę, w celu pogonie-
nia i rozbicia uciekających za rzekę niedobitków przeciwnika.

Pierwszy Marszałek Lotarii,
Maksim z Terr

Roland, czytając list pierwszy raz, zadrżał na wiadomość  
o tym, że Lotaria zdobyła sojusznika. Warent nie było potęgą, 
ale w sytuacji trwającej równowagi, każda siła miała znaczenie. 

Drugi raz zadrżał, widząc podpis Maksima z Terr, głównego 
dowódcy, marszałka polnego. Złamał ważną pieczęć. Szybko 
przerażenie ustąpiło miejsca podnieceniu, wynikającemu  
z ryzyka, jak i z wielkiej szansy, jaką za sobą niosło. 

Dopił herbatę i tym razem z pośpiechem zebrał swoje 
rzeczy. List starannie schował. Podszedł do konia, poklepał 
go po szyi i, jak miał w zwyczaju, odezwał się do niego.

− Nadłożymy trochę drogi.

***

− I pognałem tutaj, co sił w nogach. Nie moich, na szczęście 
− powiedział Roland, odrywając drzazgę z drewnianej ściany 
stajni. − O właśnie, musisz mi dać konia. Najlepiej miejsco-
wego. Z Międzyrzecza. Nie wojskowego. Jakby ktoś mnie 
pytał, skąd opóźnienie, to powiem, że koń mi padł. Nie po-
winni pytać, ale jakby co...

− Cicho − odezwał się Sarin. Wyraźnie poirytowany 
machnął ręką. − Czytam.

− Czytaj. Długo ci to zajmuje. 
Sarin odłożył list, palcami wymasował obolałe od czyta-

nia oczy. Tyle lat, a on nie przywykł do czytania. 
− Zdajesz sobie sprawę, co masz? To trzeba jak najszyb-

ciej przekazać dalej.
− No to właśnie przekazuję. Tobie. 
− Jorg będzie zły.
− Przeżyje. Tak on, jak i ja. Jestem świadomy tego, co 

robię. Jestem agentem wywiadu, podlegam dowódcom wy-
wiadu. Ale zrozum, czuję, że wywiad działa źle, nie współgra 
z armią. Ty możesz to zmienić.

− Rozumiem, rozumiem. Masz moje poparcie w tej kwes-
tii, zwłaszcza jak mi poopowiadałeś o działaniach naszego 
wywiadu. − Sarin zastanowił się chwilę i zmienił temat: – 
Dziwne, że atakują od wschodu. Dziwne. Byłem pewien, że 
uderzą z zachodu. Znad delty.

− Od czasu afery szpiegowskiej, gdy chcieliśmy tanim 
fortelem pobić ich zachodni oddział, wiedzą, że tam mamy 
skoncentrowanych więcej wojsk niż na wschodzie. Atakują 
więc z drugiej strony.

− Tak, tak. Może masz rację. Cholera. I ten nagły sojusz… 
Jak to się stało, że tak szybko zdobywają wsparcie za granicą.

− Działają na arenie militarnej, ale i nie próżnują na are-
nie dyplomatycznej. Tylko im możemy przyklasnąć.

− Bez ironii, synek. Też działamy.
− No, teraz musimy. To jaki jest plan?
− Jak najszybciej zabieram się stąd. Najpierw przedstawię 

sytuację kilku przyjaciołom w radzie. Potem do marszałka  
i do tego króla. Oni muszą poznać sytuację. Tylko oni. Wróg 
musi robić to, co ma zamiar. Wtedy niczym nie powinien 
nas zaskoczyć. To my się musimy dostosować. Oni trzymają 
to w tajemnicy, to i my musimy. A później… później muszę 
przekonać ich, żeby skorzystali z twoich usług. Według mnie 
możesz się bardzo przydać. Muszę ich też do tego przekonać. 

− Brzmi jak plan. Pamiętaj, żeby nie szastać informacja-
mi, kim jestem, co robię. Zwłaszcza przed naszym wywia-
dem. Będą naciskać…

− O to się nie martwię, niech naciskają. 
− A o co się martwisz?
− Przede wszystkim, że wróg może już mieć znaczną 

przewagę. − Uśmiechnął się nie do końca szczerze. − Jutro  
w nocy spotkamy się. Tutaj. Daleko masz?

− Nie. 
− Więc ustalone. 
− Jeśli mnie nie będzie, spotkamy się pojutrze w nocy. 

Gdybym miał problemy.
− Rozumiem. Ja ruszam od razu.
− A koń?
− A tak… weź stąd jakąś szkapę. Pogadam z sołtysem. 

Widzimy się jutro w nocy. Co zrobisz z listem?
− Opieczętuję i zawiozę. Szablon pieczęci już mam. Teraz 

tylko skopiuję charakter pisma, podpis. Przyda się.
− Zdolny, widzę, jesteś. Mało szlachetna profesja, ale 

może zrobić przewagę. Gdybyś króla podpis i pieczęć miał 
− zażartował Sarin.

− Króla już mam. − Uśmiechnął się Roland, chowając list. 
− Śmieszna historia, kiedyś ci opowiem.

***
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Tak jak postanowili, spotkali się wieczorem, w tej samej 
wsi. Tym razem nie w stajni, a w domu sołtysa. Sarin go znał. 
Dowodził oddziałem, który wyparł piechurów z jego wsi. 
To, w połączeniu z pokaźną sumą pieniędzy, jaką otrzymał 
za lichą szkapę dla Rolanda, sprawiło, że z olbrzymią sta-
rannością dbał o swoich gości, nieświadomy ich pozycji.

Sarin wraz z kompanami siedzieli w głównej sali hacjendy 
sołtysa. Jak na tak małą wieś, dom robił wrażenie. Nie tyle bo-
gactwem, co gustem, z jakim żona sołtysa urządziła wnętrze. 
Mimo wojny, potrawy, jakimi powitała gości, również mogły 
imponować.

Najpierw usłyszeli, jak otwierają się drzwi wejściowe do 
chaty. Następnie kroki, które zbliżały się w ich stronę. Chwilę 
trwało, aż otworzyły się drzwi do pokoju. Stał w nich sołtys, 
a za nim Roland.

− Przyprowadziłem chłopaczynę, panie − odezwał się 
gospodarz. − Stał pod stajnią.

− A dobrze, dobrze, dziękuję, mości sołtysie. Wchodź, 
Roland.

Sołtys wyszedł, Roland dosiadł się do stołu, witając się 
skromnym pokłonem. Był trochę onieśmielony, siedząc na-
przeciw najwyższym personom w armii.

− To jest generał Marvin. Rada wojenna. Znamy się jesz-
cze od czasów akademii. Byłby rycerzem doskonałym, gdyby 
nie fakt, że jest piechurem, nie kawalerzystą.

− Nikt nie jest doskonały, Sarin. Ktoś musi zdobywać 
twierdze, a nie tylko ganiać po polu − powiedział z uśmie-
chem generał, jednocześnie podając rękę Rolandowi.

− A to − Sarin wskazał na ostatniego towarzysza − jest Ar-
ras. Jak widzisz, młodszy od nas. Doskonały rycerz i obiecujący 
strateg. Nie w radzie, ale radzę ci, Roland, zapamiętaj to imię.

− Niektórzy twierdzą − wtrącił Marvin − że gdyby nie 
fakt, iż takie próchna jak my uczepiły się Rady, Arras już by 
kandydował na marszałka.

− Młodemu zawsze wiatr w oczy − skwitował uśmiechem 
młodzian. − Pocieszam się tym, że bliżej wam jak dalej.

− Ot, cały mój protegowany − powiedział Sarin. − Żad-
nych problemów w obozie wroga?

− Nie spostrzegam żadnych oznak, że coś jest nie tak. 
Wszyscy powoli szykują się na coś wielkiego.

− A my odpowiemy czymś większym. Słuchaj, Roland. Ci 
oto mości panowie chcą prosić cię o przysługę.

Roland uśmiechnął się, widząc, że tak okazałe grono 
przychyla się do jego pomysłu.

− To zaszczyt móc współpracować z wami, panowie. Jaką 
moją rolę w tym widzicie?

− Sarin mówił, że jesteś dobrym fałszerzem.
− Nie najgorszym. 
− Możesz więc fabrykować rozkazy? Dobrze rozumiem?
− Mogę. Na małą skalę i w zależności od okazji. Nigdy nie 

wiadomo, jaki goniec dostanie dane rozkazy. Od czasu moje-
go awansu mam jednak pewną przewagę. Moj dowódca jest 
leniwy, więc to ja w praktyce rozdzielam rozkazy dla gońców 
− wszystkie przechodzą przeze mnie.

− Brzmi wspaniale − przytaknął Arras, wyraźnie zadowolony.
− Nie wiem jednak, czy to się nie zmieni. Być może teraz, 

skoro Lotaria szykuje taki poważny ruch, dowódca będzie 
chciał się tym zająć osobiście.

− Trzeba się z tym liczyć. Miejmy jednak nadzieję, że lenistwo 
jest nieuleczalne i dalej będziesz wyręczać go z jego obowiązków.

− Fałszowanie rozkazów, jeśli dobrze rozumiem − upewnił 
się Arras − jest raczej ostatecznością? Dobrze rozumiem?

− Dziękuję! − odparł z ulgą Roland. − Tak, fałszując rozkaz, 
jestem w praktyce spalony. Moi przełożeni tego nie rozumieją. 

− Słyszeliśmy. O nich się nie martw. Po wojnie będziemy 
cię kryć. Teraz działasz z nami. 

− Co mam robić?
− Przede wszystkim musisz pilnować, kiedy nastąpi atak. 

To jest ważne. Chcemy bowiem zadziałać tuż przed atakiem. 
− Pułapka? 
− Miejmy nadzieję, że udana.
− Żeby nie groziła ci dekonspiracja, po prostu rób, co ci 

każą i zbieraj informacje. Nie podejmuj ryzyka. Zadziałasz 
dopiero w trakcie walk. Później poznasz szczegóły.

− Z chęcią. 
− Jest jeszcze sprawa ich nagłego sojuszu − odezwał się Arras. 

− Mam pewien pomysł, niegodny rycerza, ale wydaje się warty 
spróbowania. Wymaga jednak wybitnej umiejętności oszukiwa-
nia… Słyszałem, Rolandzie, że ową umiejętność posiadasz.

− Owszem.
− Słyszałem też, że jesteś w stanie sfabrykować królewską 

wiadomość.
Roland tylko skinął głową.
− Plan jest taki. Warent graniczy od południa z Samorem. 

Kraje te nie są w najlepszej komitywie. Taka Lotaria i Toska-
ja w mniejszej wersji. Władca Samoru jest strasznie narwany. 
Gdyby udało się nam go przekonać do ataku, wprowadziłoby 
to spory zamęt na tyłach wroga. W najlepszym przypadku Ar-
mia Warentu wycofa się z walk. 

− Jak chcecie go przekonać?
− Musi do nich dotrzeć, że to im powinno zależeć na 

szybkim ataku.
− Tak po prostu?
− No i jeszcze dać im małą zachętę.

***

W sali tronowej w Samorze odbywała się dyskusja między 
władcą a jego doradcami. Dyskusja dotyczyła tematu dosyć 
niskiej rangi. Książę był znudzony. 

− Co to, do czorta, są za tematy? Od kiedy jedynym 
obowiązkiem króla jest import zboża. Łajno mnie to obchod-
zi. Naprawdę nie ma poważnych spraw dotyczących korony?

Dyskutowali tak jeszcze przez pewien czas, gdy na ratu-
nek znudzonemu królowi przybył posłaniec.

− Panie, poseł z Toskaji chce się z panem widzieć. Mówi, 
że to pilne.

− Przyjąć natychmiast, a wy − zwrócił się do doradców 
− wynoście się.

Drzwi się otworzyły i przed królem stanął młody dyplo-
mata w białej todze. 

− Za jaką to przyczyną dane jest mi gościć pana posła 
naszego większego sąsiada?

− Sprawa pilna, jeśli oczywiście interesuje pana kwestia 
północnej granicy. 

Książę aż podniósł się z tronu. Zawsze nerwowo reagował 
na wzmiankę o Warencie.

− Słucham!
− Nasze podjazdy przejęły wiadomość ze strony Toskaji 

do waszych szanownych sąsiadów.
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− Szanownych. − Książę splunął na przekór książęcej etykiecie.
− Uznaliśmy, że wiadomość jest dla was interesująca. Ze 

względu na dobre stosunki między naszymi krajami, przekazuję 
ją w książęce ręce. 

Książę długo czytał wiadomość, a z każdym przebytym 
wersem w jego oczach ukazywało się szaleństwo. Czytał 
królewską wiadomość, witającą nowego sojusznika w sze-
regach Lotaryjskiej armii. Król witał, a także oczekiwał 
posłuszeństwa koronie, zobowiązując się pomóc Warentowi 
w rozwiązaniu jej problemów po wojnie.

Książę zagotował się w środku. Wiedział bowiem, że to Samor 
jest jej głównym problemem. Nie wierząc w to, co widzi, spojrzał 
na przełamaną pieczęć. Pieczęć królewska − nie ma wątpliwości. 
Teraz wszystko układa się w logiczną całość. Wzmożoną 
aktywność wojsk Warentu obserwowano już od pewnego czasu.

− Wołać z powrotem doradców! – wrzasnął.

***

Następnej nocy po spotkaniu Roland nie spał dobrze. 
Wykonując z niezwykłą starannością zadania powierzone 
mu przez Zygfryda, natknął się na Jorga, który dowiedział 
się o nowym stanowisku szpiega. Zbeształ go jak dziecko, 
zagroził sądem za niesubordynację. Groził, że jeszcze jedno 
takie zachowanie i kariera agenta będzie skończona. 

Wiedział, że prędzej czy później Jorg dowie się o nowej 
pozycji Rolanda. Łącznik pracował w zaopatrzeniu, które 
dowoziło paszę dla koni kawaleryjskich. Bywał więc średnio 
co trzy, cztery dni w obozie. Liczył jednak na więcej czasu.

Roland miał dwa wyjścia. Poskarżyć się nowym przeło-
żonym lub też wziąć sprawy w swoje ręce. Wybrał drugie, 
mniej rozważne rozwiązanie. 

***

Astan leżał w swojej klatce. Lochem w obozie był czarny na-
miot, wewnątrz którego znajdowały się kwadratowe i masywne 
klatki. Klatki były odgrodzone od siebie i w praktyce robiły za 
pojedyncze cele. Namiot był tak skonstruowany, że nawet za 
dnia panował w nim mrok. Smród był straszliwy, ale na Asta-
nie, po dwóch tygodniach karceru, nie robił żadnego wrażenia.

W zasadzie czuł się lepiej. Bity był tylko na początku. 
Teraz już z dnia na dzień doświadczał coraz mniej przemocy. 
Był z siebie dumny. Cały czas milczał jak grób. Wątpił jed-
nak, że ktokolwiek docenia jego trud. 

Fakt, że ciągle żyje, zastanawiał go dość mocno. 
Astan obudził się na swojej lnianej i zabłoconej pry-

czy. Wiedział, że jest ranek. Widział pojedyncze promienie 
światła w oddali. Usłyszał znajome kroki. Jeden ze strażników 
podszedł do klatki, uchylił drzwiczki i położył przed więźniem 
miskę starej, suchej kaszy. Smak starych gaci nie przeszkadzał 
mu wcale. Co więcej, zawsze z niecierpliwością czekał na ten 
jedyny dziennie posiłek. 

Gdy zajadał się więziennym „rarytasem”, spostrzegł na 
dnie miski małą kartkę. Wyjął ją, odkleił od niej kawałki jed-
zenia i zaczął czytać wiadomość. 

Dekonspiracja nie zwalnia cię z obowiązków wykonywania 
rozkazów. Dowództwo docenia upór i wytrwałość, która po 
zakończeniu wojny zostanie nagrodzona. Mimo to, w celu  

wprowadzenia zamętu w działania wywiadu przeciwnika, 
rozkazuje się, co następuje: zdekonspirować siatkę wywiadowczą  
w obozie. Wykonać od razu. Wiadomość zniszczyć. 

Aslan wziąłby wiadomość za próbę wymuszenia informacji 
przez Zygfryda. Podpis i pieczęć Jorga poważnie utrudniły 
prawidłowy osąd. 

***

Przez cały dzień Roland nie był sobą. Nie miał apetytu, 
plątał się bez celu po obozie. Z nerwów wymiotował dwa razy.

***

Nadszedł dzień ataku.
Roland dowiedział się o nim dwa dni wcześniej, gdy 

Zygfryd w końcu raczył go poinformować o planach. Dzień 
zaczął się jak każdy inny, z tą różnicą, że po śniadaniu, zamiast 
spokojnie ruszyć w drogę, Roland strasznie się rozchorował. 
Wiedział przez co to wszystko. Nigdy jeszcze jego zadania 
nie były tak ważne, nigdy nie czuł tak dużej presji. 

Obóz był już prawie opuszczony. Cała armia ruszyła na 
południe, ku rzece. 

***

Marszałek polny Lotarii, Maksim z Terr, nerwowo kroczył 
wśród oficerów. W końcu, po miesiącu bycia w obozie lub  
w zamku, ruszył armię z bezpiecznych namiotów i wydobył ją 
na pole, naprzeciw wroga. 

Problem był taki, że wroga nie było widać. Od dwóch dni 
ganiali za przeciwnikiem, który zadowalał się tylko małymi po-
tyczkami, po których uciekał w las. Sytuacja nie podobała się 
staremu wydze, jakim był marszałek. Ze zniecierpliwieniem 
czekał na wieści od armii, która prowadziła główne, zaskakujące 
uderzenie od wschodu. W końcu pojawił się goniec. 

− Jakie wieści?
− Dobre. Wróg na wschodzie pokonany − odparł zado-

wolonym i zdyszanym głosem goniec. 
− I już? Tak po prostu? Nasze armie miały się spotkać na 

południu i wspólnie związać w walce okrążonego przeciwni-
ka. A wy mówicie, że sami tego dokonaliście.

− Tak jest. Wróg uciekł za rzekę. Jest jeden problem…
Jedyne, co zrobił marszałek, to zmierzył ciężkim spojrze-

niem rozmówcę.
− W związku z wczorajszym atakiem Samoru na Warent oraz 

zakończeniem walk na wschodzie, nasi sojusznicy opuścili nas.
− Co? Jakim prawem?
− Generał stwierdził, że skoro walki są zakończone…
− Zakończone? Myślicie, że pokonaliście ich, a tymcza-

sem wy wcale z nimi nie walczyliście. Wołaj moich oficerów. 
I gdzie, do cholery, jest król? 

***

Marszałek krążył pośród oficerów, odchodząc od zmysłów.
− Żadnego wroga! Żadnych informacji od króla pro-

wadzącego armię zachodnią. Warent nas opuścił. Wszystko 
się sypie, ale dowództwo uważa, że wygrywa. 
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− Panie, przybył posłaniec od króla. Są rozkazy.
− Dawać go tutaj.
Goniec wpadł pomiędzy oficerów i podał zwój z wiado-

mościami. Marszałek zobaczył pieczęć. Sam król wysłał 
wiadomość − najwyższy czas. Maksim otworzył list, dziwnie 
spojrzał i ryknął ze wściekłości.

− Co to jest? W dyby każę cię zakuć. Co to ma znaczyć? 
Marszałek rzucił pustą kartką, na której widniał jedynie 

podpis króla.
− To znaczy, że co? Że jest tak dobrze, że nie ma żadnych 

wiadomości? Król przesyła pozdrowienia i radźcie sobie.
− Pa… panie – jąkał się goniec. − Ja tylko dostarczam, 

co kazali.
− Kto kazał?
− No, król…
− Król osobiście?
− Nie no, kopertę dostałem od Rolanda… 
− Od kogo?
− Starszego gońca.
− Wołaj Zygfryda.
Trochę czasu zajęło, nim olbrzym stawił się na zawołanie. 

Nie zdążył nawet dowiedzieć się w czym rzecz, gdy został 
zasypany pytaniami.

− Kto to Roland?
− Roland? Mój zastępca. 
− Gdzie on jest?
− Sam raczyłbym to wiedzieć. Wysłałem go do króla. Nie 

wrócił. Wieści żadnych od niego nie dostałem. 
− Teraz dostałeś. Wieści leżą na ziemi.
Zygfryd niezgrabnie i z wysiłkiem schylił się i spojrzał  

w kartkę. Słychać było tylko jak zaklął.
Marszałek patrzył na niego i na biały list leżący na ziemi. 

Nic z tego nie rozumiał. Nie miał czasu zrozumieć − jego 
myśli przerwał krzyk pochodzący z jego armii.

− Wróg od północy!

***

Mimo że Toskaja miała przewagę, armia prowadzona 
bezpośrednio przez Arrasa męczyła się z pokonaniem bitne-
go marszałka Maksima.

Gdyby nie fakt, że Toskajczycy byli liczniejsi, a Lotaryj-
czycy od trzech dni ganiali za cieniami i mieli prawo czuć 
zmęczenie, losy bitwy mogły potoczyć się różnie.

Toskajczycy w końcu triumfowali. Po bitwie i po pogonie-
niu wroga, w obozie wygranego siedzieli marszałek, król i reszta 
rady wraz z najwyższymi oficerami. Gościli ojców zwycięstwa.

− Arras, Sarin. A gdzie Marvin?
− Marvin poległ w bitwie, Wasza Wysokość – podpo-

wiedział królowi doradca.
− Przykro mi to słyszeć. Jego zasługi zostaną zapamiętane.
− Mówiłem − powiedział Sarin drżącym głosem. − Mó-

wiłem, że za stary jest na latanie po polu. 
− Drogi Sarinie. Rozumiem żal, ale sam swoje lata masz,  

a ciągle walczysz w pierwszym szeregu. Nie chcę cię obrazić. 
Podziwiam twoje zachowanie. Zauważ jednak, że niemożliwym 
byłoby, aby Marvin porzucił wojaczkę z powodu wieku.

Sarin tylko skinął głową. 
− Wezwałem was tutaj, abyście zrelacjonowali swoje poczy-

nania i swój plan reszcie tutaj zgromadzonych. Przychyliłem 

się do waszego pomysłu i z trudem utrzymywałem wszystko 
w tajemnicy. Teraz musicie wyjaśnić swoje poczynania. Arrasie.

Arras wyszedł przed Sarina i zaczął swój raport.
− Dostaliśmy z naszego tajemnego źródła wiadomości  

o planie naszego wroga. Miał on za zadanie przerzucić część 
sił do wschodniej części armii i ze wsparciem z zagranicy 
zaatakować wzdłuż rzeki. Zostalibyśmy otoczeni i znaleźli-
byśmy się w trudnej sytuacji. Dzięki wiadomościom od szpie-
ga mogliśmy zareagować. Plan był taki. Sarin z Marvinem 
miał związać wroga walką podjazdową na wschodnim froncie. 
Dysproporcja była ogromna. Mieli więc męczyć przeciwnika  
i unikać ciężkiej. Mieli go zająć. Najważniejszy był manewr na 
północy. Lekka jazda, a dokładnie dwa szwadrony ze stolicy 
miały pozorować marsz na terytorium wroga. Miały sprawiać 
wrażenie, że jest to cały oddział zachodni naszej armii. Palić 
wioski, robić dużo dymu i tym podobne akcje. Ważnym było, 
by przekonać króla, aby ruszył ze swoim oddziałem na północ 
w pogoń za nami. Zajął się tym nasz szpieg. Jak to zrobił, to 
nieważne. Ważne, że król ruszył na północ, rozciągając armię 
i wypadł z gry. Tymczasem nasza prawdziwa armia ukryła 
się w delcie rzeki i gdy nadszedł czas, poprowadziłem ją na 
marszałka Maksima. Prostota zatriumfowała. 

− Wszyscy zapewne jesteśmy ciekawi, kim jest ów szpieg − 
zapytał jeden z generałów. Wokół rozległy się głosy ciekawskich. 

Arras spojrzał na Sarina. Ten pokiwał twierdząco głową.
− Szpiegiem był Roland van Vonderberg.
Widać było, że część siedzących za wielką ławą oficjeli nie 

wiedziała, kim jest ów człowiek. Jednak po lewej stronie stołu 
imię to wywołało sporą wrzawę. Król widząc to, zapytał:

− Czy macie jakieś uwagi?
− Roland von Vonderberg jest zdrajcą. Jest winny dekon-

spiracji naszych agentów w obozie wroga. Przez jego podłość 
i podwójną grę trojka naszych agentów została aresztowana, 
a nasz łącznik, Jorg, ledwo uszedł z życiem. 

Wrzawa stała się większa. Arras i Sarin patrzyli po sobie, 
nie wiedząc z początku, co odpowiedzieć. Głos zabrał Sarin.

− Ów zdrajca, dzięki swojej działalności, pozwolił wygrać tą 
wojnę. Poznał plan wroga. W pierwszej fazie walk manipulował 
informacjami, przekonał króla do pójścia na północ, fałszując 
wiadomości od marszałka. Następnie to dzięki niemu armia  
z południa pozostawała bez żadnych wiadomości od króla. Uciął 
całą łączność i pozwolił nam zrobić to, co należało. To dzięki 
niemu pojmaliśmy marszałka, rozbiliśmy jego armię, a król, jak 
ruszył na północ, to teraz nie ma zamiaru stamtąd wrócić. 

Arras wtrącił się do dyskusji.      
− Szczerze można stwierdzić, Wasza Wysokość, że wojnę, 

oprócz męstwa naszych żołnierzy, wygrał Roland i jego 
zdolność do czynienia piórem pięknych fałszerstw. Wiem, że 
trudno kłamstwo oraz oszustwa nazywać pięknymi, ale sam 
widziałem próbkę jego umiejętności. Dzieło sztuki.

− Zdrajca i podstępna menda, takie jest moje zdanie – 
odezwał się szef wywiadu. − Miał swoje obowiązki, a ich nie 
wykonał. A co to jest, jak nie zwykła dezercja? Was też pew-
nie wciągnął w swój podły plan. Bóg wie, co planuje teraz.

− Dosyć! Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, sąd jest po to, 
by je zbadać. Sprawa zostanie rozwiązana. Według królews-
kiej sprawiedliwości. 

− Dobrze, my mamy dowody − kontynuował szef wywia-
du. − Odbiliśmy więźnia, który dostał sfałszowane polecenie 
wprost od Rolanda i naraził dobro całej kampanii. To są fakty.
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− To są brednie! − krzyknął Sarin. – Nie można aresz-
tować bohatera.

− Cisza! − przerwał król. − To później. Teraz kwestia, kto 
przejmie nowo zdobyte ziemie Międzyrzecza.

***

W stolicy Lotarii król przechodził przed trudny etap godze-
nia się z porażką. Wspomagał się dużą ilością alkoholu. Siedział 
wieczorem w swojej komnacie i w pijanym widzie rządził kró-
lestwem. Radził, rozkazywał i wprowadzał w zakłopotanie pod-
danych. Następnym miał być Patrick.

− Wołać mi pisarzynę − rozległ się na korytarzu królewski głos.
Patrick zjawił się u króla z notesem i swoim ulubionym piórem. 
− Siadaj, Patricku. Popiszemy trochę. Jak myślisz? Czemu 

wojna okazała się przegrana?
− Wasza Wysokość już o tym mówił. Codziennie, już od 

kilku dni. Kwestia zdrady sojusznika. Niesubordynacji kadry 
oficerskiej. Wszystko zanotowałem.

− Co takiego? 
− O tanich fortelach, jakich użyła Toskaja, o dyplomatycz-

nej zdradzie, która zostanie zapamiętana i pomszczona i że…
− …i że − wtrącił król pijackim głosem, starając się złapać 

równowagę. − Że wojna tak naprawdę jest zwycięstwem naszym. 
Czemu? Bo pokazaliśmy prawdziwe oblicze naszego przeciwni-
ka. Myślisz, że wyzwolili Międzyrzecze? Nie. Po prostu zamiast 
naszego wojska, stacjonuje tam wojsko tych z południa. Kto miał 
rację? My. Mieliśmy też pecha. I coś jeszcze oprócz pecha…

− Co takiego?
Patrick zainteresował się. O wszystkim tym, o czym 

mówił król, pisarz już słyszał. Generalnie nawet z pijanym 
królem zgadzał się w wielu kwestiach. Był patriotą. Bolała 
go porażka. Zauważył dwulicowość Toskaji i jak najbardziej 
chciał pokazać chwalebność i odwagę swojej ojczyzny w tej 
wojnie. Teraz miał usłyszeć coś nowego.

− Co takiego, Wasza Wysokość?
− Mieliśmy też zdrajców w szeregach. Zdrajców, którzy 

sprzedali informacje obcym szpiegom. 
Patrick zmrużył oczy, licząc na konkretne przykłady. 

Doczekał się.
− Dzisiaj był u mnie ciekawy człowiek. Z kontrwywiadu. 

Będzie zwolniony, bo tak jak cały kontrwywiad poległ w tej wojnie. 
Tak nigdy się nie pogrążyli… − bełkotał król. − Ale powiedział mi 
coś ciekawego. Że ty, drogi Patricku, nadworny kronikarzu, byłeś  
w komitywie ze szpiegowską mendą, niejakim Ronaldem… 
Widywali cię często w jego towarzystwie. Ciekawe, prawda?

Patrick stał jak wryty. Do teraz żal mu było Rolanda, swojego, 
jak naiwnie myślał, przyjaciela z czasów wojny. Był przekonany, 
że zginął na wojnie, bo więcej go nie widział. A po wojnie, głupi, 
wypytywał o niego. Teraz był wściekły na siebie, ale i przerażony, 
widząc, jak król idzie w jego stronę, machając rękoma.

− Takie zdradzieckie świnie niszczą wysiłki tak wie-
lu osób. Tylko przez takie pionki jak ty, laufer może 
zaszachować króla. Ale za jedno cię podziwiam, Patricku 
− powiedział, będąc bardzo blisko. − Podziwiam cię, że nie 
uciekłeś. Tak teraz mogę cię własnoręcznie zabić. Król sam 
może brać sprawy w swoje ręce.

Król rzucił się na Patricka. Ale, jako że ledwo stał na no-
gach, runął na ziemię, ciągnąc za sobą byłego już raczej kroni-
karza. Huknęli na ziemię tak, że aż pióro wypadło Patrickowi 

z kieszeni. Król wgramolił się na leżącego pisarza, który nie 
mógł się w żadnym calu nazwać wojownikiem. Czuł ciepły, 
zalatujący winem oddech. Gdy poczuł, jak królewskie ręce 
zaciskają mu się na szyi, odruchowo chwycił metalowe pióro i 
cisnął je królowi w oko. 

Z przerażeniem spostrzegł, jak monarcha usuwa się na 
niego, brudząc go krwią. 

Wstał gwałtownie, chcąc oddalić się od paskudnego wi-
doku jednookiego już władcy. 

Trząsł się z przerażenia, ale postanowił działać. Wytarł 
się z krwi, króla ułożył do łoża. Pióro wyjął dla siebie. Było to 
najtrudniejsze zadanie dla wrażliwego artysty. Chciał jednak 
je zachować. 

Stał chwilę, aby się uspokoić. Jeśli przez pół godziny nikt 
tu nie wejdzie, może ma szansę uciec. Najlepiej na południe. 
Może prosić o azyl. Albo, skoro już stał się mordercą, teraz 
odnajdzie Rolanda. Myślał za daleko naprzód. Wziął głęboki 
wdech i wybiegł z komnaty. Spojrzał jeszcze na króla, który 
piórem chciał wygrać wojnę, ale traf chciał, że od pióra zginął. 

***

Roland pojawił się w stolicy Toskaji. 
Gdy wyczuł, że nadszedł odpowiedni moment, ulotnił 

się z armii króla Lotarii i udał się w niebezpieczną podróż 
do ojczyzny. Nie wiedział, gdzie są oddziały wroga, a gdzie 
przyjaciół. Tym bardziej nie mógł wiedzieć, gdzie są Sarin  
i Arras. Ruszył więc za rzekę, wprost do Kapitolu. 

Wszedł do koszarów. Pytał o Sarina. Znalazł go na dziedzińcu.
Szedł do niego z uśmiechem na ustach, Sarin odpowiedział 

serdecznym powitaniem. Cieszył się, że widzi bratanka całego. 
Nagle jednak zasmucił się. Spostrzegł żołnierzy ustawiających 
się za agentem. 

− Słuchaj, Roland − zabrzmiał poważny głos generała. 
− Nie rób problemów. Chcą cię wziąć pod sąd. Ponoć 
narozrabiałeś. Ale nie bój się. Król jest sprawiedliwy. Doceni 
to, co zrobiłeś. Bez ciebie to my byśmy przegrali i to się liczy. 
Jesteś bohaterem. Niestety, cichym bohaterem. Za cichym. 
Nie opieraj się i czekaj na nas.

Od tyłu do zszokowanego Rolanda podeszła dwójka 
żołnierzy. Chwycili go z dwóch stron za ramiona. 

− Panie Roland. W imieniu króla zostaje pan aresztowa-
ny i przeprowadzony pod królewski sąd.

Roland nie opierał się. Był świadomy tego, co zrobił i dla-
czego to zrobił. Było mu przykro, bo nie tak sobie wyobrażał 
bycie nawet tylko cichym bohaterem. Spojrzał na Sarina. Nie 
mówił nic. Jedynie w strachu, który Sarin zobaczył w jego 
oczach, widać było prośbę o pomoc.

Rocznik `89. Student z Miasta Kopernika, z zaintereso-
waniami jak z typowego CV - filmy, książki, ekonomia, sport. 
Fan Quentina Tarantino, Sherlocka Holmesa i Hrabiego 
Monte Christo.  

Póki co, mniej niż amator, jeśli chodzi o pisarstwo. Opu-
blikowany tutaj tekst jest pierwszym opowiadaniem w całym 
dorobku, tak więc określenie „absolutny debiutant“ pasuje 
całkiem dobrze.

Łukasz Ratajczak

Wojciech Zaręba 
Korespondent 
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Nadejście nowego dnia może być sygnalizowane na 
wiele sposobów. Na wsi, jak powszechnie przyjęto, do po-
budki wzywa piejący kogut. W mieście może to być ustawi-
ony przy łóżku blaszany budzik, bicie dzwonu w pobliskiej 
katedrze albo wrzaski współlokatorów. Graham tęsknił za 
powyższymi sygnałami, albowiem zmuszony został do wy-
mienienia ich na salwę z armat, która bezlitośnie wybudzała 
go ze snu każdego ranka.

Mężczyzna zrzucił z ciała koc i poczuł uderzającą go 
w twarz falę ciepła. Amplituda temperatur między nocą  
a rodzącym się dniem była doprawdy ogromna. Tutaj, na pusty-
ni Tuam Sé, zasypiało się marząc o filiżance gorącej herbaty, 
wstawało zaś – łaknąc szklanki wody z kilkoma kostkami lodu.

Graham wsłuchał się w kolejne serie wystrzałów i wes-
tchnął głęboko. Podniósł głowę, próbując nie zawadzić o ścian-
kę namiotu, i sięgnął po stojący obok barłogu brudny dzban-
ek z resztką wody wymieszanej z ziarnami piasku. Pociągnął 
długi łyk, a pozostałość wylał na czoło, dłońmi oczyszczając 
brudną twarz. Następnie zrzucił z siebie przepoconą nocną 
koszulę i spodnie od piżamy, zakładając niewiele czystszy zes-
taw „dzienny”. Przywilej robienia prania był mu dany przez 
dowództwo raz na miesiąc, codzienne zmiany ubrania z brud-
nych na brudniejsze stały się więc dla Grahama formą dbania 
o higienę – ale wyłącznie tę psychiczną.  

– Żołnierze! Na zbiórkę! Dokopiemy kurwim synom! – 
rozległ się donośny głos pułkownika Narkona, mężczyzny 
stojącego na czele grahamowego rankingu najbardziej ener-
gicznych i patriotycznych wojskowych spotkanych w życiu. 
Pułkownik otwierał też listę najbardziej znienawidzonych, 
wkurzających, pieprzonych kretynów, co zdawało się mniej 
prestiżowe, ale zupełnie adekwatne. 

Graham z ciężkim westchnięciem pchnął kotarę i wyma-
szerował do obozu wojsk Republiki Varbitte. Na nieszczęście 
skromna siedziba mężczyzny sąsiadowała z namiotami 
dowództwa i placem odpraw, co teoretycznie stanowiło dla 
Grahama nobilitację, w praktyce zaś uniemożliwiało odpoczy-
nek i odcięcie się od wojskowego drygu poza godzinami pracy.

– Dziś mamy ważne zadanie! – grzmiał Narkon do spły-
wających na plac żołnierzy, którzy zdecydowali się po raz ko-
lejny stanąć twarzą w twarz z niebezpieczeństwem w postaci 
nadgorliwego przełożonego. – Nasi ludzie już rozpoczęli strate-
giczny ostrzał pozycji wroga, ale te małpoludy nie pozostają nam 
dłużne! Musimy się zmobilizować i doprowadzić nasze manewry 
do pomyślnego zakończenia. Raz, raz, raz!!! – wrzeszczał woj-
skowy, a jeden z ustawionych w szeregu krasnoludów ziewnął 
przeciągle. – WKRÓTCE ZAKOŃCZYMY TĘ WOJNĘ!

Pułkownik dokonał zamaszystego obrotu w prawo i sprę-
żystym krokiem ruszył w kierunku okopów. Za nim, z dużo 

mniejszym entuzjazmem, powlokła się ławica zaspa-
nych wojskowych Republiki Varbitte. Jak każdego ranka, 
po pierwszych strzałach oddawanych bladym świtem na 
rozbudzenie siebie i wroga, dochodziło do wymiany załogi 
stacjonującej w okopach. Po objęciu dowodzenia przez Nar-
kona czy innego wojennego geniusza na froncie robiło się 
naprawdę głośno: przygotowane do boju haubice wypluwały 
z siebie pocisk za pociskiem, a spusty karabinów uginały się 
pod palcami żołnierzy. Po kilku kwadransach wzmożonej 
ofensywy ostrzał ograniczano, by później, koło południa, 
wznowić go z pełną mocą. Graham dobrze znał rozkład 
dnia, kalendarz działań wojennych, codzienne teksty moty-
wacyjne Narkona i typowe wieczorne narzekania wojaków 
grających w karty o ostatnie flaszki gorzały. Poznał tę wojnę 
na wskroś, ale wciąż nie mógł się jej nadziwić. Ona, zwyczaj-
nie i po ludzku, nie miała sensu.

Graham ruszył w kierunku okopów, mijając leżącego 
między dwoma namiotami pijanego w sztok żołnierza bez 
spodni. Tak najwidoczniej wyglądał szczęśliwiec, do które-
go uśmiechnął się los, zsyłając dobre karty. Bilans wyjdzie 
jednak na zero, bowiem karą za przeżyte rozkosze będzie 
zapewne nocna służba i potrącenie z żołdu, a może na-
wet nagana wpisana przez Narkona do żołnierskich akt.  
Zawsze gdy pułkownik groził tym ostatecznym krokiem, 
jego twarz wyrażała mieszankę rozmaitych emocji – od 
współczucia poszkodowanemu gagatkowi, przez uwielbienie 
dla swej bezwzględności, aż po zachwyt możliwością karania 
podwładnych. Nikt z żołnierzy nie odkrył jeszcze, jakie kon-
sekwencje niesie za sobą złowieszczy wpis, ale z zachowania 
Narkona wynikało, że ucięcie głowy połączone z rozstrzela-
niem i upieczeniem nad ogniskiem resztek truchła stanowiło 
w porównaniu z naganą niebiańską pieszczotę.

Póki co żołnierz był jednak głęboko uśpiony, Narkon po-
grążony w wojennych rozgrywkach, a pozostali wojskowi zajęci 
własnymi, zapewne zupełnie bezproduktywnymi zajęciami.

Przy wyjściu z otoczonej ostrokołem części obozowej Gra-
ham napotkał palącego fajkę majora Debouisse`a, jednego  
z tych porządnych, starszych stopniem mundurowych, którzy 
przejawiali całkowitą obojętność wobec frontowych operacji. 
Cywil skinął głową, a major uśmiechnął się tylko kpiąco:

– Co tam, redaktorze? – zagaił.
– No cóż, panie majorze, życie się toczy, kolejne reportaże 

tworzą, ale brakuje mi materiałów. Może pan ma coś, czym 
mógłbym uzupełnić doniesienia z frontu? Stagnacja kilku 
ostatnich tygodni niekorzystnie wpływa na moje teksty.

Major roześmiał się gardłowo, odjął od ust fajkę i po-
klepał Grahama po ramieniu.

– Żeby tylko tygodni, Graham. Żeby tylko tygodni.

Wojciech Zaręba 
Korespondent 

 ilustracja Magdalena Mińko
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Zapadła niezręczna cisza. Wojskowy miarowo wydychał  
z ust gęsty dym, co stanowiło jego znak charakterystyczny – 
nie bez powodu towarzysze broni podśmiewali się, nazywając 
go „majorem Smogiem”. Graham patrzył się w zmęczoną twarz 
Debouisse`a, na której znużenie i podirytowanie mieszało się 
z ironicznym spojrzeniem na wojenną rzeczywistość.

– Czyli nie ma nic, o czym mógłbym napisać?
– Oczywiście, że jest! Zrób wywiad z Narkonem i tym jego 

pupilkiem, Hausnerem. Oni przeprowadzą ci pełną analizę tak-
tyczną, strategiczną i logistyczną! W końcu stanie w miejscu  
i udawanie walki ma bogate uzasadnienie w wojskowej doktrynie.

– A coś… normalnego?
– To złe miejsce na normalne informacje, synu – zmrużył 

oczy Debouisse. Dla Grahama był to sygnał, że rzeczywiście 
pora ruszyć po nowinki do niewysychającego źródła wojsko-
wego entuzjazmu.

***

Narkon uwijał się jak w ukropie. Rozstawiał szeregowych 
w równych odstępach, krążył między dziesiątkami armat, 
wrzeszczał na „tępych, durnych mózgobraków”, cokolwiek 
miałoby to oznaczać. Istniejące od rozpoczęcia wojny okopy 
doprawdy imponowały swoim ogromem. Dla niezoriento-
wanego obserwatora wyglądały jak gigantyczny, rozciągający 
się na dziesiątki kilometrów, brudny labirynt wzniesiony na 
pustyni w bliżej nieokreślonym celu. Dla pułkownika system 
okopów stanowił „arenę największej wojennej gry w historii”  
i nieskończone źródło taktycznych rozwiązań, przybliżających 
Varbitte do ostatecznego zakończenia konfliktu.

Graham przedarł się przez kolejne postawione osłony, 
kawałki drutu, beczki, worki i tunele, w końcu docierając do 
epicentrum działań republikańskich sił. Pułkownik udzielał 
właśnie wyczerpującego wykładu na temat tego, jak popraw-
nie powinno się umyć armatę przed rozpoczęciem poranne-
go ostrzału. Porucznik Hausner, krępy, czarnobrody krasno-
lud, dokonywał oględzin karabinów, bagnetów i rewolwerów 
przygotowanych do kolejnego dnia służby. 

Dziennikarz, obserwując scenę, usiadł na jednym z wor-
ków stanowiących zaporę. Chciał wyjąć notes i ołówek, ale 
nie zdążył. Popełnił duży błąd.

– A CO TY ROBISZ, WSTRĘTNY CYWILU?! – wrzasnął 
nagle Narkon, obracając się na pięcie. – To są ZASIEKI! Za 
nimi się CHOWA, a nie SIADA. Zniszczysz, wszystko znisz-
czysz, podła kreaturo!

Redaktor podskoczył, po czym ze zdziwieniem prze-
krzywił głowę. Jednak gdy pułkownik w kilku susach 
doskoczył do niego i zaszczycił spojrzeniem pt. „Zaraz cię 
zniszczę”, dziennikarz zasalutował i sztucznie oznajmił:

– Tak jest, panie pułkowniku. Przepraszam! 
– Nigdy się nie nauczą. Cywile! Zakały tego świata.  

A wróg nie śpi! Tylko czeka, aż wystawisz się na jego strzały!
– Oczywiście, panie pułkowniku – przyznał mu rację 

Graham, tłumiąc rodzący się w głębi krtani śmiech.
– No. Niech mi się to więcej nie powtórzy – fuknął Narkon, 

a redaktor uznał, że lepiej zrobi, powracając do namiotu. Relac-
ja wojskowego wydawała się w tym momencie zbędna, tym 
bardziej, że korespondent doskonale znał już wszystkie jego 
wypowiedzi na temat „aktualnego stanu taktycznego wojny”, 
zwanej przez większość ludności Republiki Varbitte Wieczną.

***
 
Na studiach mawiali o nim: Mistrz Pióra. Podziw dla jego 

talentu do barwnego relacjonowania rzeczywistości i bud-
ze-nia w czytelniku prawdziwych emocji szybko obiegł całą 
uczelnię. Podczas gdy większość absolwentów niewielkiego 
Wydziału Sztuk Pisarskich Uniwersytetu Degloriańskiego 
mogła liczyć najwyżej na skromne posady korektorów czy re-
daktorów lokalnych kronik, Graham w dzień po ukończeniu 
edukacji rozpoczął pracę w państwowym Dzienniku Var-
bitte – prawdziwym prasowym molochu, zdecydowanie 
najpotężniejszej gazecie w kraju. Po zaledwie siedmiu latach 
od debiutu młody reporter otrzymał od redaktora naczelnego 
ofertę objęcia jednej z najbardziej prestiżowych funkcji w dzi-
ennikarskim światku – korespondenta, przekazującego milio-
nom mieszkańców Republiki najświeższe informacje z frontu 
Wiecznej Wojny. Tysiące żołnierzy, ciągły ostrzał, rozciągająca 
się na setki kilometrów strefa niedostępna dla niemal żadnego 
cywila i tylko jeden dziennikarz, dostarczający cotygod-
niowych, poczytnych i naprawdę dobrze płatnych relacji. On, 
Graham DeVog, zwany na studiach…  no właśnie.

Dziś Graham nie czuł się mistrzem, a pióro zastąpiła mu 
nowoczesna, przenośna maszyna do pisania – prawdziwe 
techniczne cudo zamknięte w grubej, ciężkiej, matowej waliz-
ce. Maszyna ta stała się dla korespondenta towarzyszką niedo-
li, a zarazem narzędziem do kreowania nowej rzeczywistości. 
Zdolny redaktor przemienił się bowiem w dziennikarskiego 
hochsztaplera, którego relacje oszczędnie gospodarowały 
prawdą. Nawet sowite wynagrodzenie wydawało się chwilami 
marną zapłatą za zmarnowane miesiące życia.

 Mężczyzna sięgnął po walizkę i z wprawą fachowca roz-
łożył sprzęt. Spojrzał na wykonane z białej kości nosfau-
ra klawisze z namalowanymi czarnym tuszem literami, na 
dostojną, hebanową obudowę z logiem Oliviersów – rodzin-
nej gnomiej firmy produkującej tego rodzaju technologiczne 
cacuszka. Tak – oto nadszedł czas na ostateczną redakcję ko-
lejnego odcinka doniesień z frontu. 

Komponował tekst, składając go, niczym dziecięcą ukła-
dankę, z kilku różnych elementów. Strategiczna nowomowa 
dowództwa, zasłyszane wśród żołnierzy plotki, wyuczone 
na pamięć stwierdzenia, patetyczne ogólniki i własna dzien-
nikarska inwencja zaowocowały powstaniem czterostro-
nicowej relacji z minionego tygodnia. Relacji mijającej się 
zasadniczo z rzeczywistym stanem rzeczy, ale przynajmniej 
zdatnej do przeczytania bez ponurych konsekwencji w rod-
zaju zapadnięcia w Wieczną Śpiączkę. 

Rok 92, miesiąc 6, tydzień 3 Wiecznej Wojny
Odgłosy artyleryjskiego bombardowania, pokrzykiwania 

rannych żołnierzy, zaniepokojone spojrzenie dowodzącego 
operacją generała Nilsena. Tak rozpoczął się kolejny tydzień 
najcięższego konfliktu zbrojnego w historii świata. Nie jest mi 
łatwo przemierzać okopy, gdy dookoła za osłonami kryją się 
zlani potem żołnierze Republiki Varbitte. Mimo swego boha-
terstwa, doskonałej kondycji i wybitnego zdyscyplinowania – 
oni też są tylko ludźmi, którzy czasem miewają dość wojny. 

Ten tydzień walk rozpoczął się od zabezpieczenia wschod-
niego odcinka Drugiej Strefy, w poprzednich dniach naruszo-
nej przez siły nieprzyjaciela. Szczęśliwie, bezczelny najazd kilku 
pułków wojsk Królestwa Dageshu, który dokładnie opisałem 
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w moim poprzednim tekście, zakończył się druzgoczącym 
zwycięstwem naszych bohaterskich wojsk. Mimo wszyst-
ko atak przeciwnika zaniepokoił generała Nilsena, który 
opracował plan zabezpieczenia pozycji wschodnich i przejścia 
do błyskawicznego kontrataku. Pierwszy dzień tygodnia minął 
więc na odbudowaniu i usprawnieniu formacji defensywnych 
oraz wzmożonym bombardowaniu obozu Dageshian. Prace 
wzmacniające okopy pokazały, że nasi chłopcy to nie tylko 
urodzeni żołnierze, ale też wprawni konstruktorzy, z ogromną 
determinacją umacniający zapory (…).

 
W istocie, część wschodniej konstrukcji obronnej została 

uszkodzona. Faktycznie, żołnierze Varbitte pod okiem Nar-
kona dokonywali pewnych napraw. Korespondent pominął 
tylko fakt, że uszkodzenia spowodowane były nieudanym 
testem nowej haubicy, której wystrzał przedziurawił pas za-
siek – tyle, że we własnym obozie. 

Pojedyncze informacje z frontu otaczane były mitologią 
stworzoną przez Grahama DeVog na polecenie redaktora na-
czelnego Dziennika Varbitte. Wojenną historyjką o tysiącach 
zwrotów akcji, która zainteresować miała przeciętnego 
mieszkańca Republiki i spowodować ckliwe przemyślenia  
w rodzaju: „Tak, nasi chłopcy na froncie dobrze sobie radzą. 
Jestem z nich dumny”. 

Po co to wszystko? Graham zadawał sobie to pytanie 
codziennie. Ale czy naprawdę ktoś wierzył, że można toczyć 
wojnę na pełnych obrotach przez 92 lata?  Czy można co- 
dziennie tracić setki żołnierzy, codziennie przelewać krew, 
codziennie walczyć o każdy centymetr jałowej ziemi i każdy 
gram bezwartościowego piasku? Prościej jest odpuścić, kryć się 
w okopach i oddawać setki strzałów z armat. Ale jednocześnie 
trzeba zachować zwycięską narrację, chwalić bohaterskich 
żołnierzy i pomstować na okrucieństwo wroga. Żaden 
rząd nie przyzna się do porażki, żaden nie przerwie tego 
szaleństwa. Tym bardziej, że Wieczna Wojna wpisała się  
w życie zwykłych ludzi, a nienawiść do Królestwa Dageshu 
wpajana jest dzieciom od kołyski. Przerwanie tej zbiorowej 
ułudy byłoby dla społeczeństwa szokiem, którego konsek-
wencji nie dało się przewidzieć. 

Graham próbował szukać uzasadnienia dla swoich kłamstw. 
W końcu tam, na horyzoncie, za widocznymi z dala zasie-
kami, majaczył wróg, który nie spał. On też miał artylerie, 
też miał żołnierzy, też oddawał salwy z karabinów. Graham 
po cichu wyobrażał sobie, co stanie się, gdy Wieczna Wojna 
naprawdę się odnowi. Gdy któraś ze stron ruszy do ofen-
sywy z dziesiątkami tysięcy żołnierzy, których trzyma teraz 
w odwodzie. Może obecny stan ma jakiś sens? Może to cisza 
przed burzą? Może Graham będzie miał okazję wykazać się 
jako prawdziwy reporter?

Korespondent przyłapał się na marzeniu o śmierci, wy-
buchach i fontannach krwi. „Co ta wojna robi z ludźmi” – 
pomyślał i wrócił do korekty swojego sprawozdania, które 
następnego dnia miał przekazać redakcyjnemu kurierowi.

***

Czwartkowe popołudnie było dla kilku tysięcy żołnierzy 
odbywających służbę w obozie na pustyni Tuam Sé cza-
sem szczególnie wyczekiwanym. Wtedy to synowie Varbit-
te otrzymywali świeżą porcję listów od rodzin, zaś w ręce 

dowództwa oddawano kolejne partie broni wyprodukowanej 
w krajowych fabrykach. To w czwartki następowała dostawa 
żywności, mundurów, lekarstw – a jeśli tego wymagała sytu-
acja na froncie, również nowych rekrutów. To czwartkowym 
pociągiem do obozu przybywał kurier Dziennika Varbitte, 
odbierający do rąk własnych relacje Grahama DeVoga.

 Problem transportu tych wszystkich dobrodziejstw roz-
wiązano przez przedłużenie istniejącej dotąd linii kolejowej 
o kilkaset kilometrów. Sukcesywnie dobudowywano kolej-
ne torowiska i stacje, z kluczowym dla transportu przystan-
kiem Varbitte Północ włącznie. W 92 roku Wiecznej Wojny 
parowozy zatrzymywały się dopiero na 10 kilometrów przed 
obozem, gdzie wszelkie przesyłki odbierane były przez miejs-
cowych żołnierzy i transportowane do miejsca docelowego. 

Oddział pod dowództwem Debouisse`a powitał za-
trzymującą się lokomotywę. Z wagonów wyskoczyli wojs-
kowi oraz kurierzy. Ze środka poczęto wyjmować ogromne 
pudła wypchane suszonym mięsem, paki wypełnione nabo-
jami i kontenery zawierające nowiutkie, błyszczące armaty. 

Najcięższe pakunki położono na specjalnych platfor-
mach, które po piasku ciągnęły dalej hourikeny, długonogie  
i silnie umięśnione zwierzęta pociągowe o złotej, chropo-
watej skórze, zdolne do przeżycia w trudnych warunkach 
niemal bez pokarmu. Pozostałymi torbami objuczono kilka 
koni i podopiecznych ironicznie uśmiechającego się majora. 

Cała karawana, dokładnie zabezpieczona, ruszyła w kierun-
ku obozu, gdzie czekali na nią żądni wieści z ojczyzny wojskowi 
w czynnej służbie. Czynnej – przynajmniej na papierze…

Graham popijał wodę z brudnego kubka, z niewielkiej wyd-
my obserwując ogromny, ale sprawiający wrażenie opustoszałego 
obóz wojsk. Większość żołnierzy czuwała w okopach, co jakiś 
czas, zgodnie z poleceniem dowództwa, wystrzeliwując z armat 
kolejne pociski i ostrzeliwując puste przestrzenie z karabinów. 
Grupa wojskowych wyruszyła w celu przywleczenia do obo-
zu zapasów. Reszta, czekająca na nocną służbę i nieobarczo-
na obowiązkami, leżała w swych namiotach lub ukrywała się 
po kątach, grając w karty i sącząc tani alkohol.

– Graham, przyjacielu. – Dziennikarz obrócił głowę i zo-
baczył nadchodzącego z boku sierżanta Ralfa Horenza, jed-
nego z poczciwszych i milszych wojskowych poznanych na 
froncie. – Co za nostalgię widzę w twoich oczach?

– Piasku mi nasypało – mruknął dziennikarz. – Tak sobie 
myślę…

– A więc jednak nostalgia! A sądziłem, że was, pismaków, 
na studiach wyprali z wszelkich uczuć.

– Powiedział niesamowicie uduchowiony żołnierz, któ-
ry po nocach pisze romantyczne poematy. Ech, Horenz, ja 
żywię w sobie dużo uczuć. Na przykład uczucie, że tkwię 
głęboko w dupie gdzieś daleko, na północy kraju, gdzie toczy 
się wojna, która bardziej od konfliktu zbrojnego przypomina 
posiedzenie koła gospodyń wiejskich. 

– To dziwne uczucie, nieprawdaż? Często je czujesz?
– Ciągle, Ralf. Ciągle.
– Wiesz… ja się już przyzwyczaiłem – odparł wojskowy, 

siadając obok Grahama. – Przysłali mnie tu siedem lat temu. 
Zmusili do rozstania z żonką, nie zdążyłem się nawet dorobić 
dzieciaka. Ale mieliśmy problemy z dukatami, a żołd na Wiecz-
nej Wojnie lepszy niż gdziekolwiek. No to się zaciągnąłem. 
Jeszcze cztery mi zostały, ale na pewno służby nie przedłużę, 
co to, to nie. Jak przyjechałem to było tu głośno, zginęło kil-

korespondent
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ku chłopaków, powszechna mobilizacja… Wiesz, bałem się 
wtedy. Sądziłem, że będzie się działo. Ale okazało się, że to 
tylko incydent. Potem nie przesuwaliśmy nawet okopów. 
Siedzimy, strzelamy, zresztą jesteś tu pół roku, więc wiesz. 
Zdarzają się wypadki, pamiętam kilku postrzelonych żoł-
nierzy, czasem ginęli ludzie ze ścisłego dowództwa. Ale na-
pady zdarzają się i w porządnych miastach, jak na wojnę jest 
tu zatrważająco spokojnie. No i co, mam narzekać, że śmierć 
nie grozi mi każdej nocy? Głupi nie jestem, zbieram dukaty  
i zmykam, gdy mi pozwolą.

– A pozwolą? Niechętnie się widzi opuszczanie służby  
w takim młodym wieku.

– Kicham na to. Mogą dawać awans, błagać, padać na 
kolana. Ja pójdę, choćby boso. Nie chcę życia zmarnować, 
znajdę sobie robotę, może założę gospodarstwo… – zawiesił 
na chwilę głos Ralf i zmrużył oczy. – No i wracają.

Rzeczywiście, przy bramie do obozu zakotłowało się. 
Major Debouisse wkroczył na czele grupy targającej solid-
ne, metalowe pojemniki i drewniane skrzynki. Ciągnące 
platformy hourikeny, jeden po drugim, prowadzone były  
w kierunku magazynów. Graham westchnął ciężko, po czym 
podał Ralfowi dłoń i ruszył do namiotu po swoją ostatnią, 
przepełnioną wojennymi emocjami, relację z frontu.

***

Wszystko odbyło się jak zawsze. DeVog i kurier uścisnęli 
sobie dłonie i chwilę pogawędzili. Graham usłyszał, że redak-
cja jest zadowolona z jego pracy, a relacje cieszą się niesłabnącą 
popularnością – wszyscy żałują, że ukazują się tylko raz na 
tydzień, no ale wiadomo, tak to jest z wojnami toczonymi setki 
kilometrów od cywilizacji. Kurier wręczył dziennikarzowi eg-
zemplarze gazety z tygodnia, a korespondent –  zapieczętowaną 
kopertę z najnowszą relacją. Goniec schował ją do torby, po 
czym obaj udali się w kierunku Namiotu Stołowego klasy B, gdzie 
obsługiwano wojskowych wyższego stopnia (poza ścisłym 
dowództwem) i wszelkich gości obozu. Tam zjedli kolację 
i pożegnali się, po czym kurier ruszył w drogę powrotną, zaś 
Graham wrócił do namiotu, gdzie urządził sobie prasówkę. 
Podziwiał pięknie wyeksponowaną i ozdobioną swoim włas-
nym portretem relację z zeszłego tygodnia. Czyż nie o tym 
marzył każdy początkujący dziennikarz w kraju?

Wieczorem na placu odpraw odbył się apel, na którym 
pułkownik Narkon przedstawił nowy plan taktyczny. Po 
półgodzinnym wykładzie łaskawy przełożony zezwolił na 
przekazanie wojskowym listów od rodzin.

***

– Pssst. Graham.
– Co jest? Kto tam? Rany, Ralf, co ty tu robisz? Powinieneś 

być na służbie! – Dziennikarz podniósł się z posłania i prze-
tarł oczy.

 – Dzięki, że przypominasz, psiakrew. Są ważniejsze sprawy. 
– Wymknąłeś się Narkonowi? Oj, czeka cię nagana – zaśmiał 

się Graham, ale widząc niewyrażający zbyt wielu pozytywnych 
uczuć wyraz twarzy przyjaciela zrezygnował z dowcipkowania. 
– Co jest?

– Tego się obawiałem. Dokładnie tego.
– No powiedz wreszcie!

– Dostałem list, no bo… Ech, kazałem bratu mieć oko 
na żonę. Wiesz, jak to jest, kiedy zostawiasz dziewkę samą  
w mieście, bez męża.

– Nie wiem. Ale domyślam się.
– No właśnie – mruknął Horenz. – Więc braciszek nabierał 

podejrzeń, ale teraz się upewnił, kuźwa. Śledził ją kilka dni 
temu, zniknęła wieczorem w takiej podejrzanej winiarni… Po-
tem widział ją z obcym facetem. Na ulicy. Obejmujących się. 
Ona płakała. Ta ku… reczka moja kochana chyba mnie zdra-
dza, wyobrażasz sobie? ZDRADZA! – podniósł  głos żołnierz.

– Spokojnie… może to tylko przyjaciel? 
– Weź sobie ze mnie nie kpij, do cholery!
– To wymyśl coś. Ratuj małżeństwo. Idź na przepustkę.
– Świetnie, Graham. Doskonała rada. Idź na przepustkę… 

Wspaniale, ale puszczą mnie najwcześniej za trzy miesiące! 
Co mam, kurwa, zrobić? Postrzelić się w nogę?

– To może nie wystarczyć. Wezmą cię do lazaretu i jesz-
cze obetną żołd za niewłaściwe posługiwanie się bronią.

Ralf Horenz schował twarz w dłoniach i cicho zaszlochał. 
Graham poczuł żal. Nie zdążył założyć rodziny, miał tylko 
przelotne romanse o mało skomplikowanym charakterze, ale 
domyślał się, co musi czuć wojskowy. Prawda była taka, że 
większość związków młodych żołnierzy rozlatywała się po 
kilku latach spędzonych na pustyni. Tacy mundurowi traci-
li resztkę zapału, gubili sens życia, najczęściej zostawali na 
froncie, przez kolejne dziesiątki lat wdychając duszne po-
wietrze Tuam Sé. Żołnierz bez rodziny był dla dowództwa 
cennym nabytkiem. Graham miał jednak nadzieję, że uda się 
ocalić przyjaciela od Wiecznej Wojny.

– Pomogę ci, Ralf – powiedział po chwili zastanowie-
nia Graham. – Wymyślę coś, ale to wymaga większego za-
angażowania… poświęcenia… i może się nie udać.

– Jeśli pomoże mi dotrzeć do Grety, zanim sprawi mi syna, 
oszczędzając trudów jego poczęcia, zgadzam się na wszystko. 

***

Nocne zawieszenie broni rozpoczynało się o północy i trwało 
przez pięć i pół godziny. Ale nie oznaczało to, że w nocy wszy-
scy żołnierze żegnali się z okopami i grzecznie kładli się spać. 
Setki mundurowych czuwało. Przechadzało się po okopach, 
bacznie wypatrywało wroga i drzemało – aż do momentu od-
nalezienia przez któregoś z nadgorliwych przełożonych.

We wtorkową noc, około godziny drugiej, bezkresną ciszę 
przeszył strzał z pistoletu. Gdzieś z zachodniej części okopów 
dobiegły krzyki żołnierzy. Po chwili zaczęto oddawać se-
rie z karabinów. Ktoś bardzo głośno wył z bólu, ktoś klął,  
a nocny spokój przeminął jak za dotknięciem czarodziejs-
kiej różdżki. Żołnierze rzucili się w kierunku tumultu, a wraz  
z nimi Graham DeVog, który, usłyszawszy zamieszanie, 
szybko narzucił płaszcz, wyskoczył z namiotu i rzucił się do 
biegu między zasiekami.

– Mamy rannego! Mamy rannego! Medyk! Wezwijcie me-
dyka! – ktoś krzyczał. Przerażeni wojacy chwytali za pochod-
nie i lampiony. Odgłosy broni ucichły. Graham dotarł do 
miejsca zdarzenia, gdzie wianuszek kilkudziesięciu żołnierzy 
otaczał krwawiącego towarzysza. Dwóch wojskowych o po-
tężnej posturze chwyciło go możliwie delikatnie i poniosło  
w kierunku obozu. 

WOJCIECh zaRęba
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***

Przeniesiony do lazaretu sierżant Horenz został opatrzony. 
Rana nie była poważna – lekki postrzał poniżej kolana. Kula 
prześlizgnęła się po nodze, nie druzgocząc kości. Ucierpiało 
kilka ścięgien, z nogi wylało się trochę krwi, ale, mówiąc krót-
ko, wojskowy miał dużo szczęścia. Ryzyko zawodowe. Zdarza 
się nawet na wojnie, w której zapał do wzmożonej wymiany 
ognia dawno wygasł. 

Na drugi dzień po wypadku Graham odwiedził przyjacie-
la, leżącego na pryczy w sporym białym namiocie w centrum 
obozu. Sierżant uśmiechnął się konspiracyjnie i zapytał:

– I co dalej z twoim genialnym planem?
– Musisz poczekać kilka dni. Leż sobie spokojnie, odpo-

czywaj, przyjmuj pokarmy…
– Mam dość cholernej papki z fasoli.
– Już niedługo bohater będzie zajadał się specjałami we 

własnym domu. A przy okazji załatwi kilka spraw.
Po tym niezbyt wyczerpującym dialogu dziennikarz udał 

się do namiotu i rozpoczął pisanie nowej relacji z frontu.  
W czwartek, zgodnie z cotygodniowym rytuałem, po raz ko-
lejny przekazał zapieczętowaną kopertę redakcyjnemu kurie-
rowi. Wydarzenia nabrały tempa.

***

Rok 92, miesiąc 6, tydzień 4 Wiecznej Wojny

Wieczna Wojna składa się z wielu przejawów bohaterstwa na-
szych żołnierzy. Większość z nich to bohaterstwo codzienne, obliga-
toryjne, polegające na znoszeniu trudów walki i służbie Ojczyźnie. 
Raz na jakiś czas wojskowi wykazują się jednak poświęceniem 
niebywałym, wymagającym hartu ducha i postawienia na szali swo-
jego własnego życia. Wszystko dla zwycięstwa w Wiecznej Wojnie.

Właśnie tym rodzajem poświęcenia popisał się sierżant 
Ralf Horenz, który w poniedziałkową noc powstrzymał prze-
kradających się do obozu szpiegów wroga – nikczemnych Dage-
shian, działających pod osłoną ciemności, lekceważących nocne 
zawieszenie broni. Dzielny Horenz, wraz z dwoma towarzy-
szami broni, starszymi szeregowymi Hartnerem i Boomem, 
patrolował zachodnie odcinki Strefy Wojennej kontrolowanej 
przez Republikę Varbitte. Nocne patrole to doprawdy ciężki 
obowiązek – mimo ciemności spowijających pustynię Tuam 
Sé, mimo znużenia, należy zachować szczególną ostrożność  
i wzmożoną czujność. Wielu żołnierzy w historii Wiecznej Woj-
ny zginęło w trakcie nocnej służby – ale nie sierżant Horenz!

Dzielny wojskowy wytężył wzrok i dostrzegł na horyzoncie 
majaczące w ciemności plamy. Chwycił za pistolet i podniósł krzyk. 
Oto podstępna grupa wroga zbliżała się do naszych zasieków, 
próbując je sforsować! Szczęśliwie na miejscu znaleźli się nasi czujni 
chłopcy, którzy odparli nikczemników i podnieśli alarm.

Niestety – sfrustrowani przeciwnicy, zmuszeni do uciecz-
ki przez salwy z karabinów i błyskawiczną mobilizację wojsk 
Varbitte, zdołali odpowiedzieć bestialską serią strzałów. Sier-
żant Horenz, przeszywający swoim wzrokiem niebezpieczne 
ciemności pustyni, został ciężko raniony. Błyskawiczne prze-
niesienie do lazaretu i oględziny przez varbitteńskich medy-
ków pomogły ocalić nogę żołnierza. Drodzy czytelnicy, czuję 
się naprawdę dumny, przedstawiając Wam kolejną historię 
prawdziwego bohatera Wiecznej Wojny (…)

***

Już na początku kolejnego tygodnia dochodzącego do 
siebie Horenza odwiedził pułkownik Narkon. Było to za-
chowanie dość nietypowe, biorąc pod uwagę stopień pogar-
dy, jaką dowódca okazywał wszelkim „ciapom, symulantom, 
mamisynkom, którzy pokładają się po lada draśnięciu!”. 
Tym razem Narkon był nie tylko miły, ale wręcz promieniał, 
wygłaszając przed szpitalnym łóżkiem  tyradę o bohaterst-
wie, poświęceniu i narażaniu własnego życia dla powodzenia 
taktycznych operacji na froncie Wiecznej Wojny. Czujący 
się znacznie lepiej Ralf dostał wytrzeszczu oczu, widząc za-
chowanie przełożonego. Coś musiało się stać.

Kolejnego dnia sierżantowi pozwolono wstać z łóżka i udać 
się na apel. Horenz przybrał mundur, chwycił kule z godłem 
Republiki Varbitte i przykuśtykał na plac odpraw. To, co zo-
baczył, przekroczyło wszelkie jego wyobrażenia.

Plac był zatłoczony, wypełniony dziesiątkami rzędów 
umundurowanych żołnierzy. Na codzienne apele przybywało 
zazwyczaj kilka setek wojskowych. Reszta przesypiała 
wystąpienia przełożonych, mając w głębokim poważaniu 
grożące im nagany, lub zajmowała się „niezwykle pilnymi” 
czynnościami w okopach albo innych częściach obozu. Tym 
razem na apel ściągnięto chyba wszystkich żołnierzy z oko-
licy. Nikt nie pokładał się ze zmęczenia, nikt ukradkiem nie 
popijał gorzały. Stali na baczność i patrzyli na wprost.

Największym szokiem dla Ralfa był jednak generał Nil-
sen, stojący na podeście, na czele całej reszty dowództwa. 
Generał pojawiał się wśród zwykłych żołnierzy tylko w wy-
jątkowych sytuacjach. Przeciętny wojskowy widywał go za-
ledwie kilka razy w ciągu roku. Tym razem średniego wzrostu, 
lekko zaokrąglony człowiek o włosach oprószonych siwizną 
stał dumnie, swój wzrok kierując w stronę Horenza.

Nagle dookoła postrzelonego żołnierza wyrosła kompania 
reprezentacyjna. Zaczęli maszerować, a któryś lekko pchnął 
Ralfa od tyłu. Oszołomiony mężczyzna zaczął – możliwie 
najdostojniej, co z oczywistych względów było utrudnione – 
poruszać się między nimi. Gdy stanęli kilka metrów od Nilsena 
i całej grupy trzymającej władzę, rozległ się dźwięk orkiestry. 
Sierżant przeklął w myślach. Ostatnio słyszał tak dużą grupę 
muzykantów z okazji rocznicy rozpoczęcia Wiecznej Wojny.

– Czołem, żołnierze! – zakrzyknął generał, na co tłum 
wojskowych odkrzyknął: „Czołem, panie generale!”. – Ze-
braliśmy się tu dziś, by uhonorować wielkiego żołnierza 
naszych wojsk, sierżanta Ralfa Horenza, który powstrzymał 
nasz obóz przed inwazją wroga!

Twarz Ralfa nabrała koloru dojrzałej śliwki. Graham DeVog, 
stojący z boku, również obserwował całą sytuację oniemiały. 
Miał nadzieję na pobudzenie opinii publicznej i przyzna-
nie  Ralfowi przepustki w zamian za postrzelenie go w nogę 
przez kolegę, ale nie spodziewał się, że niewinna mistyfikacja 
wywoła takie zamieszanie. 

– Oto prawdziwy bohater! Zgodnie z decyzją Minis-
terstwa Wojny, zostanie przyznany mu medal i nobilitacja! 
Tak, żołnierze, stójcie na straży wolności, walczcie o każdy 
centymetr ziemi, a zostaniecie nagrodzeni! Dziś cały kraj 
mówi o sierżancie Horenzie, a jutro imieniem takich ludzi 
nazywane będą szkoły! Tymczasem, drogi Ralfie – generał 
Nilsen przeszedł od euforycznego krzyku do spokojniej-
szego, ojcowskiego tonu – gratuluję ci z całego serca. Twoje 
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bohaterstwo zostanie wynagrodzone specjalną, miesięczną 
przepustką! W jej czasie odbierzesz w stolicy wszelkie, jakże 
zasłużone, honory.

***

– Dziennikarz.
Graham ze zdziwieniem obrócił głowę i spostrzegł puł-

kownika Narkona. Był on postawnym mężczyzną o ogorzałej 
twarzy, wielkich barach i krótkiej szyi. Miał idealnie skrojo-
ny mundur, stał wyprostowany i bezwzględnym wzrokiem 
lustrował siedzącego z notatnikiem korespondenta. 

– Pan pułkownik? Ja…
– Nie salutować. Nie trzeba. Jestem tu… no… prywatnie.
Graham zagryzł lekko wargę. Oto historyczny moment. 

Pułkownik Narkon, który nie tworzy taktycznego planu, nie 
dyryguje wojną, nie wlepia nikomu nagany. Po prostu rozma-
wia, na dodatek z cywilem.

– Niezłe teksty piszesz. Dziennikarz – tym razem słowo okre-
ślające zawód rozmówcy wypowiedziane było z lekką aprobatą.

– Eee… Dziękuję.
– Tego tam sierżanta też nieźle opisałeś. No fakt, dzielnie 

się zachował. Ale ten rozgłos... Spora przesada, nie? Medale, 
honory! To ten twój artykuł mu to załatwił. Nazajutrz po tej 
twojej gazecie mieliśmy sygnały od dowództwa. Że czemu 
znać nie dajemy, że bohater! Że w prasie piszą! Że uhonorować 
trzeba! Żeby do stolicy wzywać i medale wieszać. A ja medalu 
od dawna żadnego nie dostałem. To tak pomyślałem sobie… 
Może by pan redaktor wywiad ze mną zrobił? Przecież ja mam 
głowę pełną planów i mogę zdradzić co nieco! Wywiad, krót-
ki taki, na trzy-cztery strony, ze dwadzieścia, no, trzydzieści 
pytań. Nawet listę sobie przygotowałem, o, tu mam – mówił 
Narkon, wyjmując z kieszeni pomiętą kartkę z nabazgranymi 
ołówkiem kolejnymi punktami.

Graham westchnął głęboko. To był moment, który ostate-
cznie uświadomił mu, jak potężne narzędzie ma w ręku. Pióro.

A w zasadzie to maszynę do pisania.

***

Do kolejnej koperty zapieczętowanej przez Grahama  
dziennikarz dołożył jednostronicowy wywiad z pułkow-
nikiem Narkonem. Trzy godziny spędzone nad jego spisy-
waniem były jednymi z najgorszych w życiu korespondenta. 
Słuchanie kwiecistej mowy ozdobionej setkami okrągłych 
i nic nieznaczących ogólników wywoływało w Grahamie 
nieodpartą chęć nadziania się na bagnet albo dokonania 
jednoosobowego szturmu na obóz wroga. Jak na prawdziwe-
go profesjonalistę przystało, Graham wysłuchał wywodów 
wojskowego, grzecznie podziękował i wyłowił z wypowiedzi 
kilkadziesiąt zdań, których lektura nie groziła niebezpiecz-
nymi skutkami ubocznymi. Po odpowiednim przeredagowa-
niu wywiad nadawał się do czytania.

Podczas przekazania nowej relacji korespondent otrzy-
mał od kuriera zestaw gazet z poprzedniego tygodnia. To, 
co w nich odnalazł, przekroczyło jego wszelkie oczekiwania.

Ralf Horenz, bohater wojenny. Ralf Horenz uhonorowany Or-
derem Republiki. Sierżant Horenz z małżonką na spotkaniu u pre-
miera. Uśmiechnięty Ralf kilka razy pojawiał się na pierwszych 
stronach Dziennika Varbitte. Na jednej z namalowanych 

ilustracji obejmował młodą żonę. Graham roześmiał się ser-
decznie. Wyglądało na to, że posiadanie bohatera wojennego 
za męża odbierało żonom chęć do harców. 

Po chwili radość minęła, a pojawiło się dziwne uczu-
cie nazywane czasem konsternacją. Bo jeśli człowiek, który 
symuluje bohaterstwo… Zresztą, pal licho symulację. Na-
wet gdyby przedstawiona sytuacja, przejaskrawiona nieco 
w relacji Grahama, była prawdą, to czy na trwającej od 90 
lat wojnie należy obsypywać medalami człowieka, któremu 
kula lekko pokiereszowała łydkę? Wiodąca narracja dzienni-
ka wskazywała Ralfa jako człowieka, który sam powstrzymał 
Dageshian przed szturmem na stolicę. W podobnym tonie 
wypowiadał się Nilsen. Uwierzyło w to chyba większość 
żołnierzy, sławiąca w prywatnych rozmowach postać swoje-
go uhonorowanego medalami kolegi. 

– Czy ludzie naprawdę kupią wszystko? – wymamrotał 
sam do siebie zszokowany Graham.

– Chyba tak, panie redaktorze – odpowiedział mu 
zachrypnięty głos człowieka, który włożył głowę do środka 
jego namiotu. Graham podskoczył lekko i rozpoznał majora 
Debouisse`a. 

– Panie majorze, co pan tu…
– Cicho, chłopcze, nie przejmuj się. Chciałem ci po-

gratulować sprawnej manipulacji. Słyszę, co te napuszone 
gnojki z dowództwa gadają. Widzę, co się dzieje. A przecież 
sam na kilometr rozpoznam żołnierza, który postrzeli się dla 
przepustki. Widziałem już wiele podobnych manewrów, ale 
żaden nie był tak spektakularny jak ten! – wojskowy ironicz-
nie zaklaskał. – Mogę wejść?

– Tak… proszę – odparł dziennikarz i zamknął gazety.
– To naprawdę niesamowite, jaką siłę ma prasa. Jak wiele 

może jedyny korespondent z frontu Wiecznej Wojny. Widzę, że 
sam nie spodziewałeś się, że stworzysz nowego bohatera! Nie 
przeszkodzi ci, jeśli zapalę? – zapytał Debouisse, ale nie czekając 
na odpowiedź, wyjął fajkę. Graham już po czasie skinął głową.

– Siedzę na tej wojnie od ponad dwudziestu lat. Widzia-
łem już naprawdę wiele, dużo przeżyłem i mało rzeczy może 
mnie zdziwić. Szczerze mówiąc, to przyzwyczaiłem się do 
mojej pozycji doświadczonego żołnierza, którym nikt się nie 
przejmuje. Już od kilku lat jestem zepchnięty na boczny tor 
– a debile w rodzaju Narkona są na samym szczycie i rządzą 
tym obozem. Nilsen pojawia się czasami, rzuci kilka słów, 
a potem znowu zniknie. Większość czasu spędza w stolicy, 
albo w swoich, całkiem okazałych, posiadłościach. Front 
wojny, nad którym osobiście czuwa, wizytuje okazjonalnie.

– Po co mi pan o tym mówi, panie majorze?
– Bo mam dość milczenia. A ty jesteś najinteligentniej-

szym facetem w obozie. Wrednym manipulatorem, to fakt, ale 
manipulować mogą tylko pojętni goście. – Major wydmuchał 
z płuc prawdziwą smolistą chmurę, która spowiła namiot ni-
czym czarna kurtyna. Graham zakasłał nerwowo. Tytoń miał 
silną, żrącą woń.

– Nie mam nic do stracenia. Nie mam rodziny, nie mam 
przyjaciół, a nie zamierzam marnować swojego czasu na 
dalsze kręcenie z dupkami z dowództwa. Pewnie niedługo 
wyślą mnie na emeryturę albo skierują do sanatorium. 
Albo powiedzą, że zwariowałem od trudu wojny i wyślą do 
przytułku dla psycholi. Były takie przypadki, wiesz?

Graham nie wiedział. Nie wiedział też, o co chodzi 
wojskowemu, który popisywał się niezwykłą jak na siebie 
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erudycją. Dziennikarz sądził zawsze, że Debouisse to gbur 
zamknięty we własnym, smolistym świecie. 

– Albo dostanę kulkę od wroga. Może być różnie.
– To o co w zasadzie panu chodzi?
– No właśnie. Spójrz dookoła siebie. Tkwimy w obozie, 

rzekomo, wojskowym, na której symulant ze złamanym paz-
nokciem jest – głównie dzięki tobie – traktowany jak boha-
ter. Wystrzeliwujemy tony ołowiu, który nawet nie trafia we 
wroga. Kretyni rządzą innymi kretynami, a nikomu nie chce 
się protestować, bo przecież żołd zacny, a gorzała zawsze się 
znajdzie. To jest jedno wielkie kłamstwo, Graham. Przecież 
wiem, że to widzisz. Sam to kłamstwo napędzasz. 

W krótkiej przerwie Major Smog po raz kolejny zapełnił 
namiot dymem. Graham powstrzymał się od grymasu. Czuł 
lekką ekscytację. W głębi duszy marzył o szczerej rozmowie 
z kimś, kto rozumie, o co chodzi w Wiecznej Wojnie.

– To gdzie jesteśmy?
– Jeszcze nie wiem, ale chcę to ustalić. I chyba tylko z tobą 

mogę szczerze na ten temat porozmawiać. Poza tym… masz 
ogromny atut. Pióro. Piórem można dużo zmienić. Piórem 
można wygrać wojnę, ale można też tworzyć nim podłą 
propagandę. To ty dzierżysz jedyne pióro w tym obozie i ty 
dokonasz wyboru.

– No dobrze. Co pan proponuje?
– Mów mi po imieniu. Jestem Pierre. A przy okazji – 

sięgnął za pazuchę i wyjął małą butelkę wypełnioną złocistym 
płynem. – Może wypijemy za nasz mały, skromny spisek?

Spisek. Alkohol. Kłamstwo. Dym. Atmosfera zagęściła się 
w sensie dosłownym i przenośnym. Graham przybliżył się do 
majora, podał mu rękę i sięgnął po butelczynę. Brandy było 
naprawdę doskonałe, ale bardziej niż trunek zwalało z nóg to, 
co do powiedzenia miał major wojsk Republiki Varbitte.

***

Nawałnica myśli. Tak można zobrazować sytuację wewnątrz 
głowy Grahama DeVog po rozmowie z majorem Debouis-
sem. Wątpliwości. Musiały ogarniać każdego, kto przebywał 
w tym obozie dłużej niż tydzień. Jakim cudem to wszystko fun-
kcjonowało? Dlaczego nikt nie stawiał głośno oczywistych pytań?

To przez ciebie, DeVog. Jesteś intrygantem i sprzedaw-
czykiem i zdajesz sobie z tego sprawę. Sumienie Grahama 
odezwało się wyjątkowo głośno, co spowodowało nagły 
przypływ wstydu. Po chwili dziennikarz uzmysłowił sobie 
jednak, że jest tylko jednym z wielu trybików maszyny. Pełnił 
funkcję korespondenta wojennego od zaledwie kilku miesięcy 
i wykonywał zleconą mu robotę. Gdyby przestał spisywać się 
na miarę oczekiwań, zostałby cofnięty z frontu i skierowany 
do działu ogłoszeń albo wiadomości lokalnych. Do końca 
życia zajmowałby się odpowiednim układaniem bloków re-
klamowych lub wizytowaniem festynów i rozmawianiem ze 
zwycięzcami konkursu na najładniejszy ogródek miesiąca.

A tak, w obecnej sytuacji, miał szansę zrobić coś ważnego. 
Piórem można wygrać wojnę. Spodobała mu się ta sentencja 
wypowiedziana przez Debouisse`a.  Nie trzeba przekształcać 
rzeczywistości. Można demaskować kłamstwa. Tylko w jaki 
sposób?

Debouisse chciał zaryzykować. Graham miał być jego 
pomocnikiem i sekundantem. Dziennikarz podjął decyzję. 
Zrobią to.

***

– Na razie nie musisz czekać i obserwować. Ale jeśli nie 
wrócę… Tylko ty będziesz miał szansę poznać prawdę. Do-
prowadzisz sprawę do końca albo wybierzesz bezpieczeństwo 
i tkwienie w martwym punkcie – mówił Pierre Debouisse, 
obgryzając udko kurczaka. Graham nie miał apetytu i ledwie 
zagłębił się w żylaste, nieco zbyt przypieczone mięso. Jedli os-
tatni wspólny posiłek. Ze stołówki prześlizgnęli się do namio-
tu dziennikarza, co pozwoliło im spokojnie omówić sytuację.

– Wciąż nie mogę uwierzyć, że major ze znacznym stażem, 
uważany za gbura i nudziarza, robi coś takiego. Dlaczego?

– Bo nie ma nic do stracenia – odparł żołnierz. – I nawet 
taki gbur, jak to ładnie ująłeś, ma prawo do aktu odwagi.

– A jeśli zobaczą, jak przechodzisz na drugą stronę?
– Spróbuję się wyłgać. Jestem, do cholery, majorem z dzie-

siątkami lat służby na karku – jeśli mi nie uwierzą, to znaczy, 
że mają coś do ukrycia. 

Graham z niedowierzaniem pokręcił głową. Przez De-
bouisse`a przemawiała niebywała determinacja, w niektórych 
kręgach uznawana za samowolę, zdradę, złamanie wszystkich 
zasad postępowania dobrego żołnierza.

– A co, jeśli wymskniesz się z naszego obozu, uda ci się 
przemierzyć kilometry pustynnej strefy, a potem Dageshia-
nie władują ci kilka kulek w głowę? Albo wezmą do nie-
woli? Wszyscy zrobią rumor, że uciekłeś, ja będę musiał 
obsmarować cię w relacji, władze zrobią tydzień nienawiści 
wobec Debouisse`a, żołnierza, który zdezerterował… Kurwa, 
co ja wtedy zrobię? – wyrzucał z siebie kolejne wątpliwości ko-
respondent. Major odłożył pusty talerzyk i wyjął fajkę. 

– Graham, będziesz miał wtedy problem – odparł powoli. 
– Zrobisz, co ci każą. Pozwalam ci pisać o mnie, co tylko zech-
cesz, możesz mnie zwymyślać, obrażać, wylewać kubły pełne 
pomyj. Będzie mi wszystko jedno. I tak będę w lepszej sytuacji 
niż ty. Bo ja umrę ze świadomością, że zginąłem na wojnie. 
A to dla żołnierza prawdziwy, dawno zapomniany, przywilej. 

***

Noc nad pustynią Tuam Sé była krótka, ale intensywna. 
Nietypowe prądy powietrzne i hulający wiatr sprawiały, że 
smagała wszystkie swoje ofiary mrozem, niczym lodowa-
tym batem. A ciemności, które zsyłała na świat, na każdym 
nowym przybyszu robiły ogromne wrażenie. Świeżo dostar-
czony na front rekrut, po raz pierwszy odbywający nocną 
służbę, miał prawo czuć się przerażony i zaszczuty. Pozbawi-
ony pochodni nie mógł dostrzec końcówki własnego nosa. 
Dopiero wraz z upływem czasu i rosnącym doświadczeniem 
wojskowi nabierali pewności siebie. Ich wzrok przyzwyczajał 
się do mroku, a rozum uspokajał, że nie grozi im nic, poza 
burą od pułkownika Narkona. Wciąż jednak widoczność 
była ograniczona, a warunki mało przyjazne. 

Major Pierre Debouisse pokonywał przestrzeń między 
zasiekami pewnym krokiem. Mijał rozrzuconych po oko-
pach żołnierzy – niektórzy opierali się na beczkach, inni 
ucinali sobie drzemkę za workami z piaskiem. Jedni masze-
rowali z karabinami, inni zupełnie nie zawracali sobie głowy 
strażniczymi obowiązkami.

Debouisse przegonił spod ogrodzenia dwóch żołnierzy, 
warcząc, że woła ich kapitan. Zawieszona tuż obok pochod-
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nia dała majorowi tyle światła, że bez problemu dostrzegł 
on przerażenie rodzące się na twarzy chłopaków. To zadzi-
wiające, że w tych groteskowych warunkach hierarchia i strach 
wobec przełożonych utrzymywały się z taką mocą. Pierre nie 
bał się jednak niczego. Rozejrzał się dookoła. Gdy wojskowi 
zniknęli z pola widzenia, mężczyzna wyjął z torby ogromny 
nóż wojskowy i rozkroił drut kolczasty stanowiący główne 
zabezpieczenie przed wrogiem. Następnie wyrwał z masz-tu 
pochodnię i rzucił ją na najbliższe zasieki. Stanowiący ich 
część drewniany krzyżak zajął się ogniem, po chwili to samo 
stało się z solidnym parkanem. Debouisse uśmiechnął się 
lekko, chwycił obiema rękami za szczyt żelaznego, wolne-
go od kolców ogrodzenia, wdrapał się najwyżej jak potrafił 
i przeskoczył na drugą stronę. Wylądował bezpiecznie, nie 
zaczepiając się o żaden z elementów muru. Odetchnął głęboko 
i rzucił się do biegu, przez pół kilometra pędząc szaleńczo 
na skos i mając nadzieję, że nikt go nie zauważy. Zza pleców 
słyszał pierwsze krzyki nielicznych przytomnych żołnierzy. 

Odnalazł niewielką wydmę i skrył się za nią, łapiąc oddech. 
Po raz pierwszy spojrzał w kierunku obozu. Płomienie og-
nia migotały coraz śmielej wśród przerażającej, głębokiej 
ciemności pustyni Tuam Sé.

Poczuł się wolny. Przez chwilę napawał się widokiem 
hulającego ogniska i chaotycznymi krzykami wydawanymi 
przez nieskoordynowanych synów Varbitte. Gdy jego tętno 
wróciło do normy, ruszył nieco wolniej w kierunku obozu 
Królestwa Dageshu. Był pewien, że teraz już nikt nie przesz-
kodzi mu w wyprawie. 

***

– Wiadomość, którą dziś jestem zmuszony wam prze-
kazać… przekazuję z ciężkim sercem. Załamany, smutny, zdu-
miony. Nie możemy jednak pozostawić wydarzeń ostatniej 
nocy bez reakcji. Nie możemy zakrzyknąć: „Nic się nie stało, 
Varbitte, nic się nie stało”. Albowiem stało się. Zostaliśmy 
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zdradzeni przed świtem, w wyniku czego bezpieczeństwo 
całego obozu zostało poważnie zagrożone. Tylko dzięki czuj-
ności i błyskawicznej reakcji uniknęliśmy tragedii.

Graham siedział schowany w namiocie, ale doskonale 
słyszał przemówienie generała Nilsena. Choć powinien pokazać 
się wśród żołnierzy, zjednoczyć w emocjach z żołnierską 
bracią, czuł strach. Potwierdziły się jego najgorsze obawy. De-
bouisse nie wrócił przed porankiem, a tajemnicze zniknięcie 
zostało zauważone i powiązane z pożarem. Do porażki operacji 
przyczyniły się zeznania dwóch żołnierzy pilnujących odcinka, 
na którym zaprószony został ogień.

Ale, na miłość boską, Debouisse naprawdę mógł zorganizować 
to jakoś inaczej. Subtelniej. Graham zupełnie nie znał tego człowieka. 
Nie spodziewał się po nim tak płomiennego pożegnania.

– Stopień majora to wielkie zobowiązanie. To zobowią-
zanie do obrony narodu, do świecenia przykładem. Żołnierz 
który zdradza swój kraj, niezależnie od stopnia, jest ścier-
wem. Ale jeśli robi to tak doświadczony, tak doskonale znany 
wojskowy, moje serce, jak i wasze serca, krwawią. Musimy 
jednak wziąć się w garść i ponownie…

Słowa, słowa, słowa. Graham nie wiedział, co robić. Nie 
miał pojęcia, co stało się z Debouissem. Czy został zabity 
przez Dageshian? Czy zlustrował ich obóz? Czy zamordowa-
li go ludzie Varbitte i nie powiedzieli o tym nikomu, by móc 
przeprowadzić nagonkę? Każda opcja była możliwa, żadna 
nie zdziwiłaby Grahama. Dziennikarz najbardziej obawiał 
się jednak tego, co miało nastąpić w ciągu kilku godzin.

– Nigdy o nic pana nie prosiłem, panie redaktorze – mówił 
do niego Fred Albred, sekretarz generała Nilsena. – Ale tego 
wymaga sytuacja. Musi pan zareagować bardzo ostro. Wszy-
scy znamy pana talent i oddanie służbie Republice. Teraz 
Varbitte wzywa pana do potępienia zdrajcy Debouisse`a  
w sposób naprawdę stanowczy.

Innymi słowy, kłam. Zrób z niego sprzedawczyka, nę-
dzną kurwę, zdrajcę, mordercę niewinnych dziatek. Jedyny 
człowiek, który potrafił wysłowić swoje wątpliwości i podjął 
działania na rzecz ich wyjaśnienia, miał zostać zmieszany  
z błotem przez swojego współpracownika. Dobrze, pomyślał 
Graham. Zrobię to, ale z ciężkim sercem.

Nie wiem tylko, co zrobię potem. 

***

Rok 92, miesiąc 7, tydzień 2 Wiecznej Wojny

(…) Oto człowiek żałosny. Zdrajca. Nazywany majorem, 
okazał się zbirem na usługach Królestwa Dageshu. Jakie były 
jego motywy? Dlaczego przez tyle lat udawał wzorowego woj-
skowego, by nagle podpalić własny obóz i zbiec? Jakie tajne in-
formacje wyniósł z namiotu dowództwa, w którym witany był 
jak przyjaciel, by ostatecznie okazać się nędznym szpiegiem? 
Tego pewnie nie dowiemy się nigdy. Musimy być jednak silni  
i zjednoczeni, przygotowani na kontratak Dageshian, kiero-
wanych tym razem przez człowieka do niedawna podającego 
się jako żołnierz Republiki Varbitte (…).

Po prostu nie do wiary, jakie bzdury wypisują moje pal-
ce – myślał Graham, klecąc kolejną relację z frontu. Czuł się 
źle, zupełnie stracił apetyt, miał ochotę wpakować maszynę 
do pisania do największej narkonowej haubicy i wystrzelić 

ją hen, daleko. Ale musiał pisać, musiał wytrzymać, bo tylko 
jako korespondent gazety mógł coś zdziałać, tylko z tego sta-
nowiska miał możność obserwacji kolejnych nerwowych dni 
obozowego życia. Tylko tu odnalazłby go Debouisse`a, gdy-
by jakimś cudem przedarł się z powrotem i poinformował, 
że żyje, ma się dobrze, a Wieczna Wojna jest naprawdę po-
trzebna, pożyteczna i w ogóle to Graham robi świetną robotę. 
Ach, gdyby tylko okazało się, że te kłamstwa wypisywane co 
tydzień, także teraz, naprawdę czemuś służą! 

Na razie w Grahamie rósł moralny kac gigant, a jego ob-
jawami była nienawiść do świata, własnej profesji i całej tej 
cholernej pustyni, każdego pojedynczego żołnierza i każdej 
armaty, która huczała w tle, nie dając dziennikarzowi ani 
chwili odpoczynku.

Kłamał więc dalej, a w czwartek przekazał kurierowi tekst 
naprawdę świetnej, zionącej nienawiścią relacji, która, opub-
likowana jak zwykle w sobotnim wydaniu, stała się głównym 
tematem rozmów we wszystkich miastach Republiki Varbitte.

***

Graham spał krótko, ale mocno. Nigdy nie miał proble-
mów z bezsennością. Nawet największe problemy, stresy i wą-
tpliwości nie powodowały u niego koszmarów, pobudek  
z krzykiem na ustach ani nieprzespanych nocy.

Gdy obudził się tego dnia, na zewnątrz nie grzmiały jesz-
cze armaty, a wpadające przez dziury w namiocie słońce wy-
dawało się bardzo słabe. Dziennikarz przeciągnął się i chciał 
odnaleźć swój blaszany zegarek, pozostawiony gdzieś w po-
bliskim harmidrze. Sięgając na oślep ręką, natrafił jednak na 
szorstki kawałek papieru.

Otworzył oczy i obrócił głowę. Trzymał w dłoni białą koper-
tę. Czym prędzej przyciągnął ją do siebie i wyjął ze środka 
złożoną na pół kartkę. Rozkładając papier, czuł przypływ ad-
renaliny, krew coraz żwawiej pulsowała w żyłach, to chyba sen! 
Napisane ręcznie czarnym atramentem litery były małe, zbite ze 
sobą i nieco pochylone w prawo. 

Drogi Grahamie,

Pamiętasz co ci mówiłem? Że piórem można wygrać 
wojnę? Więc właśnie trzymam w ręce pióro i piszę ci o wojnie, 
której nie da się wygrać. Dlaczego? Przeczytaj uważnie, a wiele 
rzeczy stanie się jasnych.

Uprzedzając Twoje troskliwe pytania – żyję i mam się do-
brze. Jestem w bezpiecznym miejscu na terenie naszego kraju. 
Nie wiem, jak szybko otrzymasz list, bo jego dostarczenie do 
obozu będzie prawdziwym wyzwaniem – ale jeśli czytasz te 
słowa, to znaczy, że idzie mi dobrze. Utrzymuję pełnię kon-
spiracji, ale działam. Spotykam się z majętnymi ludźmi, któ-
rym nie podoba się oddawanie państwu tysięcy dukatów na 
napędzenie wojny, która nie istnieje. Szukam sojuszników. Ale 
o tym porozmawiamy innym razem. Teraz na pewno chciałbyś 
wiedzieć, o co chodzi z tą Wieczną Wojną…

Cholera jasna, Pierre – pomyślał Graham. – Ty to umiesz 
stopniować emocje. Chyba minąłeś się z powołaniem.

Wydostanie się z obozu nie było łatwe i wymagało ode mnie 
improwizacji. Wybacz ten ogień. Pewnie myślisz, że to nie w moim 

korespondent
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stylu, ale cel uświęca środki. Pożar odwrócił uwagę, pozwolił mi 
się bezpiecznie oddalić i przedostać w okolice obozu Dageshian. A 
w zasadzie, „obozu”. 

Wiesz, jak to działa? Wielkie kłamstwa przechodzą naj-
łatwiej. Wszyscy szukają oszustwa w detalach, spodziewają się 
przekręcania małych liczb, a nie sprawdzają milionów. A kiedy 
prawdziwe kłamstwo tkwi w samej istocie rzeczy, nikt tego nie 
widzi. Nasze rozumy szukają racjonalności, jakiegoś porządku, 
logiki. Dlatego możliwe są mistyfikacje takie, jak Wieczna Wojna. 

Obóz Królestwa Dageshu to atrapa. Tzn. nie wątpię, że 
kiedyś tu były tłumy wojskowych, ale teraz to wyludniony, gi-
gantyczny obszar, poszatkowany naszymi kulami armatnimi. 
Podchodziłem pod zapory z duszą na ramieniu, przerażony, 
ale nikt tego nie patrolował! Wyobraź sobie, co czułem, 
przeskakując za gigantyczne zasieki, wchodząc między oko-
py, które były zupełnie puste. Kiedyś musiały stacjonować tu 
dziesiątki tysięcy, obecnie prawie nikt.

Prawie, bo przekradając się przez tunele, dojrzałem grupę 
ludzi ładujących armaty. Poczułem się przerażony, ale po 
chwili odetchnąłem z ulgą. Oni ładowali te armaty prochem. 
Rozumiesz? Nie chcieli strzelać. Chcieli tylko wytworzyć huk. 
Symulować ostrzał, tak jak my symulujemy wojnę.

Wnioski? Wielkie obozowisko wroga jest obsadzone przez 
garstkę strażników imitujących wielką armię. Nikt tu nie oba-
wia się, że zaatakujemy. To potwierdza przypuszczenia, któ-
rych nie potrafiłem dotąd wysłowić. Wieczna Wojna nie ist-
nieje, jest gigantycznym kłamstwem. Kolejne rządy Varbitte 
symulują ją, bo to dla nich świetny interes.

Muszę kończyć. Szukam detali, rozmawiam z ludźmi. Nie 
mogę dać się złapać – widzę, że stałem się wrogiem publicz-
nym numerem jeden. I nie, Graham, naprawdę nie gniewam 
się za Twoje teksty. Robisz dobrą robotę. Działaj dalej. Nie 
czyń głupot! Nie bierz spraw w swoje ręce. Gdy będę gotowy do 
kolejnej fazy operacji, wymyślę coś, żeby cię ściągnąć.

Jeśli w jakikolwiek sposób wyrazisz w relacjach zwątpienie, 
oni nie zawahają się przed wyeliminowaniem cię. To się już 
zdarzało.

Teraz możesz zniszczyć ten list.

Z pozdrowieniami,
Pierre Debouisse 

Graham czuł się, jakby jego mózg eksplodował na milio-
ny kawałeczków. Jakby wszedł do niego pułkownik Narkon  
i zrealizował wszystkie swoje warianty taktyczne naraz. To był sen. 
Fikcja. Zaraz się obudzi i znajdzie w świecie, w którym wszystko 
jest prawdziwe. Wojna nie jest udawana. Nie. To niemożliwe.

Niemożliwe. Powtarzał to sobie, ale wciąż się nie budził. 
Dostał prawdziwy list od prawdziwego Debouisse`a, który 
poznał prawdę. Jeden stary żołnierz zdemaskował największy 
przekręt w historii. Cóż za absurdalna historia!  

Wziął głęboki oddech. Po chwili kolejny. Nie miał pojęcia, 
co ze sobą uczynić. Wybiec z namiotu z wrzaskiem i dać się 
odesłać do wariatkowa? Przebiec przez zasieki i ruszyć na 
drugą stronę, żeby zobaczyć wyludniony obóz Dageshu na 
własne oczy? Spróbować udusić się poduszką?

Przeczytał list jeszcze raz. I jeszcze jeden. Szaleństwo nie 
przemijało, wręcz przeciwnie, ono otaczało go ze wszystkich 
stron. Pogłębiło się, gdy żołnierze rozpoczęli poranny ostrzał. 

Bum. Trach. Zium. Hen, na nieistniejącego wroga!

***
 
Kolejne tygodnie były męczarnią. Graham działał jak 

w amoku. Całymi dniami błąkał się bez sensu po obozie, 
obserwując irracjonalne zachowanie żołnierzy. Teraz widział 
wszystko wyraźnie. Śpiących żołnierzy, którzy zatracili sens 
życia. Dowódców bawiących się we własnym towarzystwie, 
ignorujących przebieg wojennych działań. I Narkona, który 
nieustannie rozstawiał wojskowych po kątach, ślepo wierząc 
w geniusz swoich planów.

Gdy dziennikarz nauczył się listu Pierre`a na pamięć, 
podarł go na kawałeczki i rzucił na żer pustynnej burzy. 
Jednocześnie zastanawiał się, czy major spełni swoją obiet-
nicę. Czy wydostanie korespondenta z tego koszmaru.

Pod koniec miesiąca na front powrócił świeżo awanso-
wany podporucznik Ralf Horenz z przypiętym do munduru 
orderem. Dumny, stroszył się jak paw i opowiadał o hono-
rach, jakie spotkały go w stolicy. Graham, architekt sukcesu 
Horenza, nie mógł słuchać jego bredzenia. Ucieszył się, że 
tajemniczy „kochanek” okazał się być krewnym małżonki, 
ta zaś na kolanach przysięgła mu wierność aż do grobowej 
deski, ale cała reszta historii była dla niego jednym wielkim 
nieporozumieniem. Fuknął kilka słów gratulacji i pozostawił 
zdumionego Ralfa, otoczonego wianuszkiem wielbicieli.

Minęły dwa miesiące i w ostatni czwartek 9 miesiąca 92 roku 
Wiecznej Wojny nadszedł dzień przełomowy. Dzień ucieczki.

***

Poczuł silne szarpnięcie za ramiona. Dał się porwać. Po 
chwili stał przyparty plecami do murku, patrząc w oczy pos-
tawnemu, ale zupełnie nieznanemu z twarzy szeregowemu.

– Posłuchaj mnie uważnie, Graham. Przekażesz relację 
kurierowi. Nie pójdziesz na kolację, tylko przebierzesz się  
w namiocie w to – nieznajomy szybko wcisnął mu w ręce 
niewielki pakunek. – Nie patrz nikomu w twarz i idź w kie-
runku magazynu w niższym obozie. Tam się tobą zajmą. 
Hasło brzmi: „Narkon górą”.

– Ale… – zdumiony dziennikarz miał w tym momencie 
dziesiątki pytań uzupełniających, ale żadne nie zostało do-
puszczone. Żołnierz wymownym gestem nakazał dzienni-
karzowi milczenie, poklepał go po ramieniu i, jak gdyby nig-
dy nic, wyszedł z zakamarka, kierując się do centrum obozu.

– Życie mnie przerasta – mruknął sam do siebie Graham. 
– A mogłem mieć własną szklarnię, jak tatuś. Albo hodować 
hourikieny…

Ruszył do wodopoju, gdzie wypił dwa kufle ciepłej, brzyd-
ko pachnącej wody. Próbował odnaleźć w sobie wątpliwości, 
rozterki, dylematy. Bezskutecznie. Wybrał już swoją drogę  
i jeśli nadarzała się szansa do ucieczki, trzeba z niej skorzystać. 
A jeśli to zasadzka… Może to i lepiej. Przypomniał sobie 
słowa Debouisse`a o przywileju śmierci. Cóż, kodeks hono-
rowy dziennikarza był zdecydowanie krótszy od przysięgi 
każdego wojskowego i ograniczał się do zdania „Nie będziesz 
kradł tematów swojemu koledze z redakcji”, ale życie weryfi-
kuje każde przykazanie.

Wrócił do namiotu i otworzył przekazany mu pakunek. 
Wyjął ze środka złożony w kostkę mundur starszego szere-
gowego wojsk Republiki. Korespondent z niedowierzaniem 
pokręcił głową. Człowiek, który czuwał nad planem uciecz-
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ki – czuł, że był to Pierre – grał naprawdę ostro. Oby tylko 
przewidziana operacja nie obejmowała pożarów, wybuchów, 
strzelanin i samotnego przedzierania się przez zasieki, co – 
znając majora – wydawało się coraz bardziej prawdopodobne.

***

Graham szybko zbył kuriera, tłumacząc się kiepskim sa-
mopoczuciem. Przekazał mu ostatnią, po brzegi wypełnioną 
kłamstwami, relację, odebrał gazety, podziękował i wrócił do 
namiotu. Odczekał pół godziny, nie otworzywszy nawet pra-
sy, gdy bicie w gong wezwało pierwszą zmianę na czwartkowy 
posiłek. Przebrał się w mundur, owinął dolną część twarzy czar-
nym, jedwabnym szalem i ruszył w kierunku niższego obozu.

Szedł z lekko opuszczoną głową, przybierając często widy-
waną w tych okolicach pozycję żołnierza pogrążonego w de-
presji. Przeszedł przez bramę między dwoma częściami obo-
zu, minął stołówkę dla najmłodszych stopniem wojskowych, 
przemierzył kilka kolejnych alejek. W końcu dotarł do zespołu 
namiotów i szop określanych jako „część magazynowa”. Gdy 
zobaczył stojącego na baczność żołnierza, lekko się wzdrygnął.

– Kto idzie?
– Eee… Narkon górą!
– Witam pana redaktora.

***

Kulił się w pokaźnych rozmiarów kontenerze, razem  
z lekko zardzewiałą i osmoloną armatą. Mógł się spodziewać 
naprawdę wielu rzeczy – ale pomysł, że wśród żołnierzy Var-
bitte działa szajka zajmująca się przerzucaniem żołnierzy 
za linię frontu, jakoś nie przychodził mu dotąd do głowy. 
Przypominał sobie dialog sprzed kilku godzin. A może 
kilkudziesięciu minut? W klaustrofobicznych klatkach czas 
mija zdecydowanie wolniej.

– Jeszcze raz: proszę się nie ruszać, nie miotać i nie stawać 
z boku armaty. Najlepiej nieruchomo położyć się pod sprzętem, 
a kości rozprostować dopiero, gdy pociąg ruszy. Ta seria jest od-
dawana do fabryki w celu naprawienia usterek, czy czegoś tam.  
Pieczętujemy wszystkie kontenery, ale tego nie zamkniemy 
dokładnie. Jeśli będzie pan napierał z odpowiednią siłą, wyjdzie 
pan bez problemu. Pamięta pan, kiedy nadejdzie moment na 
opuszczenie pociągu?

– Tak, tak… Pamiętam… Swoją drogą: wielu żołnierzom 
tak pomagacie?

– Nie, no skądże, bardzo niewielu. To drogie, niebezpieczne  
i ci z góry mogliby coś podejrzewać. Na szczęście z dyscy-
pliną jest tak sobie, więc często orientują się dopiero po kilku 
dniach. Albo i wcale.

– Ciężko mi w to wszystko uwierzyć – dziennikarz patrzył 
się na swojego rozmówcę, niskiego oficera z kozią bródką,  
z rzeczywistym zdziwieniem. W magazynie stało jeszcze dwóch 
żołnierzy. Ciekawe, ile Pierre musiał im zapłacić – myślał ko-
respondent. Czy za cywila biorą więcej niż za wojskowego?

– Jeśli to wszystko, to proszę wskakiwać. Musimy zdążyć 
przed wieczornym apelem. Życzę powodzenia! – uśmiechnął 
się wojskowy i grzecznym gestem zaprosił Grahama do 
środka. Szaleństwo. Czyste szaleństwo.

Minuty zamieniały się w godziny. Przez bliżej nieokreślony 
czas jego kontener leżał niewzruszony, a z oddali dochodziły 

stłumione głosy. Całe szczęście, że wesoła szajka miała przy-
gotowane na specjalne okazje lekko przedziurawione pojem-
niki, w innym przypadku los Grahama wydawałby się jesz-
cze mniej wesoły niż obecnie.

W końcu coś ruszyło. Usłyszał napływających zewsząd ludzi 
i rżenie hourikenów. Kolejne ładunki wynoszono z pomieszczeń 
i układano na specjalnych platformach ciągniętych przez zwie-
rzęta. Tumult nie był jednak wielki, dużo większe zamieszanie 
towarzyszyło dostawom do obozu aniżeli przesyłkom zwrotnym.

Wydawało się, że minęła wieczność – ale po pełnej wstrząsów 
podróży kontener spoczął w wagonie, wojskowi zatrzasnęli 
drzwi, a parowóz dał sygnał do odjazdu. Graham wyczołgał 
się spod lufy i wyprostował nieco nogi.    

Kolejne godziny spędził w duchocie, stresie i ciągłej oba-
wie, że jakiś żołnierz wpadnie na pomysł sprawdzenia, czy kon-
tenery zostały odpowiednio zabezpieczone. Katastrofa jednak 
nie nastąpiła, nawet na stacji Varbitte Północ, gdzie zwyczajowo 
oglądano kolejne wagony. Parowóz ruszył dalej, a Graham 
zaryzykował – wdrapał się na armatę i odchylił wieko konte-
nera. Jego pakunek otoczony był innymi, drewnianymi i meta-
lowymi pojemnikami. Poczuł się bezpieczny. Przypomniał so-
bie, co oficer z bródką mówił mu o możliwościach opuszczenia 
pojazdu i wydostania się na wolność.

***

Pierwszy postój na stacji Varbitte Północ. Drugi – kilka-
set kilometrów dalej, na niewielkiej stacyjce w miasteczku 
Lortstadt. To tam maszynista i reszta załogi rozprostowywali 
nogi, a świeży węgiel dostarczany był do kabiny parowozu.  
Z urokliwej mieściny położonej na zalesionych obszarach pro-
wincji Valkimir opancerzony pociąg stanowiący część wojen-
nej floty Varbitte miał udać się bezpośrednio do Deglorii.

Ale Graham DeVog, mimo tęsknoty za stolicą, postanowił 
nasycić się urokami natury. Wedle słów szefa „przewoźników”, 
to właśnie miasteczko Lorstadt było kluczowym punktem 
w planie wielkiej ucieczki. Gdy piętnastominutowy postój 
został zakończony, a parowóz powoli nabierał rozpędu,  
dziennikarz wynurzył się z kontenera, ocierając pot z czoła. 
Rozejrzał się – wagon był wolny od wszelkiego zagrożenia. 
Przełożył nogi na zewnątrz, dokładnie zamknął pokrywę 
pudła i zeskoczył na podłogę. Odsunął kilka drewnianych, 
ciężkich pakunków i lekko chwiejnym krokiem podszedł do 
rozsuwanych drzwi. W kieszeni odszukał dorobiony klucz, 
wręczony mu kilka godzin wcześniej, i zdjął kłódkę. Pociąg 
pędził coraz szybciej. Rozsunął drzwi bardzo delikatnie, 
na najmniejszą szerokość, jaka wystarczała do wyskocze-
nia. W mroku nocy nie widział zbyt wiele, ale czuł w sobie 
determinację. Wziął głęboki oddech i...

Po chwili lotu jego ciało zetknęło się z twardym podłożem, 
ale nie zatrzymało się, zgodnie z oczekiwaniami, tuż obok 
torowiska. Graham poczuł, że wszystko, włącznie z rzeźbą 
terenu, jest przeciwko niemu. Sturlał się więc z pagórka, 
przez który przejeżdżał pociąg, na położoną poniżej polanę. 
Przez kilka minut leżał nieruchomo na wilgotnej trawie  
i próbował unormować oddech, sycąc się utęsknionym zapa-
chem. W końcu dźwignął się na nogi i ruszył wzdłuż torów. 
Był zmęczonym, zestresowanym, spoconym i pobrudzonym 
mężczyzną w wojskowym uniformie. Maszerując w takim 
stanie w ciągu dnia, mógłby wzbudzić spore zainteresowanie 
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– zwłaszcza, gdyby na jaw wyszło, że w rzeczywistości jest 
pierwszym dziennikarskim dezerterem w historii.

Po kilku minutach wędrówki na horyzoncie zamajaczyły 
światła Lorstadt. Graham zobaczył zabudowania i przyś-
pieszył kroku, po chwili mijając pierwsze, urokliwe domki, 
w których spokojnie spali mieszkańcy. Tu nie czuło się at-
mosfery wojny, miasteczko nie miało nawet zabezpiecze-
nia w postaci muru. Graham wszedł na brukowaną uliczkę  
i rozejrzał się dookoła. Udał się w kierunku stacji kolejowej. 

Jeden z kloszardów, długobrody, z sumiastym wąsem, ubra-
ny w długi prochowiec, wstał z ławki. Graham usłyszał za swoi-
mi plecami dźwięk ciężkich butów depczących po kocich łbach. 
Obrócił głowę. Żebrak był wysoki, wyprostowany i poruszał 
się z zaskakującą sprężystością. Nieoczekiwanie uśmiechnął się  
i uniósł dwa palce w kierunku prawego ucha. Zasalutował.

***

W ciszy przemierzali miasteczko. Graham miał wiele pytań, 
ale z zaskakującą łatwością przyszło mu zamknięcie jadaczki na 
kłódkę. Był potwornie zmęczony, a kilkugodzinne uwięzienie 
w kontenerze odbiło się na jego kondycji psychofizycznej. Raz 
za razem spoglądał na znajome rysy, dobrze zakamuflowane 
między peruką a sztuczną brodą. Słowa o konspiracji, zawarte 
w liście, zdecydowanie nie były rzucone na wiatr.

Doszli do końca pogrążonego w śnie Lorstadt, gdzie odna-
leźli dwa przywiązane do drzewa konie. Debouisse zgrabnym 
ruchem odczepił uprzęże i podał jedną Grahamowi.

– Mam nadzieję, że dasz radę. Wyglądasz, jakby cię wyjęli 
z trumny.

– Nikt mnie nie wyjmował. Sam wylazłem – odparł dzien-
nikarz i niepewnie wskoczył na konia. Nie czuł się zachwycony 
tą formą transportu. Śmierć przez spadnięcie z rozpędzonego 
wierzchowca zdecydowanie nie pasowała do jego dotychcza-
sowej, jakże błyskotliwej kariery. 

Debouisse popędził konia, a w ślad za nim niezdarnie 
ruszył Graham. Jechali przez leśną ścieżkę, a unikanie kolej-
nych, zbliżających się z zatrważającą prędkością drzew nie 
przychodziło dziennikarzowi z łatwością, co były major kwitował 
parsknięciami śmiechu. Długo jechali prosto, potem kilka razy 
skręcili, aż ostatecznie oczom mężczyzn ukazała się stojąca 
pośród drzew, ogrodzona parkanem, całkiem spora leśniczówka. 

– Witaj w bazie operacyjnej naszego ruchu oporu – 
zaśmiał się gardłowo major. Dziennikarz zwlókł się z ruma-
ka i zemdlał.

***

Obudził się dobrych dwanaście godzin później. Gdy 
otworzył oczy, czuł się zdziwiony. Po pierwsze, nie słyszał 
wystrzałów z armat. Po drugie, nikt nie wrzeszczał. Po trze-
cie, całkiem niedaleko śpiewały ptaki. 

Graham przeciągnął się i przypominał powoli wydarze-
nia najbardziej szalonego dnia w swoim życiu. Przemierzył 
w ciągu niego przynajmniej trzysta kilometrów, prześlizgnął 
się przez najsilniej strzeżoną granicę w kraju, wyskakiwał  
z parowozu i pędził przez las z człowiekiem, którego sam,  
w swoich tekstach, nazywał zdrajcą narodu. 

– Niezły jesteś, Graham – mruknął sam do siebie i zwlókł się  
z drewnianego, być może nieco twardego łóżka, które dzien-

nikarzowi jawiło się jako niebiańskie legowisko utkane z ak-
samitnych nici.

– No, pan redaktor! Niech no ja cię wyściskam, chłopie! – 
Pierre Debouisse, pozbawiony już brody i peruki, wparował 
do pokoju i zamaszystym ruchem objął połamanego Gra-
hama. Ten jęknął ciężko i starał się przeżyć nagły napad 
czułości byłego wojskowego.

– Ja cię przepraszam, Pierre, ale wiesz, jestem cywilem  
i nie codziennie skaczę z pociągu, więc...

– Jasne, jasne. Zjesz coś? Mam świeże jajka i chleb. To 
chyba najlepsza miejscówka, jaką można sobie wyobrazić. 
Nikt nie będzie tu nas szukał, a za lasem jest kilka gospodar-
stw, których mieszkańcy nie czytają gazet.   

– Jajka. Świeża jajecznica – Graham zamierzał zalać 
kompana masą pytań o wojnę, konspirację i sens istnienia, 
ale te wszystkie zagadnienia stały się nagle mniej ważkie. 
Najważniejsze było śniadanie, wszystko inne mogło zaczekać. 

***

Graham pałaszował przyrządzoną na świeżym ogniu 
potrawę, istny pokarm bogów. Debouisse patrzył na nie-
go wesoło i wyjął zza pazuchy czarny woreczek ozdobiony 
dziwnymi symbolami. Ze środka wysypał garść podłużnych, 
czarnych kawałeczków liści, które załadował do fajki. Od-
zwyczajony od tego zapachu Graham zakasłał.

– Mam nadzieję, że podróż nie dała ci za bardzo w kość. 
Nie było łatwo jej załatwić, na szczęście spędziłem na cho-
lernym froncie wiele miesięcy i poznałem różnych kombi-
natorów. Trzeba była sporo zapłacić, ale zupełnie się tym nie 
przejmuj – mówił wojskowy, otwierając drewnianą okiennicę. 

– Dziękuję – odrzekł przełykający pokarm dziennikarz. 
– Wolę nie wnikać, jak to załatwiłeś. I jak sam przebiłeś się 
przez naszą strefę wojenną, uciekając do kraju. Naprawdę cię 
nie doceniałem.

– Teraz to wszystko nie ma już znaczenia. Rozpoczyna-
my nowy rozdział, w którym będziemy walczyć o prawdę. 
Nasz naród zasługuje na wybawienie od Wiecznej Wojny, od 
tego kłamstwa, któremu obaj służyliśmy.

Zaczął opowiadać. Mówił o największym przekręcie  
w historii Varbitte. O tym, że kiedyś, Pierre nie miał pojęcia, 
kiedy dokładnie, rządy Varbitte i Dageshu podpisały traktat 
pokojowy. Zakładał on powolne wygaszenie operacji wojs-
kowych i dążenie do ograniczenia strat w ludziach.

– To najdziwniejszy traktat pokojowy w dziejach. Albo-
wiem, drogi Grahamie, wyobrażam to sobie tak… Wszy-
scy widzieli, że wojna nie ma sensu, że kilkadziesiąt lat 
doprowadziło do zupełnego zniszczenia terenów, o które 
toczono walkę. Wiedzieli, że mordowanie kolejnych tysięcy 
żołnierzy to absurd. Że trzeba skończyć to szaleństwo. Ale ta 
wojna niosła za sobą mnóstwo korzyści dla kilku ludzi. Kon-
kretnie – dla rządu Varbitte i fabryk zbrojeniowych. Co więc 
zrobili? To, co widziałeś! – Pierre emocjonował się tak, że 
Graham odłożył resztkę śniadania na bok. – Traktat wszedł  
w życie, ale z klauzulą, która zakładała nieogłaszanie rozejmu. 
Varbitte nie zniosło stanu wojennego: co prawda ograniczo-
no trochę liczbę żołnierzy, wymieniono dowództwo, ale 
wciąż produkowano tysiące haubic i wysyłano je na front. 
Utrzymano specjalny podatek wojenny, tak jak i propagandę 
zwycięstwa. Słowem – skończono z tym, co dla kraju niewy-
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godne, ale pozostawiono to, co przynosi profity. Ludzi  
z wątpliwościami eliminowano, dowództwo powierzono 
narkopodobnym kretynom, a całą pustkę wypełniał kores-
pondent wojenny. Tak, to przecież twoje relacje utrzymywały 
w narodzie ciągłe podniecenie! Kurwa, Graham, wiem, że 
trudno w to uwierzyć, ale teraz jestem już przekonany, że 
cała Wieczna Wojna to kłamstwo. A my je zdemaskujemy!

Oczy Grahama urosły do rozmiarów gigantycznego 
spodka. On, skromny dziennikarz z talentem, jako jed-
noosobowy rządowy zespół do spraw utrzymywania wo-
jennej fikcji. A teraz – jako jedna z kilku osób w kraju, które 
o tej fikcji wiedziały. 

– Bardzo pracowicie spędziłem ostatnie miesiące – 
ciągnął Debouisse. - Zdobyłem względy potężnych osób. 
Poparło mnie kilku gnomich bankierów i handlarzy, nawet 
niektórzy politycy niechętni rządowej dyktaturze. Zdobyłem 
kwity świadczące o korupcji na szczytach władzy. Wiesz  
w czyich rękach znajdują się największe fabryki zbrojeniowe 
w kraju? Spróbuj zgadnąć! Większościowym udziałowcem 
w jednej jest brat ministra wojny. Tajemnicze konsorcjum 
zarządzające siecią fabryk produkujących haubice znajduje 
się w rękach syna premiera, wyobrażasz sobie? To jest jedno 
wielkie bagno. 

– Czym je oczyścimy? – zapytał się dziennikarz. Debou-
isse obrócił się, wyrzucił z siebie kolejną falę dymu i odparł 
z uśmiechem.

– Piórem, oczywiście. Zredagujemy wspólnie taką gazetę, 
że twój Dziennik będzie mógł nam pozazdrościć. Ty napiszesz 
swoją najlepszą relację w historii. Ja dodam opis tego, co 
spotkałem w obozie wroga. Dodamy wszelkie dokumenty, 
które tylko uda nam się zdobyć. To będą niezbite dowody 
na oszustwo. Gdy tysiące naszych broszur trafią do obywate-
li… nie będzie odwrotu. Ludzie wyjdą na ulice, a ty, Graham, 
staniesz na ich czele. Wszystko opowiesz. Zostaniesz prawd-
ziwym wojennym bohaterem, a kłamcy zostaną zrzuceni ze 
szczytu i wtrąceni do lochów.

Epilog

Loch. Wilgotny, duszny, brudny. Ciasna cela o wymia-
rach dwa na dwa. I jeden szczupły, nieogolony mężczyzna 
opasany grubymi łańcuchami, leżący niemal bez ruchu,  
z zamkniętymi powiekami. Z trudem otwierając usta, szeptał 
mieszankę różnych, pozbawionych sensu słów. Majaczył.

– Tytoń… Powinienem rozpoznać… Pióro… Wojna…
Chaos w jego głowie był jeszcze większy. Wspomnienia 

mieszały się z wyobrażeniami, momenty chwały z ostatnimi 
miesiącami. Miesiącami jego własnej, osobistej porażki, a za-
razem największej klęski w historii kraju.

Rozpoczynałby się właśnie 94 rok Wiecznej Wojny, gdyby 
nie fakt, że została ona ostatecznie odwołana. Zamieszanie, 
które wybuchło w narodzie, było trudne do wyobrażenia. 
Kropla drążyła skałę. Obszerna broszura opisująca kulisy 
wojny powoli obiegała kolejne gospodarstwa domowe, lud-
zie przekazywali sobie ją z rąk do rąk, szeptali o niej w gos-
podach, w atmosferze konspiracji. Prawdziwa konsternacja 
wybuchła, gdy w centrum Deglorii, na Placu Zwycięstwa, 
pojawili się Pierre Debouisse i Graham DeVog, poszukiwani 
przez organy ścigania przestępcy i spiskowcy. Tłum stanął 

po stronie dysydentów. Wściekli obywatele ruszyli ze sztur-
mem w kierunku siedziby premiera, a wojsko odmówiło 
interwencji. Rozpoczął się przewrót, prawdziwy zamach 
stanu, powstanie ludzi, którzy nazywali się obrońcami pra-
wdy, wojownikami o pokój. Ujawniano kolejne dokumenty 
świadczące o Wiecznym Kłamstwie. Rząd podał się do dy-
misji, ale to było za mało. Premier, oskarżony o zdradę sta-
nu, przyznał się do manipulowania opinią publiczną, ale nie 
pomogło mu to w uniknięciu ścięcia, dokonanego przy wi-
watach obywateli.

A potem, gdy po wielu miesiącach politycznego kryzy-
su postanowiono zdemilitaryzować pogranicze, a fakt za-
warcia pokoju z Królestwem Dageshu został powszechnie 
zaakceptowany, wojska odwiecznego wroga wkroczyły na 
terytorium Republiki Varbitte. Właśnie wtedy, niczym dym 
wylatujący z fajki, rozpłynął się w powietrzu generał Pierre 
Debouisse. Olbrzymia, nowoczesna armia Królestwa Dage-
shu wyposażona była w diabelskie machiny, rozjeżdżające 
swymi olbrzymimi gąsienicami wszystko, co napotykały 
po drodze. Kolejne miasta padały niczym klocki domina. 
Rozbite wojska Varbitte nie były w stanie stawić oporu – nie 
pomogły nawet tysiące zardzewiałych haubic, służących po-
przedniemu rządowi do napędzania przekrętu.

Tytoń. Tytoń z czarnej torebki. Narkotyk nazywany 
Czarną Śmiercią, popularny w Królestwie Dageshu. Palić są 
go w stanie tylko najsilniejsi z mężczyzn zamieszkujących 
ten północny, dziki kraj. Graham DeVog, syn zielarza, czytał 
kiedyś o tych specyficznych ziołach. Widział ich podłużne 
liście na rycinach w starym albumie. Powinien rozpoznać 
żrącą, duszącą woń, którą czuł w leśniczówce.

Piórem można wygrać wojnę. Pojmany tamtego dnia  
w siedzibie redakcji, naczelny Dziennika Varbitte, Graham 
DeVog, zdał sobie sprawę, że właśnie to zrobił. Wygrał 
wojnę, tyle, że – nie dla swojego kraju.

 

Urodziłem się w tym samym dniu co Harry Potter, tyle 
że w 1992 roku. 

Początek kariery pisarskiej miałem doprawdy błys-
kotliwy - zdobywałem liczne nagrody w konkursach lite-
rackich dla gimnazjalistów. Mogę się pochwalić, że moje 
opowiadania były już drukowane w antologiach!

Przemilczę tylko poziom owych zbiorów. Potem utra-
ciłem wenę i przez wiele lat nie napisałem niczego komplet-
nego. Przełamałem się w 2012 roku, z okazji Horyzontów 
Wyobraźni, które to niespodziewanie wygrałem.

Obecnie staram się pogodzić nadrabianie pisarskich 
zaległości ze studiowaniem prawa na Uniwersytecie War-
szawskim. Współpracuję też z magazynem CD-Action, co 
jakiś czas publikując artykuły w „Publicystyce“.

Jestem wielbicielem psów (posiadam siódemkę) i znacz-
nie mniejszym miłośnikiem dużych skupisk ludzkich.

Wojciech Zaręba
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Ani K. oraz mojej córce Natalii

Agnieszka zawsze uwielbiała koniec czerwca, czas, kiedy 
miała w bliskiej perspektywie pełne dwa miesiące nicniero-
bienia. Na domiar szczęścia w tym roku koniec czerwca 
okazał się tak gorący, że nawet ulice powoli zamieniał w lepką 
gąbkę. Większość ludzi od trzech dni zajmowała się głównie 
narzekaniem na smród i nieznośny upał, który wyciskał z ich 
ciał siódme poty, ale zdaniem Agnieszki śmiesznie uginający 
się pod podeszwami sandałków asfalt więcej niż częściowo 
wynagradzał te drobne niedogodności. 

Nie zwracając uwagi na zdziwione spojrzenia przechod-
niów, zaczęła podskakiwać na jednej nodze jak rozbrykana 
dziesięciolatka. Wypchany plecak rytmicznie uderzał ją w oko-
lice nerek, ale tym też się nie przejmowała. Za każdym ra-
zem, gdy sandałek odrywał się od rozgrzanej powierzchni 
ulicy, rozlegało się ciche mlaśnięcie, a ona uśmiechała się 
coraz szerzej. Zaprosił ją. Wreszcie ją zaprosił.

Niezliczone godziny spędzone na wymyślaniu różno-
rodnych scenariuszy, według których miała się potoczyć jej 
znajomość z Mateuszem Morawskim, okazały się stratą czasu. 
Nie uratował jej spod kół rozpędzonego samochodu (Agnie-
szka, klasowa intelektualistka, nigdy w życiu nie przyznałaby 
się do lektury „Zmierzchu”, ale prawda wyglądała tak, że 
na pewien czas Edward Cullen zawładnął jej wyobraźnią, 
zupełnie jakby była jedną z tych durnych blondynek z war-
gami ociekającymi różowym błyszczykiem Maybelline), nie 
wyciągnął ze wzburzonej rzeki, nie ocalił nawet przed nachal-
nym podrywem na szkolnej dyskotece. Po prostu podszedł do 
niej na przerwie i zapytał, czy nie wybrałaby się z nim do kina. 
Agnieszka, która myślami była już wtedy w pracowni histo-
rycznej, gdzie miała pisać klasówkę z całego semestru, nie od 
razu ogarnęła wszystkie implikacje tego faktu. Na szczęście 
zachowała dość przytomności umysłu, żeby kiwnąć głową.

Tym oto sposobem w najbliższy piątek szła na randkę  
z chłopakiem, w którym kochała się, jeszcze zanim w pełni 
zrozumiała znaczenie słowa miłość.

***

Lumailowi upał dawał się we znaki nie mniej niż dziew-
czynie. A może nawet bardziej, bo chociaż była śmiertelniczką 
uwięzioną w materialnym ciele, nie wyglądała na zmęczoną, 
znudzoną i rozgoryczoną – a on prawdopodobnie wyglądał 
na to wszystko i jeszcze więcej. Przy czym sam już nie wie-
dział, czy jest zdołowany z powodu nieznośnego gorąca, 
znudzenia wynikającego z faktu, że tkwił przykuty do naj-
bardziej przewidywalnej gimnazjalistki, jaka kiedykolwiek 
istniała, czy z rozgoryczenia niedawną przegraną. To ostat-

nie nie do końca było jego winą – po prostu trafił mu się do 
stróżowania wyjątkowo durny okaz.

 – Czołem, Lu. – Czarne skrzydła Rosiera zmaterializowały 
się nieco na lewo od podskakującej dziewczyny. Demon 
przyjrzał się jej twarzy, wielkim brązowym oczom i uśmie-
chowi błąkającemu się w kącikach warg. 

– Ładna – zawyrokował. – Chociaż z twojej miny wnio-
skuję, że nie jesteś zadowolony z zamiany. Dziwne, ja bym był.

– Chyba nie muszę ci mówić, że nie jesteś tu mile widzia-
ny? – Lumail był wściekły na siebie, że nie umie wymyślić ni-
czego, co starłoby z twarzy demona wyraz złośliwej satysfakcji.

 – Ciągle się dąsasz o sumę punktów tego starego pry-
ka, który umarł w zeszłym tygodniu? Dajże spokój, to była 
wyjątkowo marna, nędzna kreatura bez odrobiny polotu.

Lumail nie łudził się, że zniechęci Rosiera do rozmowy 
po prostu ignorując go. Doświadczenie zdobyte przez wieki 
wymuszonej „współpracy” nauczyło go przynajmniej tej jed-
nej rzeczy. Demon uwielbiał gadać. 

– Obaj wiemy, że oszukiwałeś. Ta dziewczyna nie zjawiła 
się w hotelu przypadkiem, chociaż dałeś słowo, że tym razem 
nie będzie takich tanich chwytów. Gdyby nie cudzołóstwo, 
mielibyśmy remis. Lepiej więc zabieraj swoje brudne skrzydła 
gdzie indziej, zanim źle się to dla ciebie skończy.

Tak naprawdę lubił towarzystwo Rosiera, ale nie przy-
znałby się do tego nawet za cenę wiecznej opieki nad nudny-
mi gimnazjalistkami.         

– Uhhhhh! – Demon wywinął zgrabnego koziołka 
nad głową nieświadomej niczego Agnieszki i zatrzepotał 
skrzydłami. – Najważniejsza jest wygrana, nieprawdaż? Ile? 

– Co „ile”? 
– Ile lat na dole ci wlepili za ostatnią wpadkę?
– Sto.
– Sto lat harówy bez urlopu. Wiesz, na twoim miejscu 

ponownie rozważyłbym przejście do konkurencji. 
– Jasne. W waszej drużynie za coś takiego dają awans, co? 

– Lumail zadrwił ponuro, mając w pamięci ostatni raz, kiedy 
udało mu się wygrać z demonem.

Rosier chyba pomyślał o tym samym, bo stracił na chwilę 
zadowolony wyraz twarzy.

– Ad rem, mój drogi, ad rem. – Był jedynym znanym Lu-
mailowi nieśmiertelnym, który do porozumiewania się używał 
dziwacznej mieszanki języków, tych współczesnych i tych daw-
no zapomnianych, zamiast po prostu wybrać sobie jeden kon-
kretny. – Dziewuszka jest z natury rozsądna, zadanie więc mam 
niełatwe, ale wiesz, że zrobię wszystko, by uzyskać parę punk-
tów, prawda?

Lumail na pamięć znał wszystkie demotywujące gadki, 
jakie piekielni wysłannicy sprzedawali takim jak on, więc 
tylko wzruszył ramionami. 
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– Sam powiedziałeś, że jest rozsądna. Nie zrobi niczego 
głupiego świadomie, a z całą resztą potrafię sobie poradzić. 
Możesz się zacząć szykować na ten wasz „awans”.

***

Wyjście do kina różni się od wieczoru w teatrze w jednej 
zasadniczej kwestii. Mianowicie nie bardzo można się elegancko 
wystroić. Agnieszka żałowała, że zamiast na film Mateusz nie 
zaprosił jej na jakiś spektakl, bo wtedy miałaby okazję włożyć 
oszałamiającą czarną sukienkę, którą dostała od siostry.  
Z drugiej strony musiałaby wtedy cały wieczór udawać zain-
teresowanie przedstawieniem, podczas gdy tak naprawdę 
interesowałby ją jedynie siedzący obok chłopak. W kinie 
było łatwiej – przynajmniej nie musiała się martwić, że nie 
poświęca należytej uwagi aktorom, którzy ciężko pracowali 
na to, żeby wtłoczyć takim jak ona odrobinę kultury do głów.

Koniec końców i tak zdecydowała się na sukienkę, 
chociaż brązową i posiadającą o wiele skromniejszy dekolt 
niż wieczorowa kreacja od Marty. Na szczęście ani rodziców, 
ani wspomnianej Marty nie było w domu, kiedy opuszczała 
go wystrojona i umalowana podebranymi – jakżeby inaczej 
– siostrze kosmetykami. Zresztą ojciec i tak by niczego nie 
zauważył, a mama była zbyt zajęta pracą na dwóch etatach, 
żeby zawracać sobie głowę sprawdzaniem, w jakich ilościach 
jej piętnastoletnia córka używa szminki.

Uzgodnili z Mateuszem, że spotkają się na miejscu. Nie 
dlatego, że Agnieszka wstydziłaby się przed rodziną posia-
dania tak przystojnego chłopaka. Pokaże im go, kiedy już 
będzie pewna, że naprawdę chce być jej. Owa kwestia była 
nieco problematyczna: w tym roku kończył gimnazjum, 
gdzie dziewczyny wprost go oblegały, więc nie całkiem 
ogarniała powody, dla których ją zaprosił. Fakt, znali się od 
zawsze, ale nigdy nie dał do zrozumienia, że mu się podoba, 
nawet kiedy przez cztery miesiące wspólnie prowadzili blo-
ga w ramach szkolnego projektu. Tak po prawdzie miał go 
prowadzić Mateusz, ale w imię przyjaźni zgodziła się co jakiś 
czas uzupełniać wpisy tekstami własnego pomysłu.

Może zaproszenie było formą podziękowania za „uczes-
tniczył” w stosownej rubryczce na świadectwie ukończenia 
szkoły? Naraziłaby się na kąśliwe uwagi Marty odnośnie 
niespełnionych nadziei, gdyby Mateusz pojawił się raz 
i zniknął jak sen jaki złoty. I dlatego teraz maszerowała 
chodnikiem sama, zamiast kroczyć nim u boku wysokiego 
chłopaka o wiecznie roześmianych ustach.

***

Lumail z irytacją przewrócił oczami. Wieki przeminęły, 
odkąd ostatni raz towarzyszył młodej dziewczynie, i był 
niezmiernie zaskoczony, że nic się nie zmieniło, gdy chodziło  
o wyjątkową bezmyślność takich smarkul. Jeśli tylko miały 
po temu odpowiednie warunki, całe ich życie duchowe 
kręciło się wokół strojów, przyjaciółek i chłopaków. 

– Nadal nadąsany? Daj spokój, Lu. Rozchmurz się trochę. 
W tym waszym niebie i tak jest wyjątkowo nudno. 

– Za to piekło jest pełne głupich nastolatek z problema-
mi sercowymi – odburknął anioł, ruchem brody wskazując 
wypacykowaną dziewczynę w krótkiej brązowej sukience  
i butach na wysokich obcasach, które, jak wiedział (w końcu 

był aniołem i wiedział różne rzeczy) również były własnością 
jej siostry.

– Piekło jest pełne nas. Demonów znaczy. Wiesz co? Chodź-
my gdzieś. Smarkula poradzi sobie sama przez godzinę czy 
dwie. Ty będziesz miał na oku mnie, ja ciebie, żadna ze stron 
nie uzyska w tym czasie punktów, a obu dobrze zrobi kufelek 
piwa. Albo nawet dwa.

***

Lumail przepił do Rosiera i pogrążył się w kontemplowa-
niu nijakiego wystroju pubu „Arcadia”, a dokładniej oprawionej  
w toporne ramy grafiki przedstawiającej upadłą anielicę taplającą 
się w błocie. Uwagę obserwatora przyciągały nie rogi czy sponie-
wierane skrzydła, a imponujących rozmiarów gołe cycki. 

– Niezłe – przyznał demon, gdy zauważył, co zaintereso-
wało jego towarzysza. – Chętnie bym je bliżej poznał.

Anioł za nic w świecie by się nie przyznał, że to samo  
i jemu przyszło do głowy.

– Ludzie mają dziwne wyobrażenia na nasz temat, nie 
sądzisz? – zapytał zamiast tego.

– Ludzie! – parsknął Rosier pogardliwie. – Najdziwniej-
sze wyobrażenia to oni mają o sobie. 

Lumail nie mógł się nie roześmiać. 
– Tu się nie ma z czego śmiać. Żałosne małe zasrańce  

o wybujałym ego. Czasem żałuję, że nie znają prawdy. Nieco 
utarłaby im nosa. 

– Daj spokój, Ros. – Zimne piwo odrobinę złagodziło zły 
humor Lumaila. W przeciwieństwie do większości demonów 
i (wstyd się przyznać) aniołów lubił swoich podopiecznych, 
choć niektórzy byli świniami bez klasy. Ba, lubił nawet tych, 
którzy okazywali się gorsi od świń. – Oni nie znieśliby praw-
dy. Nie przyjęliby jej do wiadomości. Lubią myśleć, że są 
ważni. Zresztą część naszych ma tak samo.

– Część? – Demon drwiąco uniósł brwi. – Skarbie, wskaż 
mi takiego, który nie uważa się za najważniejszego we 
wszechświecie. No, może z wyjątkiem ciebie, ale ty zawsze 
byłeś melancholikiem i fatalistą. Mówię ci, za bardzo się 
przejmujesz. Oni przecież doskonale funkcjonują z tymi 
wszystkimi ideami, filozofią i prawami jednostki. Są w sta-
nie wytłumaczyć sobie nasze najgorsze zagrania jako wolę 
boską, fatum albo przypadek. Niepotrzebne im twoje wyrzu-
ty sumienia. My, demony, nie posiadamy takich problemów  
i dlatego prowadzimy w tych zawodach. 

Z tym Lumail nie mógł się nie zgodzić. Ostatnio piekło 
zrobiło się cholernie skuteczne.

***

Film okazał się denny.
Agnieszka od dobrych dwudziestu minut wierciła się  

w fotelu, z utęsknieniem wyczekując pojawienia się na-
pisów końcowych. Nie przepadała za fantastyką, zwłaszcza 
za taką, gdzie fabuła nie trzymała się kupy, a sceny batalis-
tyczne stanowiły żenujący mix niedostatku pieniędzy, kiczu  
i zwykłego braku wyobraźni. 

– Chodźmy stąd – szeptem zaproponował Mateusz.
Natychmiast zerwała się z miejsca, nie zwracając naj-

mniejszej uwagi na posykiwania niezadowolonych ama-
torów gniotów spod znaku magii i miecza. Kiedy przeciskali 
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się w stronę wyjścia, nadaremnie próbując nie deptać cu-
dzych stóp i od czasu do czasu trącając ustawione na kola-
nach widzów pojemniki z popcornem, Agnieszkę ogarnęła 
nieprzeparta ochota do śmiechu. Mateusz ściskał jej rękę  
i było to dobre, lepsze od wszystkich filmów, które kiedykol-
wiek obejrzała czy nawet miała obejrzeć. 

– Pewnie jesteś wściekła – powiedział, kiedy w końcu 
wyszli z kina. Wciąż trzymał ją za rękę, chociaż od dłuższej 
chwili nie miał po temu żadnego powodu. 

– Pewnie powinnam być – przyznała z uśmiechem. – 
Mówiłam, że to wiekopomne dzieło zbiera w necie kiepskie 
recki. Ale wybaczam ci, bo jeszcze nigdy w życiu nie miałam 
okazji przydeptać tylu stóp naraz.

Nie musiał wiedzieć, że chętnie wybaczyłaby mu nawet 
morderstwo. 

– W ramach przeprosin zapraszam na pizzę. 
– W sumie… ‒ Zawahała się. Była już prawie ósma,  

a ona nikomu nie wspomniała, że wychodzi. Gdyby wróciła  
w przeciągu godziny, rodzice nie zadawaliby pytań, ale wątpiła, 
czy zdoła się zmieścić w czasie, jeśli przyjmie zaproszenie.

– Nie gadaj, że jesteś na diecie. – Mateusz wreszcie puścił jej 
dłoń i parsknął śmiechem, tak absurdalny wydawał się ten pomysł. 
Agnieszka nigdy nie była słusznych rozmiarów, a odkąd zaczęła  
w zastraszającym tempie rosnąć, zrobiła się chuda jak patyk. 

– Weź przestań – parsknęła. – Dobra. Najwyżej mama 
urwie mi głowę i wiedz, że będzie to twoja wina.

– Pozwolimy jej zatem urwać moją głowę – zaproponował 
wielkodusznie. – Jest pusta, podczas gdy w twojej znajdują 
się cenne zasoby wiedzy i umiejętności.

***

Lumail z daleka dojrzał błękitno-szary wzór na skrzydłach 
oraz nieprawdopodobnie czarne włosy anielicy bujającej się 
na stołku przy barze i jego nastrój, chwilowo wyleczony dwo-
ma kuflami piwa, znów gwałtownie się pogorszył. Uważał się 
za anioła doświadczonego w grze, ale w porównaniu z Amitiel 
był nikim. Mniej więcej taka sama przepaść dzieliła Rosiera od 
Onoskelis, partnerki i rywalki Amitiel, siedzącej przy jednym 
ze stolików. Tuż obok jakiś chłopak beztrosko pożerał pizzę z 
kiełbasą, nieświadom, że siły nadprzyrodzone dosiadły się do 
niego bez pytania o pozwolenie.

 – No to mamy przejebane – skomentował wulgarnie Ro-
sier. – Nie dość, że te dwie harpie zatrują nam robotę, to jesz-
cze któraś strona straci niedługo mnóstwo punktów.

– Nie moja. – Lumail wyszczerzył zęby. – Amitiel może 
nie należy do najmilszych, ale twarda z niej zawodniczka.

Jakby usłyszała ostatnie słowa, anielica odwróciła się  
i zmierzyła go spojrzeniem lodowatobłękitnych oczu. Gdyby 
w wyniku chwilowego kaprysu zmaterializowała się między 
ludźmi – czego, o ile wiedział, nie uczyniła nigdy, choć inni 
nieśmiertelni, łącznie z nim samym, robili to nagminnie – 
wybuchłoby pewno niezłe zamieszanie. Była wyjątkowo 
piękna nawet według niebiańskich standardów.

W przeciwieństwie do niej pulchna, rudowłosa Onoske-
lis wyglądała jak dziewczyna z sąsiedztwa – taka, z którą miło 
jest się pokazać, ale za którą twoi kumple na pewno nie będą 
gwizdać na ulicy. Mroczna uroda Amitiel miała w sobie coś 
drapieżnego, co zdecydowanie odstawało od wyobrażeń na te-
mat aniołów, podczas gdy demonica z miejsca budziła zaufanie.

– To wy. – Ucieszyła się, podczas gdy jej partnerka wróciła do 
beztroskiego bujania się na stołku. – Zastanawiałyśmy się z Tiel, 
kto zajmuje się tą dziewczyną. Strasznie długo was nie było.

– Widzisz tu jeszcze kogoś? – Rosier teatralnie przewrócił 
oczami. – Wszyscy zrobili sobie wakacje od gry i korzystają 
z pięknej pogody, więc nie wciskaj nam, że akurat my źle 
wypełniamy swoje obowiązki.

Rzeczywiście, chociaż w pizzerii zgromadziło się kilka-
naście osób, byli tu jedynymi nieśmiertelnymi.

 – Zresztą – kontynuował demon – co można ugrać pod-
czas jedzenia pizzy? Plotki, kłótnie i drobne oszustwa przy 
kasie? Dajcie spokój, myślałem, że kto jak kto, ale wy dawno 
przestałyście się bawić w takie rzeczy.

– Masz rację. – Amitiel przechyliła się pod nieprawdopo-
dobnym kątem. Gdyby działała na nią siła ciążenia, w tej chwi-
li runęłaby do tyłu razem z taboretem. Tymczasem wisiała  
w powietrzu, jej antracytowe włosy spływały na błękit i sza-
rość skrzydeł, a ich końce muskały tani parkiet podłogi. 

Lumail przełknął ślinę. Usłyszał, że Roz zrobił to samo  
i trochę mu ulżyło. 

– Co w takim razie tu robicie? – zapytał. – Nastolatki to 
raczej nie jest wasza specjalność. 

– Zapragnęłyśmy małej odmiany – wyznała Onoskelis. 
– Królowie, zdobywcy, politycy, gwiazdy rocka… Są tacy… 
przewidywalni. Nudziłyśmy się okropnie, aż Tiel wpadła na 
pomysł, by dla odmiany zagrać zwykłym człowiekiem. 

– To był błąd – westchnęła anielica. Zgrabnie zeskoczyła 
ze stołka, który tak naprawdę nie poruszył się nawet o mili-
metr. – Teraz nudzę się jeszcze bardziej. 

– Te głupie bachory są zbyt tchórzliwe, by zrobić coś wbrew 
regułom – przyznał Rosier. Nie odrywał wzroku od biustu Ami-
tiel okrytego jedynie cienkim jak mgiełka topem bez ramiączek. 

– No i bardzo dobrze – mruknął Lumail. Jego oczy rap-
tem zaczęły żyć własnym życiem i uparcie mknęły w kierun-
ku mgiełki na piersiach anielicy, chociaż usilnie próbował 
posłać je w inne rejony. W pewnej chwili Amitiel podchwyciła 
jego spojrzenie i uśmiechnęła się zimno, co, paradoksal-
nie, podniosło temperaturę jego policzków. Jak wszyscy 
nieśmiertelni przez cały czas zachowywał świadomość ciała, 
tym silniejszą, im częściej przybierał materialną postać.

– Nie ciesz się. – W przeciwieństwie do Lumaila, Rosier 
nie zarumienił się, kiedy Tiel i jego skarciła spojrzeniem. 
Posłał tylko anielicy bezczelny uśmiech. – Cudzołóstwo 
to zdecydowanie jeden z najczęściej naruszanych zapisów. 
Wyżej plasuje się tylko fałszywe świadectwo i okrzyk „o mój 
Boże”. O ile znam młodych ludzi, niedługo tych dwoje nabije 
nam tyle punktów, że nigdy nie zdołacie tego odrobić.

 Onoskelis zachichotała. W oczach Amitiel błysnęła 
wściekłość, ale już po chwili wpatrzyła się z uśmieszkiem  
w siedzącą przy stoliku parę. 

– Niewykluczone – przyznała swobodnie. 
Lumailowi zdecydowanie nie spodobał się wyraz jej 

twarzy. Była bezkompromisowym graczem i nie miała w sobie 
nic z anioła stróża z ludzkich wyobrażeń. Dla niej liczyła się 
tylko wygrana. On nie potrafił zwalczyć w sobie współczucia 
dla pionków. Prawdopodobnie dlatego tak kiepsko mu szło.

– Wychodzą – zauważyła Onoskelis. – Będziecie się dalej 
licytować, czy zabierzecie się wreszcie do zabawy?

***
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Agnieszka była spóźniona już prawie godzinę, ale,  
o dziwo, przestała się tym przejmować. Kiedy wyszli z pizze-
rii, Mateusz ponowił propozycję, że odprowadzi ją do domu  
i weźmie na siebie ciężar ewentualnej bury. Zamiast biec, co na 
pewno uczyniłaby, gdyby wracała sama, szła więc spacerkiem 
u jego boku, dyskutując o wadach i zaletach sagi o wiedźminie 
Geralcie. Przyznać trzeba, że jak na lesera i bumelanta Mateusz 
był zdumiewająco oczytany. Gdyby potrzebowała jeszcze jakiegoś 
powodu, żeby się nim zachwycić, ten na pewno by wystarczył. 

– Chodźmy nad rzekę – zaproponowała, przerywając mu 
w pół słowa wywód na temat postmodernizmu. W życiu by 
się nie przyznała, ale niezupełnie nadążała za tokiem jego 
rozumowania. Lubiła czytać, jednak w przeciwieństwie do 
Mateusza zależało jej na dobrych stopniach ze wszystkich 
przedmiotów, co pochłaniało mnóstwo czasu i wysiłku. On 
skupiał się na rzeczach, które go interesowały, resztę w naj-
lepszym razie lekceważył. Teraz zaczynała się zastanawiać, 
czy przypadkiem nie miał racji. 

– A twoi rodzice?
Wzruszyła ramionami.
– Przecież to rzut beretem, piętnaście minut naprawdę 

nie zrobi mi żadnej różnicy. 
 – Skoro tak mówisz…
Miał niepewną minę, ale posłusznie zszedł z chodnika i 

zagłębił się w zaułek prowadzący nad rzekę. Bardzo szybko 
dziewczyna uznała swój pomysł za głupi, bo pokonanie ost-
atnich kilkudziesięciu metrów oznaczało przedzieranie się 
przez krzaki dzikiego bzu, pokrzywy i inne zielsko, którego 
nie znała nawet z nazwy. Szybko zaczęła odczuwać wszystkie 
centymetry podprowadzonych Marcie obcasów, ale uznała, 
że musi wytrzymać. Teraz to była sprawa honoru.

Ochłodziło się nieco, ale wieczór i tak był wyjątkowo 
ciepły. Od razu po zejściu nad wodę zaatakował ich rój ko-
marów, czego, jak pomyślała Agnieszka, należało się w sumie 
spodziewać i gdyby nie była tak otumaniona towarzystwem 
chłopaka, pewnie by o tym pomyślała.

– To chyba nie był twój najlepszy pomysł. – Mateusz 
mimo wszystko próbował obrócić sytuację w żart. Z głośnym 
plaśnięciem rozgniótł komara, który usiadł mu na przedra-
mieniu. – Uuuuch, ostre dziewczyny.

– Zapomniałam o nich, dasz wiarę? – roześmiała się. – 
Lepiej stąd chodźmy, zanim nas zeżrą żywcem. 

– Moment. – Wpatrzył się w coś, co unosiło się na wodzie 
kilka metrów od brzegu. – Widziałaś kiedyś podobne cudo?

***

Lumail omal nie krzyknął, kiedy zobaczył, co chłopak 
wskazuje palcem. Amitiel złamała zasady – złamała je tak 
bardzo, że nie zdołałaby odrobić karnych punktów, nawet 
gdyby przez kilka wieków trafiali się jej w grze sami święci. 
W dodatku nie rozumiał, czemu to niby miało służyć.

Zaplątane w unoszących się niedaleko brzegu śmieciach 
pióro Amitiel wyglądało jak drogi klejnot utopiony w po-
myjach. Błękit i szarość, przetykane delikatnymi nitkami 
złota, budziłyby skojarzenia z jakimś egzotycznym ptakiem, 
gdyby nie fakt, że ptaki o podobnych piórach istniały tylko  
w baśniach.

A potem, jak to w grze, wszystko potoczyło się błyska-
wicznie. Chłopak zdjął buty i skarpetki, podwinął nogawki 
dżinsów i wszedł do wody, zdecydowany wyłowić mieniące 
się złotem znalezisko.

letni spacer z aniołem
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***

– Daj spokój – poprosiła Agnieszka, z trudem powstrzy-
mując śmiech. – To pewnie jakaś farbowana tandeta z chiń-
skiego centrum handlowego. Poślizgniesz się i będziesz 
musiał wracać do domu mokry.

 – O pani, czymże jest odrobina wilgoci w obliczu 
pływającego w niej skarbu? Rzucę ci go do stóp albo zginę!

– Mateusz, nie wygłupiaj się, tam może być głęboko.
– Azaliż wątpisz w mą odwagę, niewiasto? Czy może 

strachasz się o mój żywot? – Bez wahania wszedł do wody, 
która w tym miejscu sięgała mu zaledwie do połowy łydek. – 
Nie lękaj się. Umiem pływać.

– Jedyne, w co wątpię, to twój rozum – odgryzła się i sko-
rzystała z okazji, żeby również zdjąć buty. Na prawej pięcie 
miała imponujący pęcherz. Lewa wyglądała niewiele lepiej. 
– Poczekaj, znajdę jakiś patyk. Nie właź w ten syf, pod wodą 
musi być coś większego, na czym to się trzyma, bo inaczej 
woda dawno uniosłaby ze sobą twój skarb. Może leży tam 
jakieś drzewo. Albo zdechły hipopotam.

– Wcale bym się nie zdziwił. Tu pływa wszystko.
Agnieszka odwróciła się i ostrożnie stawiając stopy 

poszła w kierunku wyjątkowo dorodnego krzaka z zamiarem 
pozbawienia go kilku gałęzi. Głośny plusk i krzyk przes-
trachu natychmiast obróciły ją o sto osiemdziesiąt stopni. 
W miejscu, gdzie Mateusz zniknął pod wodą, brud i śmieci 
zafalowały, jakby faktycznie jakiś nurkujący hipopotam miał 
zamiar wypłynąć na powierzchnię. 

Przez pół sekundy była pewna, że jej towarzysz się wy-
głupia, jak robił to setki razy w szkole i poza nią. Potem 
wynurzył się i zobaczyła jego otwarte usta i oczy wytrzesz-
czone w wyrazie zwierzęcego przerażenia. Nie było czasu 
na myślenie o ewentualnych konsekwencjach, choćby ta-
kich, że nie była rewelacyjną pływaczką. Agnieszka wprost 
przefrunęła kilka metrów dzielące ją od brzegu i wbiegła  
w wodę, rozbryzgując fontannę kropel.

Zdołała zrobić zaledwie dwa kroki, gdy dno uciekło jej 
spod nóg.

„Wir!” – pomyślała, zanim panika wypchnęła z głowy ja-
kiekolwiek racjonalne myśli.

***

– Poświęcenie życia dla ratowania drugiej osoby. Naj-
wyższa liczba punktów. – Uśmiech Amitiel przyprawiłby 
Lumaila o torsje, gdyby akurat przebywał w materialnej 
postaci. Pomimo całej swojej urody raptem wydała mu się 
odrażająca. Nie mógł oderwać wzroku od dwóch par butów 
porzuconych na brzegu – czarne adidasy stały w pewnym 
oddaleniu od równiutko ustawionych pantofelków na wyso-
kich obcasach.

– Nie do wiary – mruknął Rosier. Lumail przeniósł 
spojrzenie na jego twarz. Demon próbował się do niego 
uśmiechnąć, ale chyba też był wstrząśnięty. Tymczasem 
Onoskelis obojętnie wzruszyła ramionami.

– Brawo, Tiel, to było niezłe. Nawet po odliczeniu pun-
któw karnych daje wam wynik plusowy. Cholera. Że też na 
to nie wpadłam.

 – Nie darmo mówi się, że piórem można wygrać wojnę. 
A przynajmniej bitwę. – Amitiel wcisnęła się pomiędzy Lu-

maila i Rosiera i obu równocześnie poklepała po plecach. – 
No chłopaki, rozchmurzcie się. To przecież tylko zabawa.

***

Lumail popatrzył na śpiącą w łóżeczku malutką istotę 
ludzką. Zazwyczaj nie zajmowali się dziećmi, dopóki nie 
dorosły na tyle, żeby przystąpić do gry, o istnieniu której nie 
miały pojęcia. Zabawne, bo jej zasady wpajano im niemalże 
od urodzenia. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Mów 
prawdę. Kochaj bliźniego. 

Nie zajmowali się dziećmi, on jednak potrzebował chwili 
spokoju, bo nie był taki jak Amitiel. Potrzebował czasu, który 
mógłby spędzić, snując się bez celu pomiędzy śmiertelnikami 
albo popijając piwo z Rosierem. Albo po prostu rozmyślając, 
jak obrzydliwa jest w istocie zabawa w Dobro i Zło i po raz 
tysięczny próbując odpowiedzieć na pytanie, czy Stwórca nie 
mógł wymyślić innej.

Ta istotka nigdy się nie dowie, że jest tylko pionkiem  
w odwiecznej grze toczonej przez istoty, które rozpaczliwie 
próbują wypełnić czymś otchłanie wieczności. Że po śmierci 
nie czeka jej niekończąca się rajska szczęśliwość. Że wszyst-
kie święte księgi, które będzie miała okazję czytać i rozważać, 
to tylko spis reguł gry, kryteria przydzielania punktów, a 
modlitwy są równie celowe jak modlitwy lalki. I jak dziew-
czynka lalce, Lumail może oderwać nogę jej. Jeśli zagwaran-
tuje mu to przewagę w grze. 

A gra miała się toczyć po kres czasu i nikt, nawet sam 
Stwórca, nie umiał przewidzieć jej wyniku.

Może w ogóle go to nie obchodziło.

Urodzona, wychowana i mieszkająca w miejscu, którego 
nazwa i tak nic nikomu nie powie. Nauczycielka w gimnaz-
jum, co z kolei mówi samo za siebie. Wielbicielka rasowych 
koni, piwa, dobrego wojaka Szwejka i Reinmara z Bielawy. 
Pisaniem zajmuje się w chwilach, kiedy nie czyta, nie spraw-
dza wypracowań, nie jeździ konno, nie rysuje, nie brzdąka 
na gitarze albo nie śpi.

Barbara Zosiuk

Rafał Jackowski 
Szepcząc

 ilustracja Tomasz Bełzowski
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Od początku wiedziałem, że Mgławica to zły pomysł. Coś 
takiego było zbyt potężne i nieprzewidywalne, abyśmy mogli 
tak po prostu zaakceptować jego istnienie. Sami stworzyliśmy 
tego potwora i mieliśmy świadomość, do czego jest zdolny, 
przeczuwaliśmy, co może nastąpić. A mimo tego brnęliśmy  
w to dalej, w świat bez widma ludzkiego głosu z obłąkaną 
Biblią biegającą po ulicach.

Widziałem ludzi, którzy weszli w Mgławicę. Niewie-
lu z nich wychodziło z niej jako coś innego niż − śliniące 
się i patrzące tępo przed siebie − karykatury człowieka. Ci, 
którym się to udało, opowiadali o tysiącach głosów i dzi-
kich, nieujarzmionych słowach przelatujących z zabójczą 
prędkością przez umysł i zabierających ze sobą kolejne, które 
w tym umyśle mieszkały. 

Spotkałem kiedyś człowieka, który zapomniał, co znaczy 
„jeść”. Musieliśmy sadzać go w fotelu, rozchylać mu powo-
li usta i umiejętnie wpychać do środka jedzenie. Poza tym 
zachowywał się absolutnie normalnie, ale w kwestii jedze-
nia niewiele różnił się od pelargonii, które rosły na parape-
cie. Jakby wyłączał się zupełnie, kiedy ktoś zrzucał na niego 
konieczność spożywania pokarmu.

Innym razem spotkałem człowieka, który utrzymywał, 
że Mgławica odebrała mu imię. Odebrała mu przy okazji też 
połowę słownika, bo często jąkał się, gdy próbował sklecić 
kolejne zdanie, a kiedy to my do niego mówiliśmy − co chwilę 
prosił o wyjaśnienie jakiegoś słowa, które nam wydawało się 
proste i oczywiste. Opowiadał, że kiedy wszedł w Mgławicę, 
przez moment świdrowało mu w głowie zdanie, które chciał 
wypowiedzieć w chwili śmierci, lecz potem spostrzegł, że to 
Mgławica wypowiedziała to zdanie. Kiedy tam był, pamiętał 
je, lecz tutaj zupełnie wyleciało mu z pamięci. Ten potwór 
zabrał je ze sobą, tak jak i wielu innym wiele innych słów.

Zaczęło się dawno, nawet nie pamiętam już dokładnie 
kiedy. Pamiętam tylko, że Mgławica była wtedy jak niepo-
radne niemowlę. Mała, bezbronna, znająca tylko specjalnie 
wyselekcjonowaną grupę słów. Słów, które odbieraliśmy 
jakimś skazańcom i dawaliśmy Jej, by się nimi karmiła. 
Przyjmowała je chętnie, a my roztaczaliśmy przed sobą wizję 
tego, jak możemy wykorzystać nasze wspaniałe urządzenie.

Jessie też była zachwycona. Mówiła, że kiedy Mgławica 
urośnie, stanie się czymś tak wspaniałym, jak tylko można 
sobie wyobrazić. W pewnym sensie miała rację. Nie znałem 
nic wspanialszego od Mgławicy. Ci, którzy przetrwali spotka-
nie z nią, pomimo ogromu utraty, która następowała później, 
mówili, że przeżyli jedną z najwspanialszych chwil w życiu. 
„To tak”, opowiadali, „jakby na jedno mrugnięcie okiem 
podpiąć się pod wszechświat i czuć całą jego przestrzeń, całą 
pełnię, całe mieszczące się w nim życie”.

A teraz ci sami ludzie siedzieli w ciemnej piwnicy oświetlonej 
kilkoma kinkietami (w tej chwili dwoma – na ścianie wisiało ich 
więcej, ale w pozostałych kompletnie przepaliły się żarówki). 
Na górze szalała Mgławica, a my czekaliśmy na cud.

Już na samym początku poszedł telefon do tych na górze. 
Zamknąć kotlinę, wdrożyć plan awaryjny. Nie wyciągnęliby 
nas stąd za żadne skarby. Wiedzieliśmy, jakie ryzyko po-
dejmujemy, biorąc tę pracę, i teraz ponosiliśmy konsek-
wencje swoich decyzji. Wtedy jednak dla mnie i dla Jessiki 
największe znaczenie miały prestiż i branie udziału w od-
kryciu czegoś zupełnie nowego i niepowtarzalnego. Na swój 
sposób podniecało nas tworzenie czegoś tak absurdalnego  
i abstrakcyjnego jak Mgławica.

I wszystko szło całkiem dobrze, dopóki jakiś cep nie 
wpadł na pomysł, żeby czytać temu czemuś Biblię. Pożarło 
go w mgnieniu oka. Nawet nie zauważyliśmy, jak złamało 
jego bariery i weszło do umysłu, zabierając stamtąd prak-
tycznie wszystko, co znalazło.

Nie mogliśmy spać. Wciąż słyszeliśmy echa Mgławicy, 
jakieś bezsensowne urywki Psalmów, wyznania miłosne prze-
mieszane ze stekiem bluzgów i listą zakupów. Docierały do 
nas pomimo zamknięcia, pomimo kilku grubych ołowianych 
ścian oddzielających nas od Niej. Na to liczyła. Którejś nocy 
ktoś ześwirował do reszty i wypuścił ten pomiot piekieł na 
ulicę. Naszą małą wioskę badawczą przecięły serie okrzyków 
balansujących gdzieś między agonią a orgazmem. Najgorsze 
w tym wszystkim było jednak to, że Mgławica nie zabijała. 
Wypuszczała ze swoich objęć jakiegoś półżywego delikwenta, 
który miał w głowie tylko jakieś zamglone echa słów i myśli. 
W pewnym sensie oni byli nawet ludźmi. A już na pewno 
byliby nimi, gdyby wiedzieli, co znaczy człowiek. Ale tylko 
gdyby i w pewnym sensie. Snuli się ulicami miasteczka, mając 
w głowie tylko tyle wiedzy, by nie przestać oddychać i jakoś 
pełznąć przed siebie w południowym słońcu – najżałośniejsze 
istoty na świecie.

Siedzieliśmy w ciemnych zaułkach, ciasnych piwnicach i na 
zakurzonych strychach, by ukryć się przed Mgławicą. Wtedy 
wiedzieliśmy już, co stało się z większością wioski, a losu resz-
ty niestety się domyślaliśmy. Prawdopodobnie nie byliśmy je-
dyni, ale nie znalazł się odważny, który chciałby to sprawdzić. 
Nie pamiętam dokładnie, ilu nas było wtedy – dziesiątka, może 
dwunastka plus drugie tyle śliniących się manekinów. Nie 
mieliśmy serca ich zostawiać, a liczyliśmy jeszcze na to, że jakaś 
ekipa ratunkowa wpadnie tu w cudem wymyślonych kombine-
zonach ochronnych, zabierze stąd nas wszystkich i przywróci 
pamięć i słowa ofiarom Mgławicy.

Czasem ciągnęliśmy losy i wysyłaliśmy kogoś po jedze-
nie i wodę do picia. Najczęściej wracali po jakiejś godzinie 

Rafał Jackowski 
Szepcząc
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obładowani pożywieniem, czasem wracali bez kilku myśli  
i słów, a czasem nie wracali w ogóle. Znajdowaliśmy ich po-
tem leżących pod murem naszego budynku albo czołgających 
się przez parkowe alejki.

Był u nas niejaki Andrew. Prosty człowiek, śmiał się z byle 
czego, od czasu do czasu opowiedział jakiś sprośny kawał. 
Nosił zabawny kaszkiet, który był na niego sporo za duży  
i spływał mu tuż nad brwi, co sprawiało, że jego twarz dras-
tycznie się skracała. Nie rozstawał się z fajką. Mówił, że to po 
dziadku, ale później i tak nie miał jej czym nabić, więc po pros-
tu żuł ją w ustach bez przerwy. Rodzinę zostawił na zewnątrz. 
Tutaj przyszedł do drobnych napraw, bo płacili kolosalne 
pieniądze w porównaniu z innymi. Mówili, że z powodu od-
dalenia od bliskich, takich tam. Pewnie głównie z wyrzutów 
sumienia. Szczęściarz, jego najbliżsi zostali na zewnątrz. Przy-
najmniej tak mówiliśmy na początku.

Od czasu do czasu urządzaliśmy coś takiego jak przepro-
wadzkę. Kiedy wyczerpaliśmy miejscowe zapasy jedzenia  
i chodzenie gdzieś dalej graniczyło z samobójstwem, zwijaliśmy 
cały interes i przemykaliśmy w inną część miasteczka. Zazwy-
czaj traciliśmy w takich wypadkach jedną albo dwie osoby.

Podczas jednej z takich przeprowadzek znaleźliśmy An-
drew. Kilka dni wcześniej wysłaliśmy go po jedzenie i nie 
wrócił. Teraz urządził sobie w parku małą bazę i biegał jakoś 
zupełnie bez sensu po okolicy. W środku, przy wygasłej fon-
tannie, leżało całe mnóstwo wózków – małych wózków dla 
dzieci, pojazdów do przewożenia probówek, czegoś w rodza-
ju taczek i wszystkiego, co swym wyglądem w jakiś sposób 
przypominało wózek. Sam Andrew przewalał się po miaste-
czku, mrucząc cały czas coś pod nosem. Kiedy podeszliśmy 
bliżej, okazało się, że śliniąc się i sepleniąc, powtarza wciąż 
„wózek, wózek, wózek”. Odeszliśmy stamtąd zamyśleni. Po-
tem Jessika powiedziała, kiedy zapytałem ją, dlaczego An-
drew to robił: „Nadzieja, kochanie. Nadzieja. Kiedy zabrano 
mu z mózgu i pamięci prawie wszystko i zostawiono tylko 
jakieś bezsensowne słowo, stało się ono dla niego całym 
światem. Czy nie szukałbyś w nim klucza i sensu, jeśli 
myślałbyś, że tylko ono istnieje? Czy gdybyś z całego swoje-
go życia pamiętał tylko wózek, nie pomyślałbyś, że musi on 
coś znaczyć? A jeśli nie, to nic już nic nie znaczy?”. Chyba to 
rozumiałem, ale nie chciałem przyjąć do siebie.

Te dni uświadomiły mi dobitnie, jak bardzo kocham Jess. 
Dlatego tym większe było moje przerażenie, kiedy dopadła ją 
Mgławica. Zawsze bałem się, kiedy to ona miała iść po jedzenie, 
ale zabraniano mi pójść z nią. Chodzenie dwójkami było dużo bar-
dziej niebezpieczne. Wróciła któregoś dnia i pierwsze, co zrobiła, 
to wywaliła się na schodach. Poobijała się trochę, ale najbardziej 
cieszyłem się, że wróciła. Od tej pory musiałem zawsze pomagać 
jej usiąść albo się położyć. Pojęcie pionu zupełnie zniknęło z jej 
umysłu, jakby nigdy nie istniało. Potem zorientowałem się, że 
straciła też kilka pomniejszych wspomnień z dzieciństwa i jakieś 
drobiazgi typu kawa, żwir lub suterena.

Od tego momentu coś we mnie pękło. Wiedziałem, że nie 
możemy tak po prostu siedzieć i czekać aż Mgławica zamieni 
nas wszystkich w roślinki. Wiedziałem, że na przeciwległym 
krańcu osady było wyjście awaryjne, ale po pierwsze – każdy 
bał się z niego skorzystać, a po drugie – obawialiśmy się, że 
Mgławica wydostanie się razem z tym, który opuści kotlinę. 
To było zbyt duże ryzyko, by ktokolwiek z nas był w stanie je 
podjąć. Przynajmniej na razie.

Był też z nami pewien pięćdziesięcioletni mężczyzna – fi-
zyk, jeśli dobrze pamiętam. Nazywał się John. Nosił okulary 
i chodził zawsze schludnie krótko przycięty, pomimo że już 
mu się tworzyły delikatne zakola. Ciągle i aż do znudzenia 
opowiadał nam o swoich córkach, które zostawił w domu. Na-
dal pamiętam ich imiona – Molly i Sara. Pamiętam, że Molly 
ma rude włosy, lubi krem czekoladowy, bawi się samochod-
ami jak chłopiec i budzi rodziców w nocy, kiedy przyśni się 
jej coś złego. Pamiętam, że Sara jest małą, słodką blondynką, 
może kilogramami wcinać orzechy i płatki kukurydziane, po-
trafi sama ugotować sobie wodę na herbatę i mogłaby spędzić 
na basenie całe życie. Dowiedziałem się od Johna.

Aż któregoś dnia przestał o nich opowiadać. Wyglądało to 
tak, jakby nagle dostał jakąś wiadomość, ale to było przecież 
niemożliwe, bo kotlina została odcięta zupełnie od reszty 
świata. W każdym razie John nie zamknął się w sobie. Dalej 
z nami rozmawiał, ale jakby kompletnie omijał temat swoich 
dwóch małych córeczek. Po tygodniu ktoś nie wytrzymał 
i poprosił: „John, opowiedz nam coś o Molly i Sarze”. „Kim 
są Molly i Sara?”, odpowiedział John. Po naszych twarzach 
przeleciał blady strach. Fizyk nie wychodził po jedzenie od 
dwóch tygodni, niemożliwe, żeby Mgławica dorwała go na 
zewnątrz. Czyli musiała złapać go tutaj, sięgając swoimi nie-
widzialnymi mackami poprzez grube ściany tego budynku. 
Zrobiliśmy szybki przegląd, wypytując siebie nawzajem o ter-
miny dotyczące naszych specjalizacji. Były dziury. Potężne 
dziury, wyrwy w świadomości utworzone przez Mgławicę.

Byliśmy na granicy histerii. Ona mogła nas wykończyć, a my 
nawet byśmy tego nie zauważyli, oddalając się coraz bardziej od 
swojego człowieczeństwa. W końcu pozapominalibyśmy nawet 
swoje twarze, grzęznąc w ciemnych i pustych głębinach naszych 
umysłów. Zupełnie bezwiednie, zupełnie nieświadomie.

To właśnie była kropla, która przepełniła czarę. Pojawiły 
się propozycje, żeby po prostu wbiec w Mgławicę, zażywając 
rozkoszy obcowania z nią przed całkowitym pozbawieniem 
czucia i skończyć wreszcie te bezsensowne podchody. Część 
próbowała to jakoś racjonalnie tłumaczyć, mówiąc, że Ona 
nie mogła się tu dostać, że z wysiłku i stresu zapomnieliśmy 
niektóre rzeczy. Ale była to bardziej próba pocieszenia same-
go siebie niż jakaś prawdopodobna wersja, która kogokolwiek 
satysfakcjonowała.

Nasza grupa podzieliła się wyraźnie na dwa obozy. Pierw-
szy, w którym znaleźliśmy się także ja i Jessika, złożony głównie 
z młodszych fizyków i chemików, proponował, żeby spróbować 
jakoś przebić się do wyjścia i znaleźć sposób na zlikwidowanie 
Mgławicy. Drugi, w którym znalazła się grupa starszych nau-
kowców, chciał czekać dalej, za żadną cenę nie dopuścić do ot-
warcia wejścia i wypatrywać jakiejś pomocy z zewnątrz.

Nie przekonaliśmy ich, żeby z nami poszli, ale oni nie prze-
konali nas, żebyśmy zostali. Zaczekaliśmy do nocy, chyba tylko 
po to, żeby zelżał upał, i żebyśmy poczuli się trochę pewniej, bo 
dla Mgławicy pora dnia nie miała absolutnie żadnego znacze-
nia. Szliśmy przez godzinę, przemykając cicho między budyn-
kami i licząc na to, że Ona nie wyskoczy gdzieś nagle zza rogu.

Pierwszy odpadł Curt. Odbił gdzieś nagle, kiedy przecho-
dziliśmy obok magazynu z bronią, także musieliśmy się po 
niego wrócić. Kiedy zaczęliśmy z nim rozmawiać, okazało 
się, że nie wie, kim jesteśmy. Co więcej, w ogóle nie reagował 
na to, co do niego mówiliśmy. W pewnym momencie po 
prostu odwrócił się i odbiegł gdzieś między budynki.

Szepcząc
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Pomyślałem, jak potwornie bym się czuł, gdyby to zdarzyło 
się któremuś z nas. Chyba wolałbym być już bezmózgą 
roślinką niż widzieć Jessikę, która mnie nie widzi, nie rozpoz-
naje mojego głosu i nie wie, kim jestem.

Gdyby John to wszystko przeżył, jego córki miałyby po-
dobnie. Nie wiem, czy tylko dlatego John nie powinien zostać 
w tej wiosce na zawsze.

Pomimo że zachowywaliśmy wszelkie środki ostrożności, 
niedługo odłączyła się od nas też Anna. Szła cicho obok nas, 
ale w pewnym momencie otworzyła właz prowadzący do 
kanałów. Usłyszeliśmy głośniejszy plusk, a potem oddalające 
się chlupotanie. Nie próbowaliśmy jej gonić.

„Mów do mnie”, powiedziała po chwili Jessika. „Tylko 
cicho. Chcę wiedzieć, że nadal istniejesz, ale nie chcę, żeby 
Mgławica nas usłyszała i zabrała nam nasze słowa”

Szeptaliśmy więc, poruszając się coraz dalej i dalej. Mówili-
śmy o różnych rzeczach. Śpiewaliśmy cicho stare piosenki, które 
pchały nas do przodu w burzliwych latach wczesnej młodości, 
pisaliśmy do siebie wyimaginowane listy i opowiadaliśmy stare, 
dobrze znane kawały. Tomas też wcinał się od czasu do czasu, 
abyśmy wiedzieli, że jeszcze ciągle możemy na niego liczyć.

Ale my też dostrzegaliśmy braki. Dziury w pamięci i słow-
nictwie Jessiki były coraz większe, a i ja pewnie zapomniałem 
lwią część wspólnie spędzonych chwil. Pewnych ubytków 
pewnie nie dostrzegaliśmy, bo zapominaliśmy o nich wszyscy. 
Najważniejsze jednak, że nadal brnęliśmy przed siebie i jakoś 
zbliżaliśmy się do wyjścia.

Miasteczko obłożono wielką żelazną kopułą przykrytą 
cienką warstewką ołowiu, klatką Faradaya i Bóg wie, czym 
jeszcze. Udało się to zrobić bardzo szybko, bo większość 
zabezpieczeń była przygotowana już wcześniej, najczęściej 
wystarczyło po prostu wcisnąć jakiś guzik.

Tomas trzymał się całkiem nieźle. Szeptał razem z nami 
i opowiadał o różnych historiach ze swojego życia. Był woj-
skowym i okrywał go spory bagaż różnorakich doświadczeń.

„Mieliśmy kiedyś w oddziale takiego małego narwańca”, 
opowiadał, „taki wesoły blondynek, Bernie się nazywał albo 
jakoś tak. Okopaliśmy się za wzgórzem jakieś dwieście me-
trów od osady, którą mieliśmy zlikwidować, aby zapewnić 
spokojny przejazd pancernej. Ten mały drań powiedział, 
że idzie się odlać, a my w tym czasie planowaliśmy, z któr-
ej strony i jakimi siłami uderzymy. Wrócił za pół godziny, 
mówiąc, że droga wolna. Z początku nie wiedzieliśmy, o co 
chodzi, a potem zrobiło nam się cholernie głupio. Ten mały 
dogadał się z tubylcami i zapewnił nam swobodę poruszania 
się po wiosce. A my nawet o tym nie pomyśleliśmy! Od razu 
chcieliśmy znieść ją z powierzchni ziemi”.

Tomas był inteligentny. Żołnierz zawsze kojarzył mi się  
z łysym gburem, ale on został żołnierzem dlatego, że widział 
więcej i lepiej niż inni. Zabawiał nas swoimi opowieściami, 
także przez moment zapomnieliśmy, gdzie i po co idziemy.

Ze mną natomiast nie było już tak różowo. Czułem pod-
skórnie, że powinienem wiedzieć i pamiętać rzeczy, których nie 
wiedziałem i nie pamiętałem. Coraz mniej rozumiałem, coraz 
bardziej dziwiło mnie wszystko dookoła. Jessika i Tomas chyba 
też to widzieli, ale nie odzywali się w tej sprawie ani słowem.

Zwłaszcza że niedługo potem zobaczyliśmy wyjście. 
Stało tam, jakieś dwieście metrów od nas. Zachwiałem się. 
Usłyszałem nawoływania mojej matki. Zawracała mnie  
z placu zabaw, a błogosławieni cisi, albowiem oni na własność 

posiądą ziemię, i jeśli prosta prostopadła do płaszczyzny 
przecina figurę pod kątem…

Zatrzymałem to ostatkiem sił. Odwróciłem się do Tomasa  
i Jessiki, a potem w kierunku nadciągającej Mgławicy. Wyjąłem 
z kieszeni zmiędloną kartkę jakiegoś większego formatu, którą 
nie wiedzieć czemu ciągle taszczyłem ze sobą, i pióro, z którym 
się nie rozstawałem. Napisałem na papierze ładnym wykali-
grafowanym pismem: „Nie istniejesz”. Odwróciłem się jeszcze 
na moment do Jessiki i napotkałem jej przerażone, pytające 
spojrzenie. „Nadzieja, kochanie. Nadzieja”, powiedziałem, po 
czym uniosłem kartkę do góry i rzuciłem się w Mgławicę.

Otoczyła mnie chmara słów – Platon, teoria względności, 
twierdzenia o prostych prostopadłych, przepis na sałatkę 
ziemniaczaną, jakaś instrukcja obsługi, relacja z meczu, dzi-
siejsza gazeta, wybuch wulkanu. Jeśli to stworzenie miałoby 
w sobie coś ludzkiego, byłoby ludzkością. Ale nie miało. Było 
tylko taśmą magnetofonową nagrywającą życie na kawałek 
materiału. „Kocham Jess, pamiętam miasteczko, w którym się 
urodziłem, smak ciepłego rosołu, odgłos deszczu bębniącego 
o dach, ciepło ognia buchającego w kominku. Teraz możesz 
mi to wszystko zabrać”, powiedziałem. Zgodziła się.

 Teraz
 Jestem
 Tu

***

- Widziałeś, co tam napisał, prawda? – zapytała Jessika 
przez łzy.

Jechali dużym samochodem terenowym, otoczeni przez 
grupę milczących żołnierzy, którzy prawdopodobnie wieźli 
ich gdzieś do dowództwa.

- Tak – odparł Tomas.
- I myślisz, że po co to zrobił?
- Ja myślę, że teraz są trzy opcje. Albo Mgławica oleje to 

zupełnie, albo on wreszcie wymyślił sposób jak rozpieprzyć 
to cholerstwo.

- A ta trzecia opcja?
- Albo może też być tak – Tomas nachylił się bliżej i ściszył 

głos – że Mgławica to zrozumie. Wtedy będzie już prawie 
człowiekiem. No a wtedy, moja droga… to mamy przesrane 
na całej linii.

***

Mgławica toczyła się przez puste uliczki miasteczka nau-
kowego. Jej fale obijały się o budynki, walające się po dro-
gach płachty materiału i stare parkowe ławki. Nie miała już 
nikogo ani niczego, co mogłaby pożreć, była panią własnego 
pustego królestwa, w którym nie mogła nikomu rozkazywać.

Na konarze starego dębu zatrzymała się powyginana i wy-
tarta kartka papieru z dwoma słowami zapisanymi na niej 
ładnym, lecz pospiesznym pismem. Mgławica pozornie nie 
zwracała na to uwagi. Pozornie, bo w Jej wnętrzu pojawiło się 
coś, czego wcześniej nie znała. We wnętrzu Mgławicy pojawiło 
się coś, czemu nie mogła sprostać i czego nie mogła odrzucić. 
To rozsadzało Ją od środka i nie dawało Jej spokoju. We wnętrzu 
Mgławicy pojawiła się wątpliwość…

 

Sameer Maani 
Bajarz

 ilustracja Krzysztof Trzaska
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Obchód po obozie był tego dnia wyjątkowo męczący. 
Promienie znajdującego się już niemal w zenicie słońca bez-
litośnie zalewały oblegającą armię falami gorąca. W powietrzu 
unosiła się kompozycja woni końskiego łajna i pieczonego 
mięsa, tworząc wyjątkowo przykry dla nozdrzy efekt. Hetman 
Osociński przemywał pomarszczoną twarz i zsiwiałe włosy 
wodą z podsuniętej mu przez giermka miednicy, szukając  
w niej ochłody i odświeżenia. Bezskutecznie.

– Pieroński upał – rzucił stojący nieopodal Rakowiecki pod-
czas przerwy w opróżnianiu bukłaka. Chwilę później znów 
przyssał się do naczynia, wyraźnie zmęczony wygłoszoną 
mową. Przy jego tuszy nie było to niczym zaskakującym. 
Osociński skwitował wywód jedynie prychnięciem. 

Obaj stali pośrodku zachodniej kwarty obozu, zatrzy-
mując się wraz z końmi na popas. Była to już szósta przerwa 
podczas dzisiejszego obchodu i zaczynał poważnie wątpić  
w słuszność decyzji o przeprowadzeniu przeglądu. Właśnie 
takie myślenie zaprowadziło go tutaj, mimo iż mógł w spoko-
ju spędzić poranek w swym dowódczym namiocie, popijając 
wino i wysługując się przy obchodzie podwładnymi. Hetman 
cierpiał jednak na zawodowe zboczenie, objawiające się tym, 
że armii pod swymi rozkazami zawsze doglądał osobiście. 

Osociński przemył twarz ostatni raz i staksował bystrymi 
stalowoszarymi oczami otoczenie. Krzątający się w pośpiechu 
słudzy i grupki gromko śmiejącej się, podchmielonej szlach-
ty były najłatwiej dostrzegalnymi elementami otoczenia. „To 
burdel, nie armia” – pomyślał, gdy po raz pierwszy zobaczył 
obóz i zdania od tamtego czasu nie zmienił. Pierwsza Kró-
lewska Armia była w istocie pospolitym ruszeniem zwołanym 
przez królową zaraz po wypowiedzeniu wojny. Dzielni Sarma-
ci stawili się pod Ukockiem po zaledwie pół roku i przyjęciu je-
dynie dwóch przywilejów podatkowych przez sejm. Stacjono-
wali pod twierdzą już trzeci miesiąc, ale nikt przez ten czas nie 
wpadł jeszcze na pomysł, jak wykorzystać sześćdziesiąt tysięcy 
ciężkiej kawalerii i dwa razy tyle służby do zdobycia mias-
ta. Obóz przypominał więc w istocie wielką, ogólnokrajową 
libację, podczas której szlachetkowie ze wszystkich krańców 
Rzeczypospolitej znaleźli wreszcie okazję do wspólnego picia  
i wymienienia się sprośnymi żartami.

Obchód w zaistniałych realiach nie miał więc nic wspól-
nego z obchodem z prawdziwego zdarzenia. Jako że hetman 
już od dawna porzucił plany wprowadzenia choć namiast-
ki dyscypliny wśród towarzyszy szlacheckich, doglądanie 
wojsk sprowadzało się do obowiązku odmowy wypicia ko-
lejki z każdym znajomym szlachcicem, jakiego przyszło mu 
spotkać. A że Osociński koneksje miał znaczące, musiał 
wykazać się nielichymi pokładami żelaznej woli. Mimo 
kompletnej bezcelowości przeglądu wojsk, wciąż go co trzy 

dni uskuteczniał, nie chcąc pozwolić sobie na porzucenie 
wojskowych ideałów.

Rakowiecki opróżnił w końcu bukłak i cisnął go ze złością na 
ziemię, najwyraźniej chcąc ukarać go za skończoną pojemność. 
Wraz z Osocińskim stanowili parę hetmanów koronnych już 
od ponad dwóch dekad – on był polnym, jego towarzysz zaś 
− wielkim. 

– Powiedz mi, waść, czemuż to my, starcy już niemal, mamy 
doglądać tych zapijaczonych mord? Oboźnego byś wysłał, nic 
jeno bąki zbija – rozpoczął utyskiwania zmęczonym tonem. 
Był ku temu najwyższy czas, gdyż znany z marudzenia dowód-
ca od rana nie uskarżał się otwarcie, ku zdumieniu przyjaciela.

– Nigdy waćpanu nie kazałem sobie towarzyszyć, sam żeś 
przewietrzyć się chciał. 

– Miast przewietrzyć, zaraz mi przyjdzie sczeznąć na 
tym ukropie. – Jakby na poparcie swych słów przytrzymał 
się ręką kontusza w okolicy mostka, dysząc przy tym głośno. 
– Kiedy ci Italianie wreszcie dotrą? Sprzykrzyła mi się już ta 
wojna, jak Boga kocham. 

Oddział włoskich inżynierów od dwóch tygodni prowadził 
armaty oblężnicze spod faktorii w Kościelcach. W założeniu 
miały one rozbić mury Ukocka, nienaruszone do tej pory przez 
niewielkie działa, jakimi dysponowali obecnie. Hetman jednak 
mocno powątpiewał w możliwości włoskiej myśli technicznej. 
Osobiście ze znacznie większą nadzieją oczekiwał na przybycie 
madziarskiej kompani najemników, którą zwerbował poprzez 
posłów miesiąc temu, dokumentnie opróżniając przy tym kró-
lewski skarbiec. Znał jednak dowódcę Laszla i jego żołnierzy 
jeszcze z czasów kampanii tureckich, miał więc pewność, że 
każda złotówka została dobrze ulokowana.

– Na co nam armaty, głodem ich weźmiemy – odparł 
hetman, pozwalając sobie na dowcip. Mimo że żart krążył 
po obozie niemal od momentu jego rozstawienia i Rakowie-
cki musiał go słyszeć setkę razy, zgodnie z oczekiwaniami 
ryknął śmiechem. Ukock był bowiem największym portem  
w całej północnej Europie, ułożonym dogodnie w głębi Zatoki 
Dobrzyńskiej, więc co dzień do obleganego miasta dopływały 
okręty pełne zaopatrzenia. Rzeczypospolita, której flota była, 
lekko licząc, dziesięć razy mniej liczna od Ukockiej, nawet nie 
wysilała się na komiczne próby blokowania portu. 

– Żarty się waćpana trzymają jak za młodych lat, jak Boga 
kocham. – Pokręcił głową Rakowiecki, wciąż uśmiechnięty. 
Chwilę potem gwałtownie uniósł głowę, słysząc krzyk 
wybijający się ponad zwykły, obozowy harmider. 

– O, patrz, waść, czy to nie wojewoda Jesioński z Kamień-
ca? Jak Boga kocham, od ostatniej wyprawy na Tatara go nie 
widziałem. I jest tam też jego bratanek, Rubnik spod Osławy! 
Chodź, waść, trzeba się napić ze starymi towarzyszami po szabli! 

Sameer Maani 
Bajarz

 ilustracja Krzysztof Trzaska
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Wzrok Osocińskiego powędrował w stronę grupki  
szlachciców, z której dochodziły nawoływania. 

Wojewoda Jesioński, siwowłosy starzec o drobnej postur-
ze, nawoływał zachrypniętym głosem do przyłączenia się do 
biesiady, energicznie machając ręką. Jego siedzący nieco dalej 
bratanek musiał na chwilę oderwać się od obłapiania mocno 
zarumienionej dziewki służebnej, żeby móc zamachać ręką 
równie energicznie co stryj. Gdy Rakowiecki z animus-
zem ruszył na spotkanie kompanom, żylasta dłoń hetmana 
opadła mu na ramię.

– Ani mi się waż! Waść potrafisz z obcymi sobie szlachci-
cami pół dnia na piciu zmitrężyć, co będzie, jak przysiądziesz 
się do znajomych. Dwie ćwiartki obozu pozostały do 
przeglądu, a przed zmierzchem trzeba się jeszcze w namiocie 
królewskim stawić.

Rakowiecki naburmuszył się, ale bez protestu ruszył w stronę 
swego konia, jedynie podniesieniem ręki pozdrawiając rozocho-
conych towarzyszy. Osociński poprzestał na kiwnięciu głową. 

– Ech, waćpan stronisz od wina, jakby z Ukocka w każdej 
chwili co najmniej tuzin pułków husarskich miał wyjechać.  
I co to w ogóle za zgromadzenie królewskie wieczorem? 

– Poselstwo z Ukocka ma przybyć, wszyscy dowódcy mają 
się stawić. W tym i waćpan, o czym zresztą ze trzy razy od rana 
wspominałem. – Hetman znacząco spojrzał na kompana. Rako-
wiecki jednak tego nie zarejestrował, gdyż jego uwagę w całości 
pochłonęła próba wdrapania się na jego rosłego wałacha. 

– Tak, tak, pertraktacje, które zawsze gówno dają. My 
chcemy Ukock wcielić do Korony, a Kozik prędzej zeżre 
własną rzyć, niż się na to zgodzi po dobroci, na cholerę 
więc poselstwo? – Rakowiecki pomagając sobie głośnym 
stęknięciem, wskoczył wreszcie w siodło. – Chyba, żeby nas 
plugawie zelżeć pod osłoną immunitetu, tego to bym się po 
nim akurat spodziewał, jak Boga kocham.

 Hetman, który do tej pory z wyraźnym zainteresowaniem 
oglądał ekwilibrystyczne popisy kompana, zwyczajowo prychnął.

– Kozik może i jest złośliwcem, ale nie prostakiem. Waćpan 
nie musisz się martwić, nikt nam królowej lżyć nie będzie. – 
Przytrzymał się wodzy i wskoczył na siodło zwinnie niczym 
młokos. – Starczy tego gadania, trzeba skończyć ten przeklęty 
przegląd, potem zobaczymy, co tam Kozik nawymyśla.

***

Grajewski ze żwawością właściwą młodemu wiekowi 
przemierzał główny korytarz Srebrnego Pałacu, raz po raz 
pozdrawiając mijane postaci uprzejmym skinieniem głowy. 
Dla kilku możniejszych przechodniów zarezerwował również 
ujmujący uśmiech, ukazujący dwa równe rzędy śnieżnobiałych 
zębów. Wszyscy z napotkanych odpowiadali mu z równą, o ile 
nie większą atencją, co czyniło z niego prawdziwy ewenement 
na dworze. Pierwszy Poseł był bowiem powszechnie i szczerze lu-
biany, czego zasługą był nie tylko wrodzony urok i wybitny dow-
cip, ale też atrakcyjna powierzchowność i dbałość o wygląd. 
Przesadna dbałość o wygląd, która urastała wręcz do rangi lo-
kalnej legendy. W innej części Rzeczypospolitej taki styl bycia 
nazwano by z pewnością zniewieściałym i z całą surowością 
napiętnowano, lecz w Ukocku, gdzie wpływy francuskie były 
znaczące, młodzieniec budził jedynie podziw. Tak damskiej, 
jak i męskiej części mieszkańców. Grajewski bowiem nie tylko 
przyciągał tęskne spojrzenia kobiet wszelkiego stanu i wie-

ku, ale szeptano też wiele o jego dwuznacznych relacjach  
z młodymi i równie urodziwymi synami miejskich włodarzy. 
Plotki tego typu podsycały jedynie zainteresowanie jego 
osobą, ku wyraźnej zresztą satysfakcji posła, ponieważ jedy-
nym, czego pożądał bardziej od doskonałego wyglądu, było 
znajdowanie się w centrum uwagi.

Po pewnym czasie dotarł do końca zachodniego skrzydła 
pałacu, gdzie znajdowały się drzwi do komnaty, będącej jego 
celem. Przy drzwiach nie było żadnych strażników ani też 
nikogo innego, kto mógłby zaanonsować jego przybycie. Bez 
dalszej zwłoki nacisnął srebrną klamkę i wkroczył do po-
mieszczenia.

Komnata bardziej przypominała schowek aniżeli samot-
nię najpotężniejszego człowieka w Ukocku. Już od progu 
nozdrza posła wypełnił charakterystyczny zapach tuszu  
i papieru, którego źródłem były niezliczone księgi, walające 
się w artystycznym nieładzie po podłodze i półkach. Tytuły 
łacińskie, polskie, niemieckie i francuskie sprawiedliwie 
mieszały się ze sobą w niekończącym się potoku stronic, 
szczelnie zasłaniając inne elementy wnętrza. Ponad otocze-
niem górował architektoniczny twór przypominający wieżę, 
złożony z kilkudziesięciu ciężkich tomów, który stał na 
położonym przy oknie dębowym stole. Grajewski, ostrożnie 
stąpając pośród leżących dzieł, musiał przejść parę kroków, 
by dostrzec siedzącą za górą ksiąg postać. Przygarbiony 
mężczyzna w aksamitnej szubie zapamiętale kreślił słowa 
zamaszystym pismem na powierzchni świeżego papieru. 
Obecność gościa dostrzegł dopiero po trzecim chrząknięciu.

– Jesteś wreszcie. Czyżbyś po tylu latach zgubił się w pa-
łacu? – rzucił, nie odwracając wzroku znad kartki. Głos miał 
nieco zachrypnięty, jak ktoś, kto od dawna go nie używał.

– Zatrzymały mnie sprawy towarzyskie, jeśli wiesz, co mam 
na myśli – odparł młodzieniec, pozwalając sobie na poufały ton 
i uśmiechając się do siebie. Powiódł wzrokiem po pomieszcze-
niu, dopiero teraz znajdując chwilę na dokładne przyjrzenie się 
pobliskim tytułom. Znaczną część z nich kojarzył.

Burmistrz Ukocka podniósł − osadzone po obu stro-
nach haczykowatego nosa − oczy na swojego rozmówcę. 
Burmistrzem był jedynie z tytułu, w rzeczywistości od ponad 
dziesięciolecia pełnił w mieście władzę dyktatorską. Dzięki 
umiejętnej polityce nikt nigdy nie zarzucił mu tyranii, czy to 
otwarcie, czy to za plecami. 

Kozik staksował chłodnym spojrzeniem posła odziane-
go na szlachecką modłę w strojny, jedwabny żupan. Nikt  
w Ukocku nie pozwoliłby sobie na taki ton w rozmowie z nim. 
Nikt poza Grajewskim.

– Mamy wojnę – zaczął bez cienia irytacji. – Pod murami 
obozuje bez mała dwieście tysięcy wrogów, a ty przedkładasz 
igraszki z dwórkami ponad stawienie się na wezwanie swoje-
go władcy, dobrze rozumuję?

– Niemal perfekcyjnie, ale dlaczego od razu zakładasz, że  
z dwórkami? – Poseł podniósł z podłogi księgę, która od chwi-
li przykuwała jego uwagę. – Pismo Święte. Co by powiedział 
biskup, gdyby zobaczył taki brak szacunku dla słowa bożego?

Kozik, nie mając zamiaru wplątywać się w bezproduk-
tywne dyskusje, powrócił do wypełniania leżącej przed nim 
kartki drobnym drukiem. Już dawno nauczył się, że jeśli nie 
ma zamiaru ściąć Grajewskiego, jedyną skuteczną strategią 
na walkę z jego bezczelnością jest ignorowanie go. Zgodnie  
z oczekiwaniami poseł po chwili nie wytrzymał.
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– Wybacz spóźnienie. O co chodzi?
Zapytany nie odezwał się z początku słowem, lecz przerwał 

pracę i zebrał kilka z leżących wokół niego zapisanych arkuszy. 
Stronice musiał dobrać nieprzypadkowo, gdyż zanim złożył je 
w równy stosik, pieczołowicie ustawił ich kolejność. 

– Dziś wieczorem ruszasz z poselstwem do królowej Anny. 
Powiadomiłem kogo trzeba, będą cię oczekiwać tuż po za-
chodzie słońca. Oto jego treść. – Wstał i wręczył  chłopakowi 
zebrane kartki. Ten rzucił okiem na papiery, a potem przeniósł 
wzrok, w którym czaiło się niezrozumienie, na Kozika.

– Co to jest? 
– Poselstwo, które wygłosisz przed królową Anną. Żywię 

nadzieję, że pierwszemu posłowi nieobce jest znaczenie słów 
„poselstwo” i „wygłosić”?

Grajewski przez dłuższą chwilę wpatrywał się usilnie  
w burmistrza, licząc na wyjaśnienia. Bez rezultatu.

– Z pewnością potrzebujesz dużo czasu, żeby się wystroić. 
Proponuję zacząć już teraz, żebyś przypadkiem znowu się 
nie spóźnił. Masz zrobić na niej i jej radzie wrażenie. 

Do posła dotarło zawoalowane wyproszenie, więc skinął 
nisko głową, z powrotem przywołując na twarz uprzejmy 
uśmiech, niesięgający jednak oczu. Te jeszcze przez moment 
skierowane były na beznamiętną, wciąż młodą twarz Ko-
zika. Po owym momencie Grajewski odwrócił się z gracją  
i skierował w stronę drzwi. 

– Mam nadzieję, że wiesz, co robisz – rzucił na odchod-
nym, nim nacisnął srebrną klamkę, po czym zniknął za wro-
tami. Kozik opadł na krzesło, zanurzył pióro w kałamarzu  
i wrócił do pisania. 

***

Gdy Osociński z Rakowieckim przy boku wkroczyli do 
namiotu, pozostali członkowie wojennej rady już się zebra-
li. Zasiadali przy jednym boku długiego, dębowego stołu, 
przywiezionego aż z Sali Królewskiej. Już po podniesionych 
i nieco bełkotliwych głosach, a także unoszącej się w powie-
trzu ciężkiej woni mocnego wina, nietrudno było odgadnąć,  
w jaki sposób zebrani uprzyjemniali sobie oczekiwanie. 
Prym wśród zgromadzenia wyraźnie wiódł królewski kwa-
termistrz Cisowski, jegomość o aparycji kartofla, który 
stojąc, namiętnie perorował tubalnym głosem, wspomagając 
się przy tym energiczną gestykulacją. W obu dłoniach 
dzierżył puchary pełne wina i machając rękami, metodycz-
nie oblewał wpatrzonych w niego sąsiadów, lecz nikt z nich 
nawet na to nie zważał. Jego słuchacze co jakiś czas, z pewną 
regularnością, wybuchali gromkim śmiechem, bez oporów 
waląc znajdowanymi pod ręką naczyniami w powierzchnię 
cennego mebla. Obrazu uczty dopełniały zastępy służby 
krzątającej się pomiędzy dowódcami i prowadzącej nierówną 
walkę o dostarczenie trunków na czas.

Osociński, ignorując zamieszanie, ruszył żwawym, żoł-
nierskim krokiem w stronę swego miejsca, wyznaczonego 
po prawej stronie stojącego przy środku stołu tronu. Rako-
wiecki ociężale podreptał za nim, gdyż miał siedzieć miejsce 
dalej. Tron rzecz jasna wciąż pozostawał pusty.

Nim dotarli do celu, towarzystwo zarejestrowało wreszcie 
ich przybycie i posypały się liczne słowa pozdrowień i zaproszeń 
do wspólnego kosztowania win. Hetman puścił wszystko mimo 
uszu i bez zbędnej zwłoki doszedł do przeznaczonego dla sie-

bie miejsca. Przystanął na moment, oszczędnym ruchem 
głowy, popartym niewyraźnym mruknięciem, pozdrawiając 
ogół i sztywno usadowił się na obitym skórą krześle. Jego 
towarzysz nie mógł sobie jednak odmówić przyjemności 
powitania z bracią szlachecką nieco wylewniej, więc dotarł 
dopiero po chwili.

Pojawienie się wielkiego hetmana utemperowało nieco 
nastroje biesiadników. Niby wciąż pili, niby wciąż żartowali, 
rechocząc przy tym głośno, niby wciąż podszczypywali 
służące, jednak czynili to już jakby z mniejszym zapałem. 
Osociński był znany z surowych zasad i zamiłowania do dys-
cypliny, i choć próby wdrożenia wojskowego rygoru wśród 
Sarmatów spełzły na niczym, nikt nie chciał się narażać 
drugiej najpotężniejszej osobie w państwie zbyt rozwiązłym 
zachowaniem. Wyjątek początkowo stanowił magnat Szuj-
ski, który dla wzmocnienia efektu swojego występu wokal-
nego w postaci znanej, lubianej i wyjątkowo obscenicznej 
przyśpiewki, stanął na stole. Napotkawszy jednak karcące 
spojrzenie Osocińskiego, przerwał w pół wulgarnego słowa  
i potulnie wrócił na swoje miejsce.

Zasiadający obok Rakowiecki, który w przeciwieństwie 
do swojego przyjaciela nie stronił od wina, zdążył wychylić 
jedynie dwa puchary, kiedy ogłoszono nadejście królo-
wej. Członkowie wojennej rady wstali od stołu, by godnie 
przywitać monarchinię. Niektórzy z nich, zataczający się  
i w poplamionych winem żupanach, przedstawiali sobą do-
prawdy żałosny widok, lecz oczy wszystkich skierowane były 
na wejście do namiotu, przez który wkrótce wkroczył barw-
ny zastęp Sarmatów i dam dworu. Pośrodku tego pocho-
du kroczyła z dumnie uniesionym czołem królowa Anna, 
dźwigając ciężar złotej korony, bogato wysadzonej kamienia-
mi. Ubrana była w suknię z tak wielką liczbą koronek i wszel-
akich innych ozdób, że drobna postać władczyni zdawała się  
w nich tonąć. Przeszła majestatycznie wzdłuż stołu, przy któ-
rym stali jej dowódcy, docierając po chwili do swego miejsca. 
W tym momencie krocząca najbliżej dwórka pomogła królo-
wej, bowiem zasiadanie na wysokim tronie nie jest rzeczą 
łatwą, gdy ma się sześć lat.

Gdy monarchini usadowiła się już w miarę wygodnie, 
stojący do tej pory szlachcice zasiedli na miejscach. Nawet ci 
najbardziej pijani nie powrócili już do kontynuowania libacji 
na oczach dziecka, nie tyle z wrodzonej przyzwoitości, ile  
z obawy przed narażeniem się Osocińskiemu. Uczta przybrała 
więc o wiele bardziej powściągliwą formę, a wino lało się  
w rozsądnych ilościach. Paru magnatów wzniosło zwycza-
jowe toasty za zdrowie królowej, kilku równie zwyczajowo 
wychwaliło jej wygląd. Władczyni, która pomimo młodego 
wieku była doskonale obeznana z etykietą, przyjmowała 
pochlebstwa z wyuczoną uprzejmością, wypowiadając słowa 
podziękowań piskliwym, dziecinnym głosem. Osociński 
doskonale pamiętał, ile kosztowało jej ojca, świętej pamięci 
króla Zygmunta, zapewnienie córce tronu. Schorowany mo-
narcha, nie posiadając męskiego potomka, przed śmiercią 
zorganizował wysyp przywilejów, jakiego Rzeczypospolita 
jeszcze nie widziała. Trud się jednak opłacił. Na sejmie elek-
cyjnym dwuletnią wtedy Annę wybrano niemal jednogłośnie.

Ceremoniał związany z przybyciem królowej trwał dobrą 
chwilę, po której zaanonsowano wreszcie Ukockiego posła. 
Grajewski sprężystym krokiem wkroczył do namiotu, wys-
trojony niczym magnacki posesjonat, budząc zrozumiałe 
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oburzenie. Nie godziło się bowiem, by byle dyplomata, 
występując przed najprzedniejszymi pośród szlachty Rzeczy-
pospolitej, prezentował się równie okazale jak oni. Podobne,  
o ile nie większe oburzenie wywołał fakt, iż delikatne, niemalże 
dziewczęce lico młodzieńca zostało pokryte znaczącą ilością 
pudru. Takie nowomodne, zachodnie wymysły były bardzo 
źle przyjmowane wśród Sarmatów i kilku z nich dało wyraz 
swojej dezaprobaty w postaci gwizdów i niewybrednych ko-
mentarzy. Grajewski jednak, nic sobie nie robiąc z takiego 
afrontu, podszedł do stołu i wykonał perfekcyjnie zgrabny 
ukłon, kierując go wyłącznie w stronę zasiadającej na tronie 
dziewczynki.

– Wasza Miłość, miano me Feliks Grajewski, pierwszy 
poseł Ukocka. Przybywam w imieniu burmistrza Ukockie-
go, Jana Kozika, Miejskiej Rady i wszystkich mieszkańców 
miasta – przedstawił się regulaminowo. Głos miał mocny  
i dźwięczny, a przy tym miły dla ucha. Gdyby nie został 
posłem, z pewnością załapałby się do chóru.

Królowa odpowiedziała lekkim skinieniem głowy, uśmie-
chając się przy tym łagodnie, wyraźnie wolna od uprzedzeń  
w stosunku do posła. Z racji młodego wieku, faktyczną kontrolę 
nad armią i dyplomacją w czasie wojny sprawował wielki hetman 
koronny, więc Osociński niechętnie podniósł się ze swego miejsca.

– Miło nam gościć Ukockiego posłańca, nawet pomimo 
różnic, jakie nas dzielą ostatnimi czasy – zaczął chłodno, 
skupiając na sobie uwagę Grajewskiego. Ten, mimo iż musiał 
wiedzieć, z kim rzeczywiście przyjdzie mu rozmawiać, z uda-
wanym zaskoczeniem zwrócił głowę w stronę hetmana. „Su-
kinsyn zna się na rzeczy” – zdążył stwierdzić Osociński. Nie 
był tym jednak bynajmniej zaskoczony – Kozik znany był  
z tego, że otaczał się wyłącznie profesjonalistami.

– Muszę pochwalić błyskotliwy eufemizm, jakim określił 
hetman koronny toczącą się pomiędzy naszymi nacjami 
wojnę – poseł pokłonił się raz jeszcze, bardziej zdecydowa-
nie w stronę rozmówcy, z wyrzeźbionym na twarzy promi-
ennym uśmiechem. Pośród rady przeszedł szmer oburzenia.

– Żywię jednak nadzieję – ciągnął – że wiadomość, którą 
przynoszę, a którą własnoręcznie burmistrz zapisał, pozwo-
li na rychłe poprawienie stosunków między zwaśnionymi  
i zapoczątkuje rozmowy, mające na celu zakończenie tego 
niepotrzebnego konfliktu.

Hetman dostrzegł, jak źrenice Grajewskiego przewędro-
wały od prawej strony do lewej, wyraźnie badając wrażenie, 
jakie wywołały słowa. Mimo iż nie padło jeszcze ani jedno 
konkretne zdanie, zarówno ekscentryczny wygląd posła, jak 
i niewątpliwe zdolności oratorskie, rozbudziły wśród zebra-
nych cień zainteresowania.

– Wygłoś więc mowę, na którą wszyscy tu czekamy,  
a która wedle was tak wiele może dokonać. – Poseł trzeci raz 
wykonał ukłon w podzięce za przyzwolenie, a hetman zasiadł 
z powrotem na krześle. Jego rola na razie była skończona, co 
przyjął ze skrywaną ulgą. W rękach Grajewskiego tymcza-
sem pojawiło się kilka stronnic papieru, nie wiadomo gdzie 
uprzednio schowanych, które podniósł na wysokość piersi.

– Wasza Miłość, hetmani koronni i litewscy, i wszyscy 
waćpanowie, którzy mają zaszczyt tu przebywać i wysłuchać 
mego przesłania – zaczął głośno, ukazując w pełni możliwości 
swego głosu, który rozbrzmiał w namiocie czysto niczym  
dzwon. – Nim przedstawię wam warunki, na jakich chcia-
bym zakończyć wojnę, która zrodziła się pomiędzy nami, 

pozwólcie, że opowiem wam ustami mojego posła pewną 
historię. – Tu Grajewski zrobił efektowną pauzę, z wyraźnym 
zadowoleniem odnotowując, iż zainteresowanie wśród 
słuchaczy przybrało na sile. – Dawnymi czasy, kiedy świat 
był jeszcze młody, a słońce jaśniejsze…

***

Popołudniu Osociński wraz z nieodłącznym Rakowie-
ckim i wojewodą Jesiońskim okupowali stół stojący pośrodku 
hetmańskiego namiotu. Ku ogólnej radości dni poczęły robić 
się znacznie chłodniejsze i nic nie zapowiadało, by ten trend 
miał się w najbliższym czasie zmienić. 

– Czegoś takiego to żem się nie spodziewał – powtórzył 
po raz wtóry wojewoda, kręcąc przy tym pomarszczoną jak 
suszona śliwka głową. Obaj hetmani w milczeniu gapili się 
w blat, jakby badali jego strukturę. Wszyscy trzej, łącznie ze 
stroniącym od trunków Osocińskim, sięgali co pewien czas 
po puchary z porządnym winem, a nie cienkuszem, który 
lał się rzekami w obozie. Miał do nich dołączyć też bratanek 
Jesiońskiego, ale zawieruszył się gdzieś na noc w namiotach 
służek i nikt nie przejawiał chęci rozpoczęcia poszukiwań.

Tym, czego wojewoda się tak stanowczo nie spodziewał, był 
przebieg ostatnich poselstw w namiocie królowej, zrelacjono-
wany rzeczowo przez Osocińskiego wespół z wchodzącym mu  
w słowa Rakowieckim. Mimo że plotki o nich krążyły po 
obozie już tej samej nocy, kiedy Grajewski pierwszy raz 
wrócił do Ukocka, Jesioński pragnął usłyszeć o całej sprawie 
raz jeszcze, widocznie mając towarzyszy za najbardziej wia-
rygodne źródło informacji.

 – Więc mówisz, waść – zaczął wojewoda raz jeszcze, 
jakby wcale nie dotarły do niego cztery ostatnie tłumaczenia 
poczynione przez hetmanów – że poseł Ukocki rzeczywiście 
ich warunki przedłoży dopiero, gdy historyję przez Kozika 
napisaną przedstawi do końca? I od dwóch tygodni nic, jeno 
dalej bajkę dzień w dzień królowej opowiada?

– Od dwunastu dni – sprostował cierpliwie Osociński – i od 
tylu też trwa rozejm. Zgodnie z prawem od momentu przyjęcia 
posła, aż do zakończenia negocjacji panowało zawieszenie bro-
ni i nie miało znaczenia to, że poselstwo rozciągało się w cza-
sie tak nieznośnie. W owe dwa tygodnie w obozie dokument-
nie zaniknęły więc resztki dyscypliny i hamulców moralnych, 
czego charakterystycznym przejawem były tłumy spitej do 
nieprzytomności szlachty, każdego ranka zaścielającej błotnistą 
ziemię, nierzadko w towarzystwie nagich ciał równie spitych 
służek. Macki dekadencji sięgnęły tak daleko, że dopadły nawet 
Osocińskiego, który machnął już ręką na zwyczajowe przeglądy 
i pierwszy raz od wielu lat miał kaca.

– No ale jakże to, Kozik wyraźnie kpi z Rzeczypospolitej 
w oczy, a rada nie reaguje, jeno godzi się na takie fanaberie?

– Gówno nie godzi – warknął rozdrażniony już Rakowiec-
ki, dość małomówny tego dnia, biorąc pod uwagę jego zwykłą 
formę. – Grajewski nawet pięciu zdań do końca nie przeczytał, 
kiedy Łopociński zerwał się, by opłazować szczeniaka. 

– Ale jednak nie opłazował – zauważył Jesioński.
– Nie, bo tłuc posłańców to może tatarska hołota, nie Sarmata 

z dziada pradziada – rzucił twardo Osociński. Wychylił do końca 
kielich i otarł usta haftowanym rękawem żupana. – Poselstwo 
przyjęte, więc trzeba zaczekać, aż przedstawi, co ma przedstawić. 
Nawet, jeśli to bajka ciągnąca się przez tuzin wieczorów.
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W namiocie nastała chwilowo niezręczna cisza, przerywana 
jednak obozowym gwarem, tłumionym przez grube, płócienne 
ściany namiotu. Odważył się ją przerwać Rakowiecki.

– Od dwunastu dni ją już czytuje, więc to nie byle jaka ba-
jka, a prawdziwa epopeja – kąciki ust opasłego mówcy uniosły 
się delikatnie. – Swoją drogą, królowej bardzo do gustu 
przypadła Kozikowa opowiastka. Poselstwa więc z pewnością 
będzie chciała wysłuchać do końca, choćby z samej ciekawości. 
Doszły mnie nawet pewne słuchy… – przerwał, czekając, aż 
skupi na sobie wzrok towarzyszy. – Ponoć naszej ukochanej 
królowej Annie tak bardzo spodobała się historyjka, że nic 
jeno całymi dniami trajkocze o niej ze swymi dwórkami. List 
w podzięce za zajmującą opowieść nawet kazała Kozikowi 
wystawić, wyobrażacie sobie? Zresztą – tu zwrócił się do het-
mana – sam waćpan żeś widział, z jakimi rumieńcami słowa 
Grajewskiego chłonie każdego wieczora, a jak tylko zasiądzie 
na tronie, już nogami przebiera, nie mogąc się posła doczekać.

Osociński rzecz jasna widział, tak jak i widział cały dwór. 
Sześciolatka, choć nad wyraz dojrzała i roztropna jak na 
swój wiek, całkowicie zatracała się podczas wysłuchiwania 
hipnotyzującego tonu, z jakim poseł przedstawiał powieść. 
A była zdecydowanie za młoda, by to sam młokos wzbudzał 
w niej takie zainteresowanie.

– Królowa młoda jeszcze, nic dziwnego, że takie opowi-
astki lubi. Wyrośnie z tego.

– A o czym to owa historyjka traktuje, że takową uwagę 
naszej monarchini przykuwa? – zainteresował się Jesioński.

– O cudach na kiju, waćpanie, jak Boga kocham – pos-
pieszył z odpowiedzią Rakowiecki, chcąc zaspokoić ciekawość 
kompana. – O księżniczkach, księciach, smokach, magicz-
nych pierścieniach, czarodziejach, gadających kotach i Bóg 
wie co jeszcze. A wszystko to tak wymieszane i poplątane, że  
z trudem idzie się o jakowy sens doszukiwać. 

– Dziwne tedy ma zapatrywania nasza królowa, jeśli ta-
kowym głupstwom rada. 

– Ano dziwne. Ale, jak powiedział hetman, młoda jesz-
cze, wyrośnie z tego.

– Ale czy szybko wyrośnie? Kto wie, ile jeszcze przyj-
dzie nam czekać na koniec tej bajki. – Jesioński odruchowo 
sięgnął po kielich i z niesmakiem skonstatował brak wina  
w naczyniu. Osociński widząc to, sięgnął po butelkę i pełniąc 
honory gospodarza, obficie napełnił puchar wojewody. Ten 
skinął w podzięce głową, po czym podjął przerwany wątek. 
– Zapasów wciąż ubywa, pobliskie wioski już do cna dawno 
ogołocone. Gadałem niedawno z kwatermistrzem Cisow-
skim, twierdził, że jak tak dalej pójdzie, niebawem przyjdzie 
nam trawsko żreć. – Ostatnie dwa słowa zaakcentował tak 
mocno, jakby opisywał los gorszy od wiecznego potępienia. 

– Italiańscy inżynierowie parę dni temu przybyli, ich działa 
są już niemalże gotowe. Wielkie jak stodoła, lada dzień mogą 
mury zacząć kruszyć. Chłopcy Laszla też już dotarli. Pod la-
sem rozłożyli obóz, jak się patrzy, nie to co tutaj – Wskazał 
podbródkiem na nieokreśloną przestrzeń. – Razem z nimi jest 
już nas bez mała siedemdziesiąt tysięcy szabel. Takiej sile na-
wet ten cholerny Ukock się nie oprze. Na co więc czekamy?

– Królowa oczekuje na ciąg dalszy Kozikowej historii – 
odparł ponuro Osociński.

– Czeka na ciąg dalszy głupawej bajeczki – prychnął po-
gardliwie wojewoda. – Przecie ona to jeno dziecko, jakżeś 
sam waść zauważył, nie można by…

– Nie – uciął ostro hetman. – Nie podejmiemy ataku, póki 
królowa nie wyda rozkazu. – Jego nieugięty wzrok wyzuł 
rozmówcę z wszelkich chęci do ciągnięcia tematu. Rakowie-
cki nad dziw taktownie milczał.

Przez kilka następnych minut towarzysze nie odzywali 
się choćby słowem, cierpliwie czekając, aż napięta atmosfera 
się rozładuje. Dłonie jednak regularnie wędrowały ku pucha-
rom, a usta łapczywie spijały kolejne porcje trunku. 

– Ciekawym – zaczął Rakowiecki, przełamując impas – 
skąd u burmistrza Ukockiego takie pisarskie umiejętności, 
że tak obszerną powieść przed naszą radą wystawił. Musiał 
się biedaczysko naprawdę nudzić w swoim Srebrnym Pałacu, 
że za pióro chwycił, jak Boga kocham.

– Ja wiem, co może stać za tym, że Kozik takowe talenta  
w sobie obudził i władczyni nasza, o bożym świecie zapominając, 
w jego twórczości się rozkochała. – Hetmani po intrygującym 
wstępie unieśli lekko brwi, a wojewoda pochylił się mocniej  
i kontynuował konspiracyjnym szeptem. – Powiadano jeszcze 
przed wojną, że ten Kozik to z nieczystymi siłami ma konszach-
ty i sam Zły do ucha mu rady szepta.

– Panie Jesioński, co też pan wymyśla – przerwał Rako-
wiecki z jowialnym uśmiechem, lecz starzec nie dał się zbić 
z pantałyku.

– Nic nie wymyślam, jeno mówię, co żem od innych słyszał. 
Pomyślcie tylko, syn trubadura i zwykłej ladacznicy, a w wie-
ku niespełna dwudziestu pięciu lat najwyższy urząd w Ukocku 
objął. Bez nazwiska, bez wykształcenia, bez koligacji wśród 
miejskiej rady. A do tego, pod jego rządami miasto rozrosło się  
i wzbogaciło potwornie. Flotę największą na Bałtyku zwodował, 
a po pożyczki do niego z całej Europy możnowładcy ciągną. – 
Uśmiech spełzł z twarzy Rakowieckiego, a kompani słuchali 
wywodu w coraz większym skupieniu. Jesioński wyraźnie 
zadowolony z efektu, kontynuował perorę. 

– To nie może być przypadek, w tym piekielne siły musiały 
maczać palce. Po cóż inaczej kazałby wszystkie krzyże ze Sreb-
rnego Pałacu odwiesić? Albo biskupa z rady wykluczyć i w ka-
tedrze pod kluczem trzymać. Czemu jeszcze z żadną mieszczką 
się nie ożenił i syna nie spłodził? Powiem waćpanom, czemu. 
Bo jego bachory by jak czarty z głowami kozłów się rodziły, ot 
co! Teraz nasza królowa taka zafascynowana jego powieścią, 
bo sam Szatan mu pewnie słowa dyktował, żeby niewinną 
duszę naszej monarchini jak najskuteczniej zbałamucić. Rękę 
daję sobie uciąć, że w jego komnatach czuć siarkę mocniej niż 
wino w namiocie Szujskiego.

Osociński musiał przyznać wojewodzie w pewnym 
względzie rację. Niskie pochodzenie Kozika było powszech-
nie znane i budziło niemałe zaskoczenie, a do tego miasto 
faktycznie weszło w swój złoty okres z chwilą, gdy stanął u 
jego steru. Głośno też w Rzeczypospolitej było od plotek  
o antyreligijnym charakterze rządów Ukockiego burmistrza. 
Hetman krytycznie jednak oceniał sugestię ingerencji sił 
piekielnych w los Kozika, a tym bardziej w proces powsta-
wania przedstawianej w poselstwie historii. Wizja Złego, 
stojącego nad Kozikiem i dyktującego mu, co ma pisać, 
wydała mu się skrajnie niedorzeczna.

– Diabły czy nie diabły, czas się zbierać i wysłuchać ko-
lejnej części opowiadania – zakończył gwałtownie rozmowę, 
wstając od stołu. – Taka wola królowej. 

***
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Grajewski niecierpliwił się coraz bardziej, dając temu upust 
w postaci regularnych westchnień. Dla zabicia czasu rozglądał 
się na wszystkie strony, lecz zajęcie to nie pochłaniało do-
statecznie jego uwagi. Miał nieodparte wrażenie, że bałagan  
w gabinecie burmistrza przy każdej wizycie przybiera na sile, 
jakby tony ksiąg żyły swoim życiem i układały się w pomies-
zczeniu w coraz bardziej chaotycznych konstelacjach. Chcąc 
nie chcąc, był biernym obserwatorem tego procesu, jako że od 
dwóch tygodni odwiedzał komnatę dwa razy w ciągu każdego 
dnia – krótko po południu, by odebrać tekst, i późnym wie-
czorem, by zdać Kozikowi relację z przebiegu poselstw. Ten 
ostatni, całkowicie ignorując oczekującego posła, z fanatycz-
nym uporem stawiał znaki na kolejnej karcie papieru. Grajew-
ski modlił się w duchu, by ta była ostatnią. 

– Widzę po zapale, że wena nie opuszcza cię ani na krok – 
zagadnął niefrasobliwym tonem człowieka, który był panem 
jego losu. – Mała Ania z pewnością będzie z tego rada.

Piszący nie przerwał nawet na moment. Ciągi liter 
wypływały spod jego pióra z nierzeczywistym wigorem. 
Niezrażony poseł ciągnął monolog.

– Ogrom twojego pisarskiego talentu nie przestaje mnie 
zadziwiać – wyznał nie pierwszy raz. – Ileż to jeszcze błyskot-
liwych, fabularnych pomysłów pomieści się w twej głowie?

Wyglądało na to, że jeszcze sporo, bo Kozik machinal-
nym ruchem ręki sięgnął po czysty arkusz i bez zwłoki jął 
go zapisywać. Pióro podjęło przerwany taniec energicznym 
krokiem. Grajewski nie dawał za wygraną. 

– Królowa wkrótce pośle ci nie tylko z list z podziękowa-
niami, ale i pomnik ze szczerego złota, jeśli dalej będziesz 
karmił jej wyobraźnię tak dorodnymi owocami swojej 
twórczości. Powinieneś być z siebie szalenie dumny.

Kozik wyprostował się i podniósł z krzesła. Bezwied-
nym ruchem zebrał ścielące się na stole stronnice i podał 
pierwszemu posłowi.

– Przestań gadać od rzeczy, zostało jeszcze tylko parę dni. 
Teraz idź już. 

***

Zasiadająca w komplecie wojenna rada, wraz ze znaj-
dującą się pośrodku królową, oczekiwała na podjęcie posła. 
Gwar typowy dla wieczornych biesiad w ostatnich dniach 
konsekwentnie słabł, w miarę jak potwierdzały się plotki  
o kończących się zapasach wina. Atmosfera zatem zrozu-
miale zabarwiła się odcieniem przygnębienia, a spora część 
zrezygnowanych Sarmatów, wyprana z ostatnich pomysłów 
na tematy rozmów, siedziała w milczeniu, bębniąc palcami  
w blat stołu. Wyjątek stanowiła sama władczyni, która 
wierciła się nerwowo, nie mogąc znaleźć sobie wygodnej 
pozycji na tronie. Była szalenie zniecierpliwiona i wyrażała 
to każdym mięśniem drobnej twarzyczki. Poobgryzane paz-
nokcie u rąk, jeszcze do niedawna starannie wypielęgnowane, 
powędrowały na wysokość ust. „Może Jesioński rzeczywiście 
ma rację” – przemknęło Osocińskiemu przez myśl. Trwająca 
już od niemal trzech tygodni opowieść z każdym dniem 
wywoływała u monarchini rosnące zainteresowanie i wy-
raźnie widać było, że nic nie zachwieje tym trendem. Jej 
nastrój nieśmiało zdawał się udzielać otaczającym ją szlach-
cicom, gdyż pomimo powszechnej stagnacji Osociński 
dostrzegał, że w ich spojrzeniach czaiła się iskra oczekiwa-

nia i niezaspokojonej ciekawości. Z niemiłym zaskoczeniem 
skonstatował, że on sam jest nawet nieco ciekaw dalszych 
losów wyimaginowanych bohaterów wyprodukowanych 
przez umysł Kozika.

Grajewski wkroczył po chwili, jak zwykle ufryzowany, 
jak zwykle imponująco odziany i jak zwykle błyszczący od 
ozdób. Powitał królową głębokim ukłonem i uśmiechem, ja-
kim obdarza się starych znajomych, wywołując ten sam efekt 
na twarzy młodej władczyni.

– Wasza Miłość. W czasie swej pierwszej wizyty zobo-
wiązałem się, że po wygłoszeniu krótkiej gawędy – tu 
pozwolił sobie na przerwę, obserwując kpiące rozbawienie 
pośród słuchaczy w odpowiedzi na słowo „krótkiej” – którą 
to napisał Ukocki burmistrz, przedstawię jego warunki,  
z którymi przystępuje do pertraktacji. Warunki pana Kozika 
są następujące: Rzeczypospolita najpóźniej jutrzejszego ranka 
opuści okolice twierdzy, godząc się tym samym na całkowitą 
niezależność Ukocka od Korony, zaś wszelkie prawa, jakie 
rości sobie królowa Anna względem miasta, uznaje się za 
niebyłe. – W namiocie zawrzało. Większość wzburzonych 
Sarmatów podniosła się z miejsc, dając wyraz swojej dezap-
robaty głośnymi wrzaskami. W stronę posła i jego nieobecn-
ego seniora posypały się inwektywy w takiej obfitości, jakiej 
nawet w najpodlejszych karczmach nie spotykano. 

– W przeciwnym wypadku – ciągnął niewzruszenie po-
seł, podnosząc głos i wciąż utrzymując kąciki ust wysoko 
uniesione w promiennym wyrazie – królowa nigdy nie poz-
na zakończenia historii autorstwa pana Kozika. 

Efekt jego słów był natychmiastowy. Członkowie rady 
zastygli w nieruchomych pozach, a cisnące się na języki 
słowa uwiązły w gardłach. 

– Burmistrz Ukocka wraz z całą ludnością miasta nie-
cierpliwie wygląda jutrzejszej odpowiedzi – ostrze czystego 
głosu posła przecięło goszczącą ciszę, po czym Grajewski 
skłonił się z przesadną kurtuazją i z przyklejonym do lica po-
godnym uśmiechem skierował się w stronę wyjścia. Po kilku 
uderzeniach serca zniknął za połami namiotu.

Wzrok Osocińkiego, wraz ze spojrzeniami pozostałych 
szlachciców, przeniósł się powoli na pobielałą twarz za-
siadającej na tronie dziewczynki. Dostrzegł w królowej 
dziecko wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Skrzywdzo-
ne dziecko. Jej paciorkowate, szklące się oczy zamarły, zaś 
zastygłe w niemym wyrazie usta nie wypowiedziały żadnych 
słów. Mimo to hetman bał się, że zna już jej odpowiedź.

***

Rankiem następnego dnia słońce nieśmiało wychylało się 
zza zasłony platynowoszarych chmur, pędzonych po niebie 
przez niestrudzony wiatr. Sceneria położonej pod Ukockiem 
doliny pełna była tysięcy drgających, żywych punktów, któ-
re pospiesznie wypełniały przydzielone im zadania. Owe 
punkty bynajmniej nie poruszały się bezgłośnie – tworzyły 
wspólną, chaotyczną melodię, której synteza nastąpiła tak 
perfekcyjnie, że niemożnością było wychwycenie pojedyn-
czego tonu. Przytłaczająca woń obozu powoli opuszczała 
okolicę, wypychana przez masy ciągnącego od morza, 
chłodnego powietrza.

Hetman Osociński, siedząc na grzbiecie karej klaczy, 
obserwował tą przestrzeń ze znacznie bliższej perspektywy 

bajarz



106

i chłonął ją wszystkimi zmysłami. Oto armia Rzeczypospoli-
tej. Jego armia. Armia gotująca się do wymarszu.

***

Obudził go stukot ciężkich, obitych żelazem butów, ude-
rzających w strome kamienne schody. Dźwięk rozchodził się 
głośnym echem po podziemiach, wścibsko docierając do jego 
celi. Podnosząc się z pryczy do pozycji siedzącej, w pierwszej 
chwili pomyślał, że to pora na posiłek albo wymianę świec, 
które miały palić się w pomieszczeniu bez przerwy. Rzut oka 
wyeliminował jednak drugą z możliwości, gdyż na znajdującym 
się przy murze meblu, będącym imitacją stolika, wciąż wznosiła 
się strzelista wieża z wosku, która jeszcze przez długie godzi-
ny mogła zapewnić przyjemny półmrok. Pomysł z jedzeniem 
też moment później odrzucił, bowiem do jego wyczulonych 
uszu dotarł inny odgłos – regularnego, miękkiego kroku, który  
z pewnością nie należał do drugiego strażnika. 

Gwardzista dotarł na dół pierwszy i wprawnym ruchem 
otworzył zamek. Otwierając szeroko masywne wrota, wszedł 
do środka, po czym stanął na baczność pod ścianą, zaciskając 
dłonie na nieporęcznej halabardzie i robiąc miejsce drug-
iej, skrytej w mroku, postaci. Postać wkroczyła do środka, 
stąpając w lekkich pantoflach i budząc na nierównej ścianie 
bezkształtny cień. 

– Zostaw nas samych – rozległ się kobiecy głos, w któr-
ym pobrzmiewała wyraźna nuta młodości. Nuta ta na mo-
ment przywołała u więźnia wspomnienie dawno zmarłego 
przyjaciela. Strażnik o wyciosanej z kamienia twarzy opuścił 
pomieszczenie w towarzystwie rodzącego echo, rytmicznego 
stukotu, zatrzymując się jednak kilka kroków za progiem.

Kozik podniósł wzrok, krzyżując spojrzenie z królową. 
Z urodziwego dziecka wyrosła na równie urodziwą damę, 
której piękno dodatkowo podkreślała ułożona w rurkowate 
fałdy suknia o odważnym dekolcie. Ubiór, w połączeniu z 
jej długimi blond lokami, nadawał jej postaci wygląd, który 
kontrastował z otoczeniem niemalże pod każdym względem. 
Nie licząc jej oczu. Te, podobnie jak lochy, były ciemne i zim-
ne. 

Dziewczyna popatrzyła przez chwilę na stolik, na którym 
poza świecą znajdowały się kartki papieru. Niezmiennie czyste. 

– Wciąż brak postępów? – zapytała, przenosząc z powrotem 
wzrok na Kozika. – Czyżby nadal nękał cię brak twórczej weny?

Mężczyzna nie odpowiedział. Nie był nawet pewien, 
czy by zdołał, gdyby zechciał. Lata milczenia musiały mieć 
druzgocący wpływ na jego aparat mowy. Królowa jednak 
wcale nie oczekiwała odpowiedzi. Nie potrzebowała jej. 

– Ile to już lat? Zdaje się dwanaście, czyż nie? – zagadnęła 
lekkim tonem, jakby rozmawiała o dworskich błahostkach. 

– Dwanaście lat, a ty wciąż nie napisałeś zakończenia swej 
opowieści. A przecież jesteś królewskim bajarzem – nuta 
perfekcyjnie zagranego wyrzutu odbiła się w jej głosie. – 
Obijasz się – dodała po chwili, kręcąc lekko głową i budząc 
wokół niej burzę blond loków.

Królewski bajarz siedział bez słowa. Czasy, kiedy jego 
słowa miały jeszcze znaczenie, dawno minęły. Patrzył więc 
tylko w oczy monarchini wzrokiem kogoś obdartego przez 
życie z wszelkiej woli walki. Jego zniszczone, blade oblicze 
wyrażało dokładnie tyle, ile stronnice leżące na blacie. 

Jego bierność zirytowała Annę. Pochyliła się tak, by jej twarz 
znalazła się na wysokości więźnia, ukazując przy tym znaczną 
część rysującego się pod gorsetem biustu. Kozik jednak uparcie 
wpatrywał się w jej oczy. Irytacja dziewczyny wzrosła. 

– Gdy po zdobyciu Ukocka żołnierze rzucili cię pod moje 
nogi, rozkazałam ci zdradzić zakończenie twojej historii – 
wysyczała cicho. – To był mój rozkaz, rozkaz królowej. A ty 
do dziś go nie wypełniłeś. I choć teraz gówno mnie obchod-
zi twoja durna opowiastka i jej zakończenie, przysięgam ci 
po raz kolejny, że zgnijesz w tej celi, próbując sobie odgryźć 
język, jeśli jej nie dokończysz. Albowiem mój rozkaz zawsze 
musi zostać spełniony. Zawsze.

Kozik żadnym mięśniem twarzy nie dał po sobie poznać, 
że zarejestrował kierowane do niego słowa. Królowej jednak 
wystarczyło samo wygłoszenie monologu, gdyż wyprostowała 
się, wyraźnie usatysfakcjonowana. Martwy wzrok więźnia au-
tomatycznie powędrował za jej oczami.

– Powiadano, że sam Diabeł dyktował ci słowa twojej 
sławetnej opowieści. Jeśli to prawda, to nie krępuj się i poproś 
swojego przyjaciela o pomoc – zakpiła na pożegnanie, po 
czym odwróciła się i lekkim, zwiewnym krokiem ruszyła  
w stronę drzwi. W progu zatrzymał ją cichy szept, który 
zdawał się zdzierać powierzchnię murów.

– Gdybym… – zaczął Kozik z nadludzkim wysiłkiem. – 
Gdybym znał Diabła, nie siedziałbym w twej celi.

Królowa odwróciła głowę, ostatni raz patrząc na swego 
bajarza, po czym prędzej niż było to konieczne, opuściła celę. 
Kozik wciąż siedział na pryczy z dziwnym, nieprzyjemnym 
uśmiechem.

Urodzony w 1991 roku tarnowianin, student-elektronik. 
Miłośnik Jacka Soboty, ciężkiej muzyki i rzucania kostka-
mi w RPG. Debiutuje opowiadaniem w obecnym numerze 
„Qfantu“.

Sameer Maani
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W oknie zabłyśnie blask strojny,
Jakby to wszystko się śniło.

Tak jakby ognia i wojny,
Niczego strasznego nie było

(Wiktoria Dżura)

Pierwszy raz świat ujrzał twarz D. w dzień jego śmierci. 
Ciało D., bezwładna, bezużyteczna kukła, było obecne we 

wszystkich programach informacyjnych niezależnych med-
iów. Szczegóły jego martwej fizjonomii opisywano w stacjach 
radiowych i na internetowych portalach. Do licznych redak-
cji na całym globie od wczesnych godzin popołudniowych 
spływały teksty drobiazgowo charakteryzujące posiniałe ob-
licze, wybałuszone oczy i odbity w nich wyraz strachu. Uwa-
gi opinii publicznej nie umknął żaden detal – ani skromny, 
drewniany taboret w kawalerce D., ani pasek od spodni, na 
którym powiesił się denat, ani nawet otwarte okno, przez 
które jesienny wiatr przywiewał liście prosto z ulicy. Zanim 
D. znaleźli zaniepokojeni sąsiedzi, na parapecie zebrała się 
niewielka kupka brudnobrązowego koloru. 

D. nie był znanym na cały świat gwiazdorem muzyki roz-
rywkowej. Nie był też aktorem, malarzem, celebrytą, polity-
kiem… Nie miał nic wspólnego z żadną rodziną królewską, nie 
prowadził działalności gospodarczej, a rząd znał tylko z telewiz-
ji. Nie rozszyfrował Enigmy i nie wymyślił lekarstwa na raka. 
Był skromnym pracownikiem szpitala w niewielkim mieście 
gdzieś na północy Kraju Nad Rzeką, ale gdzie dokładnie – tego 
nikt nie wiedział. Jego imię owiano tajemnicą. Dla świadomości 
globalnego społeczeństwa na zawsze miał pozostać po prostu 
D. – lekarzem, który przerwał zmowę milczenia.

Jego śmierć była niespodziewana, a przy tym jakże prze-
widywalna. Niepisane żyć długo komuś, kto zdradza me-
chanizmy działania państwa, rozpracowuje metody ekster-
minacji ludności i czystek etnicznych, jakich dopuszczają 
się władze pod przykrywką „ochrony terenu przed klęską 
żywiołową”. Kto podważa możliwość zalania depresji przez 
wysoką falę i działania profilaktyczne w postaci obecności na 
miejscu wyszkolonych oddziałów ratowniczych. Kto wresz-
cie przekreśla nazwę „oddziały ratownicze” i wpisuje zamiast 
tego „szwadrony śmierci”. By cały świat wiedział, co tworzy 
się na północy Kraju Nad Rzeką. 

Oficjalnie mówiło się, że D. popełnił samobójstwo. Nie 
wytrzymał napięcia, powiesił się we własnym mieszkaniu, 
lekarz badający przyczyny zgonu stwierdził uduszenie… 
Tajemnicą poliszynela było, ilu osobom zależało na jego śmierci. 
Nie istniały żadne obiektywne przyczyny, dla których D. miałby 
odebrać sobie życie właśnie tego dnia, w wigilię Bożego Na-

rodzenia. Dlaczego miałby to zrobić w epicentrum świata, 
którego codziennością stały się marsze w imię pokoju, a D. 
został symbolem wolności i prawdy ponad wszystko. Poin-
formowane źródła donosiły ponadto, że dwa dni wcześniej 
D. zaręczył się z o dwa lata młodszą Pielęgniarką, w planach 
mieli huczny mimo okoliczności ślub. Tydzień wcześniej 
został honorowym ambasadorem Towarzystwa Pomocy 
Uchodźcom. Tego samego dnia, jak pisał na słynnym na cały 
świat blogu, otrzymał propozycję pracy w szpitalu w stolicy – po 
półrocznym okresie bezrobocia otworzyły się przed nim nowe 
perspektywy. Kto popełnia samobójstwo w takim momencie? 

Śmierć D. przypominała początek przerażającej, brutalnie 
rzeczywistej powieści kryminalnej. Tylko pytanie brzmiało 
inaczej niż w większości kryminałów. Zagadką nie było, kto 
zabił – wszyscy wiedzieli, komu najbardziej zależało na uci-
szeniu lekarza. Nie było nią też, jak tego dokonał – w dobie 
panoptykonu specsłużb nikt nie jest anonimowy, nawet w te-
oretycznie wolnym Internecie. Żyjący sprawą D. i jego bloga 
świat zadawał sobie zgoła odmienne pytanie: dlaczego właśnie 
teraz? Dlaczego tydzień po tym, jak rząd podał się do dymisji, 
uległszy presji świadomych obywateli? Jeżeli rządowi tak bar-
dzo zależało na władzy, dlaczego nie zadbał o zamknięcie ust 
D. już wcześniej, krótko po tym, jak lekarz zaczął publikować 
pierwsze burzące porządek świata doniesienia? Dlaczego 
pozwolili, by Zaraza Prawdy rozprzestrzeniła się, a o nowej, 
upiornej wojnie zaczęto mówić nie tylko w Kraju nad Rzeką? 
Coś w tej historii było nie tak, a rozwiązania zagadki należało 
szukać tam, gdzie wszystko się zaczęło: na blogu D for Doctor.

***

Fragmenty notek z bloga D for Doctor wraz z wybranymi 
komentarzami:

Dnia 24 XII 20xx r., o godz. 17:50 CET, D. pisze:
Jest Wigilia. Siedzę w dyżurce na wypadek, gdyby któryś  

z mieszkańców mojego Miasteczka potrzebował fachowej po-
mocy medycznej. Na razie żaden nie potrzebuje, więc zajmuję 
się bzdurami jak każdy, kto nie chce dziś myśleć o swojej 
samotności. Założyłem bloga, żeby pisać o zwykłym życiu 
zwykłego lekarza na prowincji. To fascynujące. W czasach, 
gdy człowiek lata w kosmos, a rzeczywistością staje się to,  
o czym pół wieku temu pisano w książkach science-fiction, 
ludzi najbardziej interesuje zwykłe życie. Moje pacjentki 
nałogowo czytają te wszystkie autorki dla gospodyń do-
mowych, u których każda fabuła opiera się na tym samym  
szkielecie: kobieta w średnim wieku, pracująca, mężatka, na-
gle traci pracę, mąż odchodzi do młodszej, a dzieci wchodzą 
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w buntowniczy wiek. Zrozpaczona kobieta wyjeżdża z dala 
od rodzinnego domu, do przyjaciółki albo dalekich krew-
nych, by ochłonąć. Znajduje miłość swojego życia, odkrywa 
nową pasję, wreszcie robi to, co kocha. Mąż wraca z podkul-
onym ogonem, ale ona już jest zakochana w kimś innym. Nie 
szkodzi, zostaje najlepszą przyjaciółką swojego byłego męża. 
Do miasta wraca albo i nie, a dzieci i tak na nowo do niej 
ciągną. Wszystko podane w panierce zwyczajności, obiera-
nia ziemniaków i wcierania maści na żylaki. 

Moje zwykłe życie nie ma w sobie nic szczególnego. Jes-
tem starym kawalerem albo wdowcem, wierzcie, w co Wam 
wygodniej. Od wielu lat pracuję w jednym i tym samym 
szpitalu. Codziennie oglądam twarze nowych pacjentów i 
wysłuchuję ich historii. Jeżeli pozwolą, podzielę się nimi z 
Wami. Chcę, żebyście zrozumieli, że życie lekarza nie jest 
usłane różami – ale nie jest to też katorga. Ktoś, kto kocha 
pomagać, na pewno odnajdzie się w tym zawodzie. Ktoś, 
kto chce mieć prestiż, niech nie idzie na studia medycz-
ne. Prestiżu nie ma, pieniędzy zbyt wielkich też nie, jest 
codzienna harówka i przełykane łzy, ilekroć nie uda się 
nam kogoś uratować. I ta radość, gdy po wielu miesiącach 
i dziesiątkach badań można nagle stwierdzić: nowotwór 
został pokonany. Albo: będzie pan chodzić! Nasze gabinety 
codziennie są świadkami rozpaczy i nadziei, radości i smut-
ków, najsłodszych zwycięstw i najbardziej przytłaczających 
porażek. O tym wszystkim chcę Wam opowiedzieć. 

Jako że od dość dawna nie mam bliskich krewnych, a 
ci, którzy ewentualnie mogliby mnie zaprosić na święta, 
mieszkają setki kilometrów stąd, co roku dyżuruję w Wigilię. 
Obserwując pacjentów, których przyjmujemy, zauważyłem, 
że dzielą się oni na dwie grupy. Z jednej strony są to lud-
zie obdarzeni rodziną, najczęściej dużą, a co za tym idzie –  
z suto zastawionym świątecznym stołem. Zgodnie z tradycją 
próbują wszystkich potraw wigilijnych, szkoda tylko, że  
w ilościach karygodnych. Trafiają do nas pozieleniali, zwija-
jąc się z bólu i otoczeni familią, raz zatroskaną stanem 
zdrowia swego członka, raz wściekłą, że ktoś popsuł im 
świętowanie. Zazwyczaj wystarczy ich nafaszerować pain-
killerami, rzadziej konieczne jest płukanie żołądka. W nocy 
trochę jęczą, ale z reguły sprawiają mało problemów. 

Druga grupa to samotnicy niekoniecznie z wyboru. 
Dwanaście potraw na ich zaimprowizowanym stole to z reguły 
dwanaście rodzajów alkoholu. Zapijają brak perspektyw, 
samotność, piją, żeby zapomnieć, że u sąsiadów dzieci tańczą 
dookoła choinki, a w oknach migoczą radośnie różnobarwne 
lampki. Miasteczko jest małe, nie ma tu Izby Wytrzeźwień, 
więc od razu trafiają do nas. Nie lubię, kiedy ich przywożą. To 
ludzie, którym o wiele bardziej przydałby się psycholog aniżeli 
specjalista-kardiolog czy specjalista-chirurg. Nie naprawi-
my ich popsutych relacji ze światem, nie damy im cudownej 
pigułki, po której wszystko widać na różowo. Wypuszczamy 
takich delikwentów po dwóch, trzech dniach, ale w snach jes-
zcze przez kilka tygodni widzę ich oczy, rozpaczliwie błagające 
o pomoc. Przypominam sobie wtedy własną samotność, którą 
wypełniam szpitalem, żeby tak nie bolało. Sam sobie aplikuję 
środek przeciwbólowy, zamiast pomyśleć o przyczynach. 

 Smęcę, a przecież jest Wigilia. Czas radości. Nie czy-
tajcie tego, idźcie do swoich choinek i prezentów, z których 
ucieszą się dzieci. I proszę, nie pijcie zbyt wiele – alkohol nie 
pomaga. Próbowałem. 

Komentarze (2) Skomentuj

Pięknie to napisałeś, D. Nie martw się, nie tylko ty jesteś 
dziś samotny. Przynajmniej byłeś dość mądry, żeby nie brać 

urlopu, kiedy proponowali. Do zobaczenia po świętach!
~ Pielęgniarka, 24 XII 20xx r., 18:43

Hejka, fajny bloguś! Zapraszam do mnie. http://...
~Ali$$kA, 25 XII 20xx r., 12:56

Dnia 28 XII 20xx r., o godz. 22:30 CET, D. pisze:
Kiedy pochłonęła mnie praca, miałem myśl, że do blo-

ga wrócę nie wcześniej niż za rok o tej samej porze. Jestem 
wykończony, mam za sobą dwudziestoczterogodzinny dyżur 
i ledwie trafiam w klawisze, ale jestem tak roztrzęsiony, że 
zwariuję, jeżeli tego z siebie nie wyrzucę. 

Do szpitala trafiła dziś Dziewczyna. Dwadzieścia kilka lat, 
młoda matka, śliczna jak cukierek. Pobita. Pomyślałem, że to 
typowe, trzeba obdukcji, bandaży i wezwania policji, chociaż 
jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby kogoś w Miasteczku zgarnęli 
za znęcanie się nad żoną. Dziwne: wszyscy tu wszystkich znają, 
sąsiadki przy płocie plotkują, czyja kobieta jest niewierna, któ-
ry facet wraca pijany, a który uważa, że babę należy trzymać 
krótko. Dziewczyna wyglądała znajomo, ale przecież codzi-
ennie widzę tyle twarzy… Nigdy nie leżała w naszym szpita-
lu. Pewnie przychodziła do kogoś z rodziny… Opatrzyłem ją, 
zaordynowałem obserwację do jutra i poszedłem na obchód. 
Policji nie wzywałem, bo nie chciała. Na siłę nic nie będę… 

Wróciłem z obchodu i przypomniałem sobie, gdzie ją wi-
działem. W Wigilię nie miałem co robić, to włączyłem tele-
wizor. Był nastawiony na lokalną stację. Chciałem przełączyć, 
ale akurat emitowali ogłoszenie o zaginięciu pięcioletniego 
chłopca. Zapłakana matka pokazywała zdjęcia malucha, 
apelowała o szybką reakcję do wszystkich, którzy mogą 
wiedzieć, gdzie znajduje się jej syn. Nie dziwiłem się jej,  
w końcu ostatnio było tyle przypadków, że dzieci ginęły,  
a potem ich zwłoki znajdowali w rzece albo w środku lasu… 
Strach się bać. Gdybym sam miał dzieci, nie pozwalałbym im 
samodzielnie wychodzić poza obręb ogrodu. 

I właśnie tą zapłakaną matką była moja pacjentka. Tknęło 
mnie i poleciałem do niej szybciej niż pomyślałem… 

Wpadam do sali, patrzę: leży. Twarz do ściany, pozycja emb-
rionalna, aż serce się kraje. Nie śpi, oczy szeroko otwarte. Biorę 
ją za ramię, a ona jak nie odskoczy i od razu cała twarz we łzach. 

– Spokojnie – mówię cicho, żeby nie pobudzić innych pacjen-
tek. Położyliśmy ją w sali z samymi starszymi paniami, nigdzie 
indziej miejsca nie było. – Jestem lekarzem, nic ci nie zrobię. 

Patrzę: twarz taka młodziutka, że aż głupio mówić do niej na „pani”. 
– Co się stało? – pytam. – Porwali twojego synka, poszłaś 

do nich i cię pobili, tak? 
Cisza. Zaciska zęby, a w oczach zbierają się łzy. 
– Jak mi powiesz, co się stało, postaram się ci pomóc. – 

Kłamię. Nie mam pojęcia, co zrobić w takiej sytuacji. 
Cisza. 
– Dlaczego ty do nich poszłaś, a nie twój mąż? 
Odwraca się powoli, łzy ciurkiem płyną z oczu. 
– Nie mam męża… 
Typowe. Zabawił się z młodą dziewczyną, pewnie na 

jakiejś dyskotece w okolicy, zrobił jej dziecko i zostawił. Cie-
kawe, czy ona zna w ogóle jego imię? 

JOanna kRySTyna RadOSz



109

– Nie mam męża – powtarza słabo i dławi się łzami. – 
On… nie żyje. Zabili… 

– Kto zabił?
Cisza. 
– To ci, którzy porwali twojego synka? 
Cisza dzwoni w uszach. 
Nie mogę przestać o niej myśleć. Kiedy zamknę oczy, widzę 

jej zaciśnięte zęby, siniaki na policzkach, rozcięty łuk brwiowy. 
Myślę o tych gnojach, którzy pozbawili ją męża i syna. Dla-
czego nie chce nic powiedzieć? Kogo się boi? Policja nic nie 
pomoże, ale przecież od początku grudnia w Miasteczku 
stacjonują żołnierze. Poziom wody się podwyższył, Miaste-
czku grozi zalanie, a oni prewencyjnie budują tamę. Mają 
zostać, dopóki sytuacja się nie unormuje, a z tego, co mówią, 
wynika, że nie unormuje się jeszcze długo. Dlaczego Dziew-
czyna nie pójdzie z tym do żołnierzy? 

Komentarze (1) Skomentuj

Żołnierze? Oni są tacy sami jak policja, bez zwłok pal-
cem nie kiwną. Biedna Dziewczyna, widziałam w Miaste-

czku ogłoszenia o zaginięciu tego chłopca. Wyobraź sobie, 
ktoś na jednym z nich dopisał markerem koło numeru 

telefonu: „Dzwoniłem, ale nikt nie odbierał. Jaja se robisz? 
Chcesz zobaczyć tego dzieciaka czy nie?”. Co za ludzie…

~Pielęgniarka, 29 XII 20xx r., 05:16

Dnia 31 XII 20xx r., o godz. 23:13 CET, D. pisze: 
Minęły trzy dni, a Dziewczyna śni mi się co noc. W snach 

prosi o pomoc. Mówi: „znajdź mojego synka, zanim oni go…” 
i zalewa się łzami. Od rozmowy, którą opisałem, nie odezwała 
się do mnie ani słowem. Tylko w oczach miała błaganie. 
Gdyby chociaż powiedziała coś więcej, gdyby wyjaśniła,  
w jakich okolicznościach zginął jej mąż… Byłem u żołnierzy: 
roześmiali mi się w twarz. 

– A jakie ma pan dowody, że jej mąż został zamordowa-
ny, a mordercy pobili ją i porwali jej syna? 

– Chodźcie ze mną do szpitala! – jęknąłem. – Spójrzcie 
na nią, porozmawiajcie… Ona się boi. Trzeba jej pomóc! 

Rozłożyli ręce, że och, niby nic nie mogą zrobić. Z bólem 
serca przyznaję Ci rację, Pielęgniarko. 

Dzisiaj znowu zrobiło się niespokojnie. Mam dyżur, jak 
zwykle w ostatnią noc roku. I jak zwykle o tej porze jest to ciężki 
dyżur. Miasteczko nie ma wielu mieszkańców, a w każdej rodzi-
nie jest średnio dwójka dzieci, bardzo rzadko trójka lub więcej. 
Mam wrażenie, że wszystkie te dzieci czekały z utęsknieniem 
na sylwestra, żeby puścić z dymem domy, zwierzęta… i sie-
bie. Chwilę temu skończyłem poważną operację chłopca, któ-
remu petarda oderwała dłoń. Makabryczny widok. Dzieciak 
dosłownie wył, matka histeryzowała, a ojciec opowiadał, że „on 
tylko na chwilę zostawił młodego”. Ręka? Zostawili ją tam, gdzie 
leżała… Gdzie ci ludzie mają mózgi? 

Odkąd zobaczyłem tę rodzinkę, coś nie dawało mi spo-
koju. To chyba setny taki przypadek w moim życiu, kie-
dy w sylwestra opatruję ofiarę głupoty własnej i rodziców,  
a jednak było w tym chłopcu coś, co niepokoiło mnie bard-
ziej niż zwykle. Operacja przebiegła pomyślnie, dzieciak 
przeżyje, tylko będą musieli pojechać do Fundacji prosić  
o pieniądze na protezę. Co w takim razie tak strasznie mnie 

dręczyło? Dopiero teraz, kiedy napisałem o tym wszystkim, 
zrozumiałem. 

Wcale nie wyglądało na to, żeby petarda oderwała mu 
dłoń. Mam na myśli – ręka chłopaka faktycznie kończy się 
na nadgarstku, ale… Petardy nie odrywają dłoni tak równo. 
To wyglądało raczej, jakby… ktoś go okaleczył? I to ktoś, kto 
zna swój makabryczny fach. Cholernie precyzyjna robota. 

Boże, czy to ten sam szaleniec, który porwał dziecko 
Dziewczyny i zabił jej męża? Czy w Miasteczku grasuje psy-
chopata?! Zaczynam się bać… 

Kiedy teraz o tym wszystkim myślę, przychodzi mi do głowy 
jeszcze jeden szczegół: zarówno Dziewczyna, jak i chłopiec od 
petardy, są K. Czytelnikom spoza Kraju nad Rzeką wyjaśniam: 
K. to mieszkająca u nas mniejszość etniczna. Nie wyróżniają się 
kolorem skóry ani językiem. W swoim dialekcie rozmawiają 
tylko między sobą, a charakterystyczne stroje noszą wyłącznie 
w święta, które obchodzą. Ktoś, kto nie ma do czynienia z K. na 
co dzień, nie rozpozna ich. Ale ja żyję wśród nich od lat i słyszę 
nutę obcego akcentu, kiedy ze mną rozmawiają. 

Komu oni przeszkadzają? Kiedyś chcieli autonomii, ale 
od tej pory minęło sporo czasu. Od dawna nie słyszałem  
o żadnej demonstracji K., a ich projekty nie trafiają nawet do 
parlamentu, tylko są po drodze wyrzucane do kosza. Czuję, 
że powinienem porozmawiać ze znajomymi K. Może oni 
naprowadzą mnie na jakiś trop. Chociaż… jeżeli to psycho-
pata, to dążenia K. nie mają tu nic do rzeczy. Psychopaci nie 
działają logicznie. To tak, jakby uznać za winę blondynek, 
że jakiś wariat morduje kobiety z długimi blond włosami… 

Komentarze (3) Skomentuj

Psychopata? D., skąd w Miasteczku mieliby się wziąć 
psychopaci? Niepokoi mnie to wszystko… I niepokoi to, 

co ty robisz. Wiesz, jak to się nazywa? Dziś o takich jak ty, 
blogowiczach opisujących niewygodne dla niektórych zda-
rzenia, mówią: „dziennikarze obywatelscy”. Czytałeś kiedyś 
o „Dziennikarstwie 2.0”? Bądź ostrożny, D., nie każdy lubi 

dziennikarzy…
~Pielęgniarka, 1 I 20xx r., 5:15

Obiecywałem sobie, że nie będę odpisywać, ale chyba 
muszę. Tak, Pielęgniarko, słyszałem o Dziennikarstwie 2.0. 

Nie wiem, czy to jest to, co robię i w sumie mało mnie to 
interesuje. Jeżeli w Miasteczku faktycznie grasuje psychopa-
ta, może moje notki na blogu coś dadzą? Może ktoś widział 

postać wyjątkowo niechętną K. Kogo mam się Twoim 
zdaniem bać? 

~D for Doctor, 1 I 20xx r., 6:32

Nic nie dadzą. Przecież nikt nawet nie wie, jak się 
nazywa Miasteczko. Szpital, żołnierze… Szpitale są teraz 

wszędzie, a żołnierze stacjonują na całej północy kraju. 
Chyba od początku zależało Ci, żeby nikt się nie dowiedział, 

kim jesteś?
Kogo masz się bać? Nie wiem – i to jest najgorsze. 

~Pielęgniarka 1 I 20xx r., 7:22

Dnia 3 I 20xx r., o godz. 23:43 CET, D. pisze:
Nie wierzę. Siedzę przed komputerem z niemądrą miną  

i cały się trzęsę. Z zimna, otworzyłem okno, bo nagle zrobiło 
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mi się strasznie duszno. Pielęgniarka powie zapewne, że po-
winienem się trząść ze strachu, ale ja na razie nie odczuwam 
żadnego strachu. Tylko wściekłość i niedowierzanie. 

Znów trafiła do nas Dziewczyna. Skatowana. Ope-
rowaliśmy ją prawie cały dzień, straciła potwornie dużo 
krwi, leży na OIOM-ie i nie wiadomo, czy przeżyje. 

To było tak: znalazł ją jeden z okolicznych pijaczków, 
nieszkodliwy pan w średnim wieku. Wracał do domu, bo 
akurat wytrzeźwiał, a wcześniej nie chciał się żonie na oczy 
pokazywać. Szedł wzdłuż lasu, kiedy nagle zobaczył – tak 
myślał – zakrwawione ciało wystające zza drzew. Obrot-
ny jak na pijaczka, sprawdził, czy ofiara żyje, poleciał do 
najbliższego domu i zadzwonił po pogotowie. W karetce 
Dziewczyna się ocknęła. Bełkotała, nikt nie mógł z niej sen-
sownego słowa wydusić… Dopiero, kiedy przywieźli ją do 
szpitala i zobaczyła mnie, wykrztusiła z trudem: 

– Oni przyjdą… 
A potem na nowo zemdlała. Modlę się do wszystkich bo-

gów, jakich znam, żeby przeżyła. Nie mogę przestać myśleć o niej 
 i o jej zaginionym synku. Wpadła na jego trop? Znów kontaktowała 
się z porywaczami? I co ma wspólnego z chłopcem od petardy? 

Siedzieliśmy w dyżurce – ja, chirurg i kardiolog. Milcze-
liśmy, póki nagle nie odezwał się chirurg, zasuszony staru-
szek, który wygląda jak chuchro, ale ma krzepę, sokoli wzrok 
i prawie pół wieku doświadczenia:

– Pamiętacie poprzedni ustrój? – Umilkł na chwilę, wy-
chylił duszkiem filiżankę kawy, a my w tym czasie zgodnie 
przytaknęliśmy. Młodzi byliśmy, ale coś tam w pamięci 
się ostało. Kardiolog, mój rówieśnik, siedział nawet przez 
miesiąc w więzieniu jako „polityczny”. Za to, że napisał na 
murze wokół cmentarza rewolucyjne, niecenzuralne hasła. 

– I co z tym ustrojem? – zapytał z zainteresowaniem. Nie 
zajmował się sprawą Dziewczyny, nawet jej nie widział, ale 
i jego poruszyła nasza opowieść. W tym momencie wszys-
tkie gadki-szmatki były lepsze od zastanawiania się, czy ona 
przeżyje. Czy będzie w stanie kiedykolwiek wyjaśnić, kto 
zniszczył życie jej i jej rodziny. 

– Jaki by nie był, coś uczciwego w sobie miał – zadumał 
się chirurg, nalewając sobie kawy z ekspresu. Nie zwracaliśmy 
mu uwagi – codziennie wypijał przynajmniej cztery filiżanki, 
bez tego nie potrafił normalnie funkcjonować. – Jak pałowali, 
to uczciwie, na widoku, na ulicach. Mówili: wróg narodu,  
i było jasne, że chodzi o ich wroga. A teraz? 

– A teraz co? – nie zrozumiał kardiolog. Spojrzał na mnie, 
jakby liczył, że odpowiem. Ale ja też nie miałem pojęcia, do 
czego dąży chirurg. 

Staruszek nieoczekiwanie z impetem odstawił filiżankę 
na stół. Kawa rozprysła się po ścianach, a porcelana zadzwo-
niła złowieszczo. 

– Jesteście ślepi?! – rozzłościł się. – Widziałem rany tej 
dziewczyny! Za poprzedniego ustroju ludzie mieli takie 
same! Naprawdę nie rozumiecie? Ci żołnierze, którzy rzeko-
mo ratują nas przed powodzią, to czystej wody podpucha! 
Nie rozumiecie? Ona im czymś podpadła! Tak samo jak ten 
chłopak, który niby oberwał petardą…

– Też zauważyłeś? – zdziwiłem się. 
– Co takiego? – nie rozumiał kardiolog. 
– Rodzice twierdzili, że dłoń oderwała chłopcu petarda. 

Ale od kiedy petardy odrywają dłonie tak równo? To robota 
jakiegoś makabrycznego fachowca… 

Chirurg, przygarbiony, ściskał w dłoni filiżankę, co jakiś 
czas unosił ją do ust, lecz nie upił ani kropli. 

– D-dokładnie – potwierdził, a na jego pomarszczonym 
czole zalśniły krople potu. – A te rzekome odgłosy fajerwer-
ków… Mnie to na petardy nie brzmiało. W każdym razie, nie 
zdziwię się, jak za chwilę zapukają do nas… 

Wszyscy trzej zachichotaliśmy nerwowo, kiedy w tym mo-
mencie rozległo się pukanie do dyżurki, chociaż żadnemu z nas 
nie było do śmiechu. Pomyślałem, że na pewno coś się stało  
z Dziewczyną i ta myśl momentalnie poderwała mnie z krzesła. 

Ale to nie żadna z pielęgniarek stała za drzwiami. Mignęły 
mi nieogolone twarze rozpalone gniewem i buty z wysokimi 
cholewami, które wbrew wszelkim zasadom BHP zostawiały 
na korytarzu czarne, błotniste ślady. Czyjeś ręce brutalnie 
wyciągnęły mnie z pomieszczenia. Zadzwonił metal orderów, 
gdy niemal rzucono mnie na ścianę na końcu korytarza. 

– Ilu lekarzy siedzi tam oprócz ciebie? – warknął żołnierz, przy-
gważdżając mnie do ściany. Miał cuchnący, lepki oddech, a kiedy 
mówił, z przerwy między zębami tryskały na mnie krople śliny. 

– Ż-żaden – skłamałem szybko, a pot strużką ściekał mi po 
plecach. Na białym kitlu pojawiły się ślady jego brudnych łapsk. 

– Czyli to ty z nią gadałeś? – zapytał drugi. Ten nie warczał 
i nie krzyczał, ale w spojrzeniu miał tyle nienawiści, że aż 
mnie zmroziło. Nie wiem, jakim cudem zrozumiałem, że 
mówią o Dziewczynie. Skinąłem głową. Któraś z pielęgniarek 
musiała nas widzieć, kiedy Dziewczyna poprzednim razem 
trafiła do szpitala albo słyszeć, jak mówiła do mnie, kiedy ją 
dziś przywieźli. Nie było sensu się wykręcać. 

– I co mówiła? – kontynuowali przesłuchanie. 
– N-nic takiego… Płakała, bo z-zaginął jej s-syn… 

P-pocieszałem ją… 
– Co mówiła o tym synu? – Ten, który mnie nie trzymał, 

dźgnął mnie kolbą pistoletu pod żebra. Na moment zabrakło 
mi tchu. Myślałem, że to już koniec, że teraz mnie zabiją. 

– Że n-nikt nie wie, g-gdzie on jest… 
– A kto ją pobił? 
– M-mąż… 
– Tak powiedziała? – Oko trzymającego mnie żołnierza 

błysnęło niebezpiecznie. Potrząsnąłem głową. 
– Nie. Nie p-powiedziała nic, więc p-pewnie mąż… 
Nie skomentowali. 
– A dziś co ci mówiła? 
Wziąłem głęboki oddech, zdecydowany kłamać, ile wle-

zie, byle tylko ocalić życie. 
– Powiedziała: „oni p-przyjdą”… Takie b-bredzenie… Ludzie, 

którzy p-przeżywają życiową tragedię, często m-mówią od rzeczy. 
– Racja – zgodził się spokojniejszy z żołnierzy, odsuwając 

pistolet od mojego ciała. Westchnienie ulgi wyrwało mi się 
wbrew woli. Drugie nastąpiło, kiedy ten o cebulowym oddechu  
i brudnych łapach przestał mnie przyciskać do ściany. Osunąłem 
się ostrożnie i rozejrzałem po korytarzu. W okolicy nie było ni-
kogo. Z sali po drugiej stronie korytarza dobiegało pojękiwanie 
starszej, chorej na artretyzm pacjentki. Nie wyszłaby z łóżka. 
Nasza rozmowa nie miała żadnych świadków. 

– Dlaczego p-panowie pytacie o nią? 
– Nie ty tu zadajesz pytania! – Ponownie owionął mnie 

cebulowy oddech. Drugi zaśmiał się basowo, a jego śmiech 
podobny był do szczekania psa chorego na wściekliznę. 

– Ale to niegrzecznie, zostawiać tak pana doktora bez 
odpowiedzi. Prowadzimy śledztwo – wyjaśnił flegmatycznie, 
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skłaniając przede mną szyderczo głowę. – Pan doktor chyba 
sam nas o to prosił. 

– Dlaczego tak brutalnie? – zapytałem, ośmielony. Byłem 
już niemal pewny, że mnie nie zabiją. Nie potrzebowali 
zbędnych trupów. 

Ten spokojniejszy i bardziej elegancki zmrużył oczy, 
nachylając się konspiracyjnie w moją stronę: 

– Otrzymaliśmy anonimową informację, że lekarz, któ-
ry rozmawiał z Dziewczyną, wypytywał ją, czy jest K. Według 
naszego informatora, ten lekarz to zdeklarowany przeciwnik  
K. Mamy podstawy, by przypuszczać, że porwanie syna Dziew-
czyny oraz jej pobicie to element konfliktu na tle etnicznym. 

Łgali w żywe oczy! Kiedy na nich patrzyłem, nie miałem 
żadnych wątpliwości, kto stoi za krzywdami doznanymi przez 
Dziewczynę i jej rodzinę. Żołnierzy chyba nie obchodziło moje 
zdanie. Powiedzieli, co uważali za stosowne, po czym wyszli, 
zostawiając za sobą ścieżkę z czarnych odcisków podeszew. 

Nie wróciłem do dyżurki, nie byłem w stanie. Wiedzia-
łem, że powinienem ostrzec kardiologa i chirurga, ale cały się 
trząsłem. Przerażenie towarzyszące mi podczas starcia z żoł-
nierzami zamieniło się we wściekłość. Na nogach jak z waty 
wyszedłem na dwór, w samym kitlu pomimo panującego 
chłodu, i zacząłem palić. Wypaliłem trzy papierosy, jeden za 
drugim, kiedy dopadła mnie jedna z pielęgniarek. 

– Widział pan tych trzech, panie doktorze? 
– Jakich trzech? – Głos mi się łamał, a ręce drżały jak 

staremu alkoholikowi. 
– Żołnierzy! – wzburzyła się pielęgniarka. Była blada jak 

płótno. – Nie chciałam ich wpuścić, mówiłam, że to nie miej-
sce, a oni po prostu mnie odepchnęli, jeden groził mi bronią, 
co tu się wyprawia… 

Kiedy po powrocie do dyżurki usłyszałem od chirurga, 
że Dziewczyna zmarła, wiedziałem już, gdzie podział się 
trzeci żołnierz. 

Komentarze (52) Skomentuj

[pokaż ukryte komentarze]

Aż trudno mi uwierzyć w to, co piszesz. Gdybym 
sama nie była świadkiem, jak wdarli się do szpita-

la, pomyślałabym, że piszesz jakąś upiorną powieść. 
Umieściłam link do Twojego bloga, gdzie tylko mogłam 

– uważam, że cały kraj powinien się dowiedzieć, czym się 
zajmują ci cholerni żołnierze!!!
~Pielęgniarka, 4 I 20xx r., 2:08

Trafiłam tu z portalu abcd.pl. Jestem wstrząśnięta tym, 
co Pan opisuje. Słyszałam o podobnych przypadkach na ob-

szarze byłego ZSRR, gdzie pod przykrywką „akcji prewen-
cyjnych” prowadzona jest eksterminacja ludności. Ale  

u nas? Myślałam, że żyjemy w cywilizowanym kraju!
~AnnaH, 4 I 20xx r., 14:36

Jak się nazywa Miasteczko?! Błagam o odpowiedź!!! 
Jestem z K. i mieszkam na północy kraju. W moim mieście 

od miesiąca stacjonują żołnierze, rodzice mówią, że to dla 
ochrony przed wielką wodą, ale ja im nie wierzę. Błagam, 

niech mi pan powie, ja się boję!!!!!!
~Stokrotka38549, 6 I 20xx r., 20:48

Też mieszkam na północy i też zauważyłam, że co-
raz więcej K. ginie bez śladu albo ma nieliche problemy. 

Dziękuję, że miał Pan odwagę opowiedzieć głośno o tym, co 
się w tym kraju wyprawia. Brawo! Jest Pan o wiele praw-

dziwszym dziennikarzem niż te tchórze z telewizji, które ani 
słowa o czystkach nie powiedziały! 

~Bogdan, 7 I 20xx r., 14:03

Niech żyje Dziennikarstwo 2.0! 
~Javier Fernandez, 7 I 20xx r., 16:45

[oryginał w języku: angielski. | pokaż oryginalną wiadomość]

Czy rząd nie ma już żadnej kontroli nad wojskiem?! 
~Kay’Dreamer, 7 I 20xx r., 19:20

[oryginał w języku: angielski. | pokaż oryginalną wiadomość]

Dnia 16 I 20xx r., o godz. 19:02 CET, D. pisze: 
Nie spodziewałem się, że moja ostatnia wiadomość wywoła 

taką burzę. Cieszę się, że tyle osób popiera mówienie wprost o spra-
wach, które nasz rząd najwyraźniej chciałby zamieść pod dywan. 

Nie mam teraz czasu pisać. Do szpitala trafia coraz więcej 
osób z tajemniczymi śladami pobicia, przypalania papiero-
sem, z ranami kłutymi i ranami postrzałowymi. Żołnierze 
przychodzą prawie codziennie, twierdzą, że niepokoi ich 
nagły wzrost liczby pacjentów i muszą obserwować, czy… 
czy sami nie przyczyniamy się do większej ilości wypad-
ków! Wyobrażacie sobie?! Odgrywają tych sprawiedliwych, 
a niektórzy się na to nabierają! Ostatnio wypisaliśmy na 
żądanie dwie kobiety, chociaż ich stan pozostawiał wiele do 
życzenia. Powiedziały, że „nie zamierzają nam poprawiać 
statystyk” i „nie dadzą się zabić w szpitalnym łóżku”. Kto, jak 
nie żołnierze, rozpuszcza plotki, że to my mordujemy ludzi?! 

W nocy na ogrodzeniu ktoś sprayem napisał: „Ksenofoby  
i mordercy!”. Ludzie naprawdę myślą, że to my dokonujemy ma-
sowej eksterminacji K. A K., którzy przeżyli… milczą. Wszyscy 
uparcie milczą, od żadnego nie wydusisz zeznań. Oczywiście, 
cały szpital wie, kto za tym wszystkim stoi. Tylko że nikt nie ma 
odwagi głośno powiedzieć pacjentom, że my wiemy. 

Jeżeli istnieje jakiś Bóg, niech ześle nam pomoc… Boję 
się, co będzie dalej. 

Komentarze (224) Skomentuj

[pokaż ukryte komentarze]

Witam. Nazywam się Georg J. i reprezentuję niemiecką 
partię socjaldemokratyczną SPD. Panie D., proszę o kontakt 
pod adresem georgj@spd.de i przesłanie nagrań, zdjęć bądź 
innych materiałów dokumentujących opisywane przez Pana 
zdarzenia. Na najbliższym posiedzeniu Reichstagu wystąpię 

o interwencję w Waszym kraju. 
~SPD-Mann, 21 I 20xx r., 13:45

[oryginał w języku: angielski. | pokaż oryginalną wiadomość]

Panie D.! Przypominam się i pilnie proszę o kontakt!
~SPD-Mann, 26 I 20xx r., 21:40

[oryginał w języku: angielski. | pokaż oryginalną wiadomość]

Proszę na siebie uważać! W nasz przypadek też była 
jedna dziennikarka. Co z tego, że cały świat słyszał za nasza 
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krzywda, jak kobietę zabili? 
~Ahmed, 26 I 20xx r., 23:05

Dnia 16 III 20xx r., o godz. 19:02 CET, D. pisze: 
Od czasu ostatniego wpisu minęły dwa miesiące, a ja czuję, 

jakby to była cała wieczność. Mój dzień już dawno przestał być 
tylko dyżurami. Wielu rannych żołnierze nie dopuszczają do 
szpitala, każąc im konać gdzieś w przydrożnym rowie. Kiedy 
kończę pracę, ruszam w trasę po Miasteczku, szukam kolejnych 
poszkodowanych, udzielam pomocy, przekazuję informacje  
o zmarłych. W Miasteczku zostaje coraz mniej K. – większość  
w popłochu wyjeżdża. Przeraża mnie, że oni uciekają z obo-
wiązku, bo w przypadku zagrożenia trzeba uciekać:

– Nie wierzę, że gdziekolwiek jest inaczej – mówi jedna 
 z K. – Całe wybrzeże jest w rękach rządu i żołnierzy. Wymyślili 
sobie dobry pretekst: podnoszenie się poziomu wody, i dzięki temu 
mogą spokojnie tu działać i mordować wszystkich, którzy są dla 
nich niewygodni. Ciekawe, kiedy do swojej historyjki dopiszą  
K.-terrorystów, żeby usprawiedliwić masowe egzekucje? 

Dziękuję Wam wszystkim za pomoc, za nagłaśnianie tej 
sprawy, za publikacje na temat tego, co dzieje się na północy 
Kraju nad Rzeką! Niech usłyszy o tym cały świat! 

Komentarze (353) Skomentuj

[pokaż ukryte komentarze]

Panie D.! Raz jeszcze gratuluję Panu odwagi! Mam 
nadzieję, że Pański blog uruchomi lawinę zainteresowania 

niedopuszczalnymi posunięciami rządu i wykorzysty-
waniem położenia geograficznego do exodusu ludności 

przy użyciu szwadronów śmierci. Tak, nie bójmy się tego 
określenia, to nie są żadne oddziały ratownicze! Co one 

ratują? Odrywającą się część kraju. Rozmawiałam z wie-
loma K., oni chcą autonomii, swojego języka w szkołach, 

bilingualnych tablic z nazwami, ustanowienia świąt naro-
dowych wolnymi od pracy w miastach, gdzie K. stanowią 
większość… Ale młodym i to nie wystarcza. Młodzi chcą 

stworzyć własne państwo, ogłosić niepodległość, a w kon-
sekwencji pozbawić Kraj nad Rzeką większej części granicy 

morskiej. Rząd się tego obawia, nie chce tracić prestiżu  
i możliwości przekrętów nad morzem, dlatego nie cofnie się 

przed niczym, żeby zachować wybrzeże… Ohyda! 
~AnnaH, 20 III 20xx r., 14:59

Zupełnie zapomniałam. http:// … Pod tym adresem 
znajdzie Pan mój reportaż poświęcony Wydarzeniom na 

Wybrzeżu. Pokazałam tekst kilku gazetom, niestety, żadna 
nie miała odwagi go wydrukować. 

~AnnaH, 20 III 20xx r., 15:24

To już nie są „wydarzenia”. To Wojna na Wybrzeżu.
~Pielęgniarka, 20 III 20xx r., 17:50

Dlatego też tytuł mojego tekstu brzmi: „Wojna 2.0”.
~AnnaH, 20 III 20xx r., 19:33

„Ginące plemię. Spowiedź K.” – fotoreportaż z 
ogarniętego wojną Kraju nad Rzeką na http://… Autor: 

Christopher G. C.

~TheInformer, 23 III 20xx r., 0:01
[oryginał w języku: angielski. | pokaż oryginalną wiadomość]

A mówili, że Kraj nad Rzeką jest cywilizowany… Jako 
dziennikarz czuję się pogłębienie wstrząśnięta Pańską 

opowieścią, drogi D. Mam nadzieję, że u nas nigdy się to nie 
zdarzy. 

~Sophie-Marie, 25 III 20xx r., 3:50
[oryginał w języku: francuski | pokaż oryginalną wiadomość]

Dnia 1 IV 20xx r., o godz. 17:25 CET, D. pisze:
Dopadłem komputera najszybciej, jak się dało, i piszę: 

SUKCES! 
Ostatnio praktycznie nie mieliśmy w szpitalu ofiar Woj-

ny 2.0. Nie było też konających w rowach ani rozszarpanych 
przez psy ciał w lasach. Istna sielanka. Ale ja nie wierzyłem, 
że to wszystko się skończyło. Żołnierze nadal stacjonują, no-
cami słychać odgłosy wystrzałów… Na polu za Miasteczkiem 
postawili namioty, zrobili ziemianki, otoczyli teren drutem 
kolczastym. Zagarnęli starą fabrykę środków czystości, która 
już się waliła w gruzy. Strzelali. Niektórzy mówili, że zrobili 
sobie tam poligon – bardzo chciałem w to wierzyć…

Dziś karetka przywiozła… jednego z dowódców! 
Miał świecące się obłudnie gwiazdki na pagonach, twarz 
wykrzywioną bólem i rozcięcie na ręce aż do kości. Mówił, że 
zaatakował go jakiś rozbójnik, kiedy przeszukiwał dom „oso-
by odpowiedzialnej za krzywdy wyrządzone na K.”. W praktyce 
pewnie plądrował komuś mieszkanie, a właściciel, nie mając nic 
do stracenia, postanowił odpłacić pięknym za nadobne. 

Widziałem, jak cierpi ten facet. Nienawidziłem go. 
Chciałem, żeby cierpiał tak bardzo, jak cierpieli wszyscy ci, 
których on i jego ludzie mordowali i krzywdzili. Zapomniałem 
o Przysiędze. Czy Hipokrates dopuszczał istnienie takiej 
podłości i istnienie ludzi, którzy nie zasługują na życie? 

A potem coś mnie tknęło. Przecież coś można było ugrać na 
grymasie bólu oficera. Najpierw zduszonym głosem rozkazywał 
mi, żeby natychmiast go operować, a ja odpowiadałem jado-
wicie, że muszę go najpierw poobserwować. Nie dodałem, że 
on tak przecież obserwował swoje ofiary, kiedy je katował. 
Później zaczął błagać. Z rany płynęła krew, a ramię musiało go 
palić żywym ogniem. Ból jak nic innego niszczy dumę. Płakał, 
żebym go ratował albo chociaż dał mu tabletkę, że już nie wy-
trzyma… A ja patrzyłem na niego z nienawistną satysfakcją, 
póki nie przyszła mi do głowy pewna myśl. 

– Zoperuję pana – oznajmiłem. – Dam środek przeciw-
bólowy. Ale najpierw proszę powiedzieć: gdzie są K., którzy 
zniknęli? 

Milczał, łykając łzy. 
– No? – ponagliłem. – Ma pan niewiele czasu. Za jakiś kwa-

drans nie będzie miało sensu operowanie tej ręki, a przydział 
painkillerów skończył nam się przedwczoraj. 

Jego oczy rozszerzyły się w strachu.
– Oczywiście – kontynuowałem mściwie – dla tak szcze-

gólnego pacjenta jak pan może znajdzie się jakaś tabletka… 
– Skurwysyn! – wysyczał przez zaciśnięte bólem zęby. – 

Wywieźliśmy ich… wszystkich… 
– Dokąd? 
Cisza. Opętany nienawiścią do tego człowieka, wstałem 

i niby przypadkiem trąciłem go w ramię. Zasłonę milczenia 
rozdarł zwierzęcy ryk. 
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– Dokąd? – powtórzyłem zimno. Z oczu płynęły mu łzy, 
a z rany krew przesączająca się przez opatrunek. 

– Na pole – wykrztusił z trudem – i do… do fab…bryki. 
– Co tam z nimi robicie? 
– To… co nam… kazali… Nie ja… wydaję… rozkazy… 
Zlitowałem się wreszcie, ale nie dlatego, że dowiedziałem 

się wszystkiego, tylko dlatego, że żal mi się go zrobiło. On też 
był wprzęgnięty w krwiożerczą machinę państwa. To była 
inna historia niż w ZSRR, z którym tak często kojarzyły mi się 
te czystki. Tam, przynajmniej po śmierci Stalina, największych 
okrucieństw żołnierze dopuszczali się z własnej głupoty i ze 
złości, gdy państwo nie płaciło im żołdu i nie zapewniało go-
dziwych warunków bytowania. Za swoje krzywdy mścili się na 
Bogu ducha winnych cywilach, a domy plądrowali, by później 
sprzedać łup i mieć za co wykarmić rodzinę. Tam państwo 
było katalizatorem – ale nie zleceniodawcą mordów. To, co 
wyprawiał obecnie rząd, przypominało raczej metody Hitlera. 

Dotarła do mnie przerażająca prawda: kilkanaście kilo-
metrów od mojego domu znajdują się współczesne obozy 
koncentracyjne. A dym co dzień buchający z kominów nie-
czynnej fabryki? Czym jest w rzeczywistości? 

Guzik mnie obchodzi, jaką cenę zapłacę, kiedy oficer 
wyjdzie ze szpitala. Prawda nie ma ceny!

Komentarze (1001) Skomentuj

[pokaż ukryte komentarze]

Do Brukseli z tym! Niech nałożą sankcje na Kraj nad Rzeką! 
~ FreddyLuxembourg, 16 IV 20xx r., 16:16

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

@FreddyLuxembourg: Do Brukseli? Człowieku, czyś ty 
z byka spadł?! Tu potrzebne są wojska NATO i interwencja 

zbrojna ONZ! 
~Giotti111, 16 IV 20xx r., 20:00

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

Piszą tu o Brukseli, o NATO… Przecież Kraj nad Rzeką 
należy do NATO. Trzeba go najpierw wyrzucić. Dlaczego nikt 

tego jeszcze nie zrobił, dlaczego nie dano sygnału naszemu 
niecywilizowanemu rządowi, że nie jest wszechmocny?! 

~Pielęgniarka, 20 IV 20xx r., 1:20

@Pielęgniarka: Dlaczego, pyta Pani? To przecież 
oczywiste. Nikt nie uwierzy jednemu człowiekowi. Po-

trzeba pełnej dokumentacji, zapisów prowadzonych przez 
Obrońców Praw Człowieka, nagrań, zdjęć. A co, jeżeli po 
prostu uczestniczymy w chorym eksperymencie pana D.?

~Carol1980, 20 IV 20xx r., 12:11

@Carol1980: To po prostu nie do wiary! Jak bezczelnym 
trzeba być, żeby sugerować, że te wstrząsające zapiski są 

wymysłem Pana D.?! Jak można sugerować, że ten drama-
tyczny krzyk o prawdę to, jak ujmujesz, „chory ekspery-
ment”?! Byłam tam, widziałam na własne oczy tragedię  

K. i okrucieństwo wojska! Pisałam o tym reportaże, zresztą 
nie tylko ja. Praca dziennikarzy z całego świata powinna 

posłużyć NATO i ONZ jako dowód, że przymykanie oczu 
na krzywdę K. nic nie da. Jeżeli oni nic nie zrobią, my to 

zrobimy. O Wojnie 2.0 słyszy cały świat – i cały świat, mogę 
zapewnić, zbuntuje się przeciwko władzom, które wolą 

zamiatać sprawę pod dywan! 
~AnnaH, 23 IV 20xx r., 13:04

@Carol1980: Popieram. Wreszcie ktoś miał odwagę to 
napisać. Czekam na twarde dowody w sprawie rzekomej 

„Wojny na Wybrzeżu”. 
~BB, 25 IV 20xx r., 23:00

@Carol1980, @BB: Bezmózgie zwierzęta! Przydupasy 
władzy! Co wy wiecie o ludzkim cierpieniu?! 

~Karottino, 25 IV 20xx r., 23:59

@Carol1980, @BB: Słów brakuje na taką bezczelność. 
Albo jesteście głupi, albo jesteście żołnierzami z Wybrzeża. 

~AndrzejRogacz20, 27 IV 20xx r., 4:56

komentarz usunięty przez administratora
~Constantin, 27 IV 20xx r., 7:05

What’s going on? What did that Carol1980 write?! 
~ LondonCalling, 27 IV 20xx r., 17:18

[ wiadomość w języku: angielski | pokaż tłumaczenie]

komentarz usunięty przez administratora
~AndrzejRogacz20, 28 IV 20xx r., 0:10

@LondonCalling: Some bullsh*t, ya know, man.
~ UpadłyAniołZnadZiemi, 28 IV 20xx r., 5:05

[wiadomość w języku: angielski | pokaż tłumaczenie]

Dnia 4 V 20xx r., o godz. 11:23 CET, D. pisze: 
Wziąłem dzień wolnego. Czuję się chory na ciele i duszy. 

Chodziłem ulicami, niegdyś pełnymi dzieci, młodych ludzi, 
staruszek plotkujących o romansach sąsiadki… Dziś te ulice 
są puste. Na moich oczach jeden z domów wyleciał w po-
wietrze. Nie był opuszczony. Za ogrodzeniem stała krzycząca 
kobieta z dzieckiem na rękach. Dziecko płakało i w oczach 
miało taki smutek, jakby wiedziało, że źli panowie w mundu-
rach właśnie pozbawili jego rodzinę dachu nad głową. 

– Zabraliście mi męża i dwóch synów! – krzyczała jego 
matka, wychylając się przez mur. – A teraz zabieracie jeszcze 
dom?! Za co?! W imię czego?! 

Płakała, aż się trzęsła. Chciałem do niej podejść, zapytać, 
co dokładnie się stało, ale jej widok rozdzierał mi serce w piersi. 
Boże, za co…?! Nie zasługiwała na to, by męczyć ją pytaniami 
o rodzinę, o tego męża i synów. Może ich operowałem. Może 
umierali w moim szpitalu. Może kiedy nocami nasłuchiwałem 
odgłosu strzałów, właśnie ich torturowano. Trafiało do mnie 
wielu K. ze śladami po elektrowstrząsach, przypalaniu papie-
rosem, z wyrwanymi paznokciami… Potworne. Za co?! 

Dlaczego świat milczy? Dlaczego sprawą interesują się 
tylko dziennikarze?! Czy nikomu innemu nie zależy już 
na prawdzie?! Gdzie jest NATO, gdzie ONZ? Żołnierze 
mówią, że wyburzają domy, które „znajdują się na terenach 
zagrożonych zalaniem”. Dlaczego nie informuje się nas, ile 
wynosi ten rzekomo wysoki poziom wody? 

Kobieta krzyczała i płakała, póki nie ochrypła. Pozbawio-
na sił, wstrząsana spazmami niemego szlochu, osunęła się na 
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ziemię, przyciskając dziecko do piersi. Nad głowami huczały nam 
rozpadające się ściany domu, który znaczył dla niej wszystko. 

I niech ktoś mi powie, że tego nie widziałem. Niech ktoś 
mi powie, że to tylko mój wymysł! 

Komentarze (965) Skomentuj

[pokaż ukryte komentarze]

http://… - zdjęcia K. – ofiar Wojny 2.0. Każdemu, kto 
ośmiela się nie wierzyć w słowa D., polecam przyjrzenie się 

uważnie tym fotografiom. 
~Pielęgniarka, 4 V 20xx r., 12:02

Wstrząsające. Potworne. Niewiarygodne. Prawdziwe.
~AnnaH, 4 V 20xx r., 21:43

Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, iż jestem 
członkiem Komitetu ds. Pomocy Uchodźcom przy ONZ. 
Widziałem w swoim życiu wiele, również wiele ludzkich 

tragedii i wiele okrucieństwa. W sprawie tego, co nazywacie 
Państwo „Wojną 2.0” jest sporo białych plam, które pragnę 

wyjaśnić. Proszę absolutnie nie poczytywać tego za atak. 
Po pierwsze: wysłani przez ONZ obrońcy praw 

człowieka nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości na 
wybrzeżu Kraju nad Rzeką. Spotkani przez nich żołnierze 

faktycznie zajmowali się zabezpieczaniem brzegu morskie-
go przed podniesieniem się poziomu wody. Nie stwier-dzo-

no obecności żadnych „obozów koncentracyjnych”,  
o których Pan pisze, lekarze w szpitalach pytani o pacjentów 

z obrażeniami wskazującymi na tortury twierdzili, że jeżeli 
nie liczyć trafiających do nich co jakiś czas skatowanych 

żon, nie mieli z takimi pacjentami do czynienia. 
Po drugie: terenom położonym w depresji w dalszym 
ciągu grozi zalanie i jest to wskazanie meteorologów. 

Indagowany w tej sprawie rząd przesłał za pośrednictwem 
ekspertów dokładne dane dotyczące poziomu wody  

w ostatnich latach. Zapewnił też, iż dostęp do tych danych 
mają stacjonujący na północy żołnierze, a co za tym idzie: 

również każdy, kto zgłosi się do nich i wyrazi zainteresowa-
nie w/w danymi. 

Po trzecie: niepokoi mnie brak nazwisk w Pana donie-
sieniach, podobnie jak w reportażach Pani Hanny G. oraz 
innych dziennikarzy rzekomo „dokumentujących Wojnę 

2.0”. Nasuwa to skojarzenia, że obawiacie się Państwo 
weryfikacji tożsamości Waszych informatorów. Czyżby nie 

istnieli żadni informatorzy?
Po czwarte: sprawa zdjęć w galerii, do której odnośnik 
zamieściła Pani podpisująca się jako Pielęgniarka. Fo-
tografowie, z którymi współpracuję i którzy pomagają 

dokumentować sprzeczne z Prawami Człowieka działania 
państw, organizacji, sił zbrojnych, poddali analizie w/w 

fotografie i zgodnie orzekli, co następuje: 
– nie sposób stwierdzić, czy zdjęcia są autentyczne, 

zostały bowiem rozmyte
– zdjęcia były komputerowo przerabiane

– na żadnym z nich nie widać twarzy osób poszkodo-
wanych, toteż nie sposób zweryfikować ich tożsamości, jak 

również dotrzeć do nich i ustalić, czy faktycznie zostały posz-
kodowane w wyniku działań Sił Zbrojnych Kraju nad Rzeką. 

 Ponadto razi mnie styl doniesień dotyczących owej 
rzekomej „wojny” i „czystek etnicznych”, o jakich Państwo 

piszecie. Za mało faktów, za dużo chwytów emocjona-
lnych, rażące nadużywanie słowa „prawda”, jakby nie 

istniała żadna prawda poza Waszą. Na chwilę obecną całe 
przedsięwzięcie, jakie rozpoczął Pan D., a do jakiego przyłączyli 

się dziennikarze z ponad 20 krajów, wygląda na bezpodstaw-
ne rzucanie kalumnii na rząd Kraju nad Rzeką. Chciałbym 

przypomnieć, iż publiczne (również za pośrednictwem bloga) 
oczernianie jest w Waszym kraju przestępstwem karanym  

z Kodeksu Cywilnego. Prosiłbym mieć to na uwadze. 
Z poważaniem,

Anthony R.
~Anthony R., 10 V 20xx r., 18:26

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

O, pseudonaukowy bełkot. Komuś chyba dużo płacą za 
wybielanie naszego rządu. Żenada… 

~AnnaH – Hanna G., 11 V 20xx r., 21:23

Na mojej stronie (http:// …) znajduje się filmowy 
reportaż z działań wojennych. Nie zgodziła się go 

wyemitować żadna telewizja. Polecam do obejrzenia panu 
R. i odpowiedzenie sobie na pytanie: czy przekaz audiowi-

zualny da się zafałszować? 
~Adamus, 14 V 20xx r., 22:50

 @Adamus: pozwól, że odpowiem na Twoje, jakże 
retoryczne pytanie. Środki, jakimi dysponuje współczesny 

świat produkcji audiowizualnych, pozwalają stworzyć 
wszystko od zera. Nie sądzisz chyba, że filmy wojenne 

kręcono podczas rzeczywistych działań wojennych?  
W istnienie rycerzy Jedi też wierzysz?

~Carol1980, 17 V 20xx r. 19:30

Dnia 27 V 20xx r., o godz. 23:59 CET, D. pisze: 
Nasz krzyk usłyszeli od Australii po zachodnie wybrzeże 

USA. Jest nadzieja! Całym sercem wierzę, że razem uda nam się 
obalić rząd-mordercę i wymierzyć sprawiedliwą karę zabójcom 
niewinnych ludzi. Nigdy więcej czystek! Nigdy więcej nienawiści! 
Mam dosyć tego kłębu ohydy unoszącego się nad Miasteczkiem. 
Ohydy i okrucieństwa. Tylko razem możemy powstrzymać falę 
śmierci – zróbmy to, zanim będzie za późno! My! Razem! 

Do Anthony’ego R.: jedyne, co pokazuje Pan swoim rze-
komo profesjonalnym komentarzem, to niekompetencja 
Pańska i Pańskich podwładnych. Tyle mam do powiedzenia, 
resztę powiedzieli komentujący. Nie wiem, po co miałbym 
WYMYŚLAĆ to wszystko. 

Ale dobrze, i w ten sposób o nas usłyszą!
Chcę wierzyć, że ten koszmar wkrótce dobiegnie końca…

Komentarze (1380) Skomentuj

[pokaż ukryte komentarze]

Bądź dzielny! Sprawą już zajęli się obrońcy praw 
człowieka z całego świata. Idiotami nie ma sensu się 

przejmować. Uważaj na siebie, D.!
~Pielęgniarka, 28 V 20xx r., 3:33
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Niemcy są z Wami. 
~DerBaerliner, 28 V 20xx r., 6:50

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

Gratuluję odwagi, D.! Chciałbym, żeby w każdym kraju byli 
tacy ludzie, którzy bezlitośnie odkryją wszystkie nadużycia. 

Pozdrowienia z Australii!
~OiOiOi, 28 V 20xx r., 23:46

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

Masz po swojej stronie cały świat, widzisz? Wystarczyła 
opowieść jednej osoby, by wieść o bandytach z północy Kraju 

nad Rzeką dotarła aż na kraj świata! Niesamowite, prawda? 
Niech żyje Dziennikarstwo 2.0!

~Pielęgniarka, 31 V 20xx r., 20:07

Dziennikarstwo 2.0 > Wojna 2.0!
~AnnaH, 1 VI 20xx r., 2:32

Dnia 1 VI 20xx r., o godz. 15:13, D. pisze:
Myślałem, że gorzej już być nie może… Od dawna nie tra-

fiali do nas poszkodowani przez żołnierzy. Fabryka opustoszała 
– obóz koncentracyjny musieli gdzieś przenieść. Oficera wypi-
sali ze szpitala, ale tak długo panowie w mundurach się o mnie 
nie upominali, że zacząłem mieć nadzieję, iż oficer zapomniał  
o naszej rozmowie. Przecież musiał z niej pamiętać głównie ból. 

Dzisiaj wezwał mnie ordynator. To nic niezwykłego, 
często wzywa któregoś z lekarzy, rozmawia na temat war-
unków panujących w szpitalu, metod leczenia, pacjentów, 
których nie udało się uratować… Ostatnio miałem pełne ręce 
roboty, więc nie zdziwiło mnie, że ordynator wykorzystał na 
rozmowę ten moment, kiedy akurat niewiele się działo. 

W jego gabinecie było tak jasno i czysto… Przypomniałem 
sobie brudne nory, zagracone piwnice, po których chowały 
się ofiary żołnierzy. Chodziłem tam często, szukałem ludzi, 
którzy potrzebowali pomocy, a którzy bali się po tę pomoc 
zgłosić do szpitala. To było straszne. Brud, smród, zacieki na 
ścianach. Ludzie o wielkich, wybałuszonych przerażeniem 
oczach, poranieni, w podartych ubraniach… i udający, że nic 
się nie stało. „Kto cię pobił?”. „Jacyś chuligani, nie widziałem 
ich”. I tak dwadzieścia osób po kolei. Jakby w Miasteczku 
zaroiło się od chuliganów… Wielki obrońca praw człowieka, 
Anthony R., mówi, że jego wysłannicy nic nie zauważyli.  
Z pewnością, jeżeli bazowali na rozmowach z poszkodowa-
nymi. Jakich zresztą rozmowach? Z jakimi poszkodowanymi? 
Wątpię, by włóczyli się – jak ja – po piwnicach i opuszczonych 
domach, by zaglądali do lasu i między kupy gruzu tam, gdzie 
„teren zalewowy” spowodował wyburzenie ostoi tylu rodzin. 

Zatem gabinet ordynatora był dla mnie istnym szokiem po 
tamtych widokach. Pachniało tu lawendą, bo ordynator kazał sobie 
przynieść lawendową świeczkę. Na regale piętrzyły się segregatory, 
z których i tak nikt nigdy nie korzystał, a one mimo wszystko nie 
pokrywały się warstwą kurzu. Przez wielkie, świeżo umyte okno, 
wpadało do pomieszczenia światło dnia, a za szybą dostrzegłem 
kołyszącą się miarowo lipę – jedyne drzewo w okolicy szpitala. 

Ordynator – człowiek posunięty w latach, o surowej 
twarzy i brwiach stykających się nad kluchowatym nosem – 
odezwał się, zaledwie zamknąłem za sobą drzwi:

– Nie siadaj, nie ma po co. 
– Jak to? 

– Nasza rozmowa nie potrwa długo. Jesteś zwolniony. 
Wydawało mi się, że to jakiś koszmarny żart, ale przecież 

był pierwszy czerwca, a nie pierwszy kwietnia. 
– Redukcja etatów? Teraz? – zdziwiłem się. – Faktycznie, obec-

nie mamy mało pacjentów, ale nikt nie może zagwarantować… 
– Nie – przerwał mi beznamiętnie ordynator. 
– Przepraszam? 
– Nie chodzi o redukcję etatów. Jesteś zwolniony za własną głupotę. 
Nagle zrozumiałem. Oświeciło mnie. Ordynator, które-

go miałem za technicznego analfabetę, skądś dowiedział się, że 
to ja prowadzę bloga „D for Doctor”. A może powiedzieli mu 
to żołnierze? Przypomniałem sobie, jak wyrzucił najlepszego 
z naszych chirurgów tylko dlatego, że zwolniona pielęgniarka 
oskarżyła go o molestowanie. Oczywiście, po długim i żmudnym 
procesie okazało się, że żadnego molestowania nie było, a pie-
lęgniarka chciała się zemścić na chirurgu, że doniósł o jej niekom-
petencji. Ordynator mimo to nie pozwolił mu wrócić. „Pracują  
u nas wyłącznie ludzie o nieposzlakowanej opinii i nie zamierzam 
tego zmieniać” – oznajmił sucho i nie pomogły nasze protesty, 
z tygodniową głodówką włącznie. Musieliśmy przerwać strajk, 
przecież nie mogliśmy się mścić na pacjentach za błędną decyzję 
ordynatora. Nikt jednak mu tego nie zapomniał. 

– Chyba za dociekanie prawdy – odparłem zuchwale. 
Wiedziałem, że nic nie powstrzyma go, by mnie zwolnił, 
więc nie widziałem już powodu, żeby się hamować. 

Ordynator zaśmiał się nieprzyjemnie. 
– Jakiej prawdy, D.? Zmyśliłeś wszystko to, co opisujesz 

na blogu. Nie ma żadnych obozów koncentracyjnych, nie 
asystowałeś przy operacji rannego oficera i żadna Dziewczy-
na nie zginęła na sali z ręki żołnierza. Po co ci to wszystko? 

Milczałem, a wściekłość pęczniała we mnie jak balonik. 
Ten człowiek wprost mówił, że wyczyścił akta, że zniszczył 
wszystkie dowody na obecność w szpitalu Dziewczyny, in-
nych ofiar rządu i oficera, którego…

– Powinienem cię oddać pod sąd – wdarł się w moje 
myśli jego głos. Za co? Za to, że postąpiłem wbrew etyce le-
karskiej, a zgodnie z głosem sumienia?! 

– A ogłoszenia o zaginięciu dziecka? – zapytałem ze 
złością, ignorując jego komentarz. Wszyscy mieszkańcy Mi-
asteczka i okolicznych wsi widzieli te ogłoszenia. Wisiały na 
każdym słupie, na każdym drzewie, na każdym z nielicznych 
przystanków autobusowych. 

– Porządne kłamstwo – zadumał się obłudnie ordynator 
– musi mieć w sobie ziarno prawdy… 

Wyszedłem, trzaskając drzwiami. Niegdyś w moim życiu 
był tylko jeden cel – praca. Dziś, na szczęście, mam jeszcze 
ten drugi, o wiele ważniejszy: sprawić, by Wojna 2.0 znalazła 
się na ustach całego świata. 

Komentarze (779) Skomentuj
[pokaż ukryte komentarze]

Jak on mógł Ci to zrobić, D.? Tchórz! Obrzydliwy tchórz! 
~Pielęgniarka, 1 VI 20xx r., 22:29

Wyrazy współczucia! Swoją drogą: jedno mnie zasta-
nawia. Byłam w szpitalu w mieście A., w pobliżu nie rosło 

żadne drzewo, a już na pewno nie lipa. 
~AnnaH, 4 VI 20xx r., 14:54

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]
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@AnnaH: Skąd Pani przyszło do głowy, że mieszkam  
w mieście A.? 

~D., 8 VI 20xx r., 11:25
[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

Miasto A.? Nigdy o nim nie słyszałem! Mój film  
o ofiarach „nowego holocaustu” był kręcony na podstawie 

opowieści ludzi z miasta B.
~David34, 10 VI 20xx r., 5:56

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

@AnnaH, @David34: Jest na to wszystko proste 
wyjaśnienie: i D., i wy oboje kłamiecie. Zwietrzyliście 

sensację, pojechaliście na miejsce, pewnie wyciągnęliście na 
to wielką kasę od swoich mocodawców… A tu się okazało, 

że żadnej wojny nie ma. Trzeba było napisać cokolwiek, jak 
D. Przyznajcie, że tak właśnie było

~Carol1980, 12 VI 20xx r., 6:50
[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

@Carol1980: skoro nie wierzysz w ani jedno słowo D., to 
po co czytasz ten blog? 

@AnnaH, @David34: Wniosek nasuwa się sam. D. nie 
mieszka w mieście A. ani w mieście B., a całe wybrzeże jest 

ogarnięte tymi samymi czystkami. Czasem wolałabym, żeby 
cała ta wojna naprawdę okazała się fikcją…

~Pielęgniarka, 12 VI 20xx r., 19:00
[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

@Pielęgniarka: Gdyby to były jakieś tam kłamstwa  
i jakieś tam wymysły, miałabym to gdzieś. Ale to, co wypra-
wia banda niedouczonych dziennikarzy nie tylko z naszego 

kraju, co zapoczątkował twój kochaś, godzi w dobre imię 
Kraju nad Rzeką! I w jakiekolwiek ludzkie uczucia! Zmu-

szacie ludzi do empatii wobec ofiar nieistniejącej wojny. To 
chore. Ordynator, o ile kiedykolwiek wypowiedział podob-

ne słowa, miał rację: Po co wam to wszystko? 
PS: I o ile istnieje jakikolwiek ordynator. Jaką mamy 

gwarancję, że D. faktycznie pracuje w szpitalu? Wszystko, 
co napisał o sobie i o świecie, w którym żyje, może być 

kłamstwem. Komuś, kto raz zełga, nigdy już nie należy wierzyć. 
~Carol1980, 13 VI 20xx r., 23:43

komentarz usunięty przez administratora
~ghfjsdhgsjkk, 15 V 20xx r., 22:13

Dnia 14 VII 20xx r., o godz. 19:13 CET, D. pisze:
Chciałem wyjechać, ale powiedzieli, że żywego mnie nie 

wypuszczą. Czy ktokolwiek jeszcze mnie usłyszy? 

Komentarze (5639) Skomentuj

[pokaż ukryte komentarze]

Słyszy cały świat! D., spójrz, co się dzieje! Spójrz na pierwsze 
strony gazet od Ameryki po Rosję, spójrz na doniesienia w pro-
gramach informacyjnych. Wojna 2.0 jest na ustach wszystkich! 

Czy nie do tego dążyłeś? Czy nie do tego dążyliśmy oboje? 
~Pielęgniarka, 14 VII 20xx r., 23:45

Cześć, mam na imię Trevor i mieszkam w Auckland  
w Nowej Zelandii. Wczoraj w telewizji usłyszałem o twoim 

blogu. Dzisiaj widziałem ludzi z transparentami. Chcieli, 
żeby nasze władze wpłynęły na wasze władze, żeby skończyć 

tę bezsensowną wojnę. Słychać cię nawet tu!
~Trevor, 22 IX 20xx r., 4:56

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

Dania z Wami!
~AnetteGGD, 24 IX 20xx r., 15:46

Wczoraj ulicami Nowego Jorku przeszła wielotysięczna 
demonstracja w obronie demokracji i praw człowieka  

w Kraju nad Rzeką. Dzisiaj rano prezydent USA ogłosił, że jeżeli 
będzie trzeba, przyśle oddziały ratunkowe. Stany Zjednoczone 

gotowe są wypowiedzieć Krajowi nad Rzeką wojnę, jeżeli ekster-
minacja ludności K. nie zostanie natychmiast przerwana. 

~AnnaH, 24 IX 20xx r., 22:34

Nowy reportaż z frontu Wojny 2.0! Obejrzyj koniecznie: http://…
~SheGuevara, 25 IX 20xx r., 12:30

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

Kiedy znudzą się Panu te kłamstwa?! Nie ma żadnej 
wojny i nigdy nie było!

~NewOriana, 30 IX 20xx r., 14:50

@NewOriana: Z faktami się nie polemizuje. W świetle 
Twojej wypowiedzi ten nick jest zwyczajnie obrazoburczy. 

~HannaA, 2 X 20xx r., 15:20

@HannaA: Święte słowa, ale nie życzę sobie kopiowania 
mojego nicku. 

@NewOriana: Nie ma i nie było? To co powiesz  
o setkach zdjęć, wywiadów, dramatycznych nagraniach, 
które właśnie przywiozłam z północy Kraju nad Rzeką? 

Może istnieją tylko w mojej wyobraźni, co?
~AnnaH, 2 X 20xx r., 22:12

Czekam, kiedy prezydent USA spełni swoją obietnicę. 
To trwa zbyt długo! 

~iJayKay, 5 X 20xx r., 13:50
[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

@iJayKay: podobno trwają rozmowy ze stroną Kraju 
nad Rzeką. Nasz rząd twardo się upiera, że żadnej wojny nie 

ma, że to tylko wymysł. Banda idiotów…
~Pielęgniarka, 7 X 20xx r., 16:07

[oryginał w języku: angielski | pokaż oryginalną wiadomość]

By the way: where the hell is D.?!
~ Mournon, 10 X 20xx r., 7:06

[wiadomość w języku: angielski | pokaż tłumaczenie]

Gdzie się podział D.?
~AnnaH, 1 XI 20xx r., 4:34

@AnnaH: nie mam bladego pojęcia. Tyle się dzieje,  
a on… Nie miałam z nim kontaktu, odkąd go zwolnili. Boję 

się, co mogło się z nim stać…
~Pielęgniarka, 5 XI 20xx r., 12:46

Wojna 2.0
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Gdzie jest D.?!
~Akasha123, 29 XI 20xx r., 20:28

[oryginał w języku: rosyjski | pokaż oryginalną wiadomość]

Dnia 14 XII 20xx r., o godz. 6:16 CET, D. pisze:
Żyję, ale pisać już nie umiem. To wszystko zaszło za daleko…

Komentarze (247) Skomentuj

Rząd podał się do dymisji! Koniec Wojny 2.0! 
~AnnaH, 17 XII 20xx r., 12:35

Kłamstwo powtarzane odpowiedniej ilości ludzi przez 
odpowiednią ilość czasu w końcu staje na równi z prawdą…

~Carol1980, 17 XII 20xx r., 23:54

***

Pielęgniarka miała urodę zahukanej panienki z dobrego 
domu. Filigranowej postury, wzrostem niewiele odbiegała od 
lalek „naturalnych rozmiarów” sprzedawanych w sklepach 
pomimo chaosu, jaki opanował Kraj nad Rzeką. Miała włosy 
barwy miodu spięte w dziewczęcą kitkę tak, że odsłaniały 
kolczyki-kółka w uszach. Po twarzy o delikatnych, miękkich 
rysach nie sposób było odgadnąć jej wieku. Wielkie, szklis-
te oczy koloru zachmurzonego nieba z lękiem patrzyły na 
zgromadzonych w pomieszczeniu lekarzy, psychologów i dzi-
ennikarzy. Wzrok co jakiś czas zatrzymywał się na młodej, 
drapieżnej kobiecie z dyktafonem i różowymi nausznikami, 
która przedstawiła się jako Hanna G. 

– Proszę, niech się pani nie wygłupia! – powiedziała rozpacz-
liwie Hanna, patrząc prosto w oczy Pielęgniarki. Ta gwałtownie 
odwróciła głowę i spojrzała w roztaczającą się tuż za jej plecami 
przepaść. – Już nie musi się pani bać, już po wszystkim… 

– Głupcy! – krzyknęła histerycznie Pielęgniarka, robiąc 
krok do tyłu. Parapet pod jej stopami zadrżał. – Wszystko do-
piero się zacznie! Gdzie ta telewizja?! – zwróciła się ze złością 
do policjanta, który kwadrans wcześniej obiecywał, że jej jedyne 
żądanie zostanie natychmiast spełnione. Spoglądała wilkiem na 
zgromadzonych, mnąc w dłoniach pożółkłą kartkę papieru. – 
Nikt tutaj nie ma kamery? Co z was za dziennikarze?! 

– Ja mam! – wykrzyknęła Hanna nieomal z radością. Po 
chwili jednak poprawiła się tak, by wszyscy usłyszeli smutek 
w jej głosie: – Niewymownie mi przykro z powodu… 

– Przykro ci?! – przerwała jej Pielęgniarka. – Odetchnęłaś 
z ulgą! No, nagrywaj, szybciej, chcę to już mieć za sobą! – 
W czasie, gdy Hanna wyciągała z przepastnej torby kamerę, 
Pielęgniarka krzyczała dalej, a jej głos echem niósł się po 
pustej ulicy. Tu, na dziesiątym piętrze, hulał zimny wiatr  
i wszyscy zgromadzeni w pokoju przemarzli na kość, ale nikt 
nie zdecydował się na gwałtowniejszy ruch. Pielęgniarka 
stała już niemal na końcu blaszanego parapetu, wystarczyła 
chwila nieuwagi, wystarczyło, że coś ją przestraszy… 

– Wszyscy odetchnęliście z ulgą! Nie żyje jedyny, który 
zna prawdę, tak sobie pomyśleliście! Ale zapomnieliście, że nie 
był sam, że od początku razem z nim byłam ja! Nagrywasz? 
Bardzo dobrze. Proszę! – Z obłędem w oczach rozwinęła 
pomiętą kartkę i zaczęła czytać. – Najdroższa! Wybacz mi, że 
odchodzę. Nie umiem tak dłużej. Duszą mnie wyrzuty sumie-
nia. To wszystko wymknęło się spod kontroli. Sekret, który 

nas połączył, okazał się silniejszy od miłości i od woli życia. 
Nie potrafię dłużej żyć ze świadomością, że to ja jestem za to 
wszystko odpowiedzialny. Wybacz, Twój D. – Głos jej drżał,  
a z okrągłych oczu płynęły łzy. Wiatr dął jej w plecy, ale gdyby 
tylko, jak to nadmorskie wiatry mają w zwyczaju, zmienił kie-
runek, mógłby nie dać jej powiedzieć nic więcej. Przerażony 
tłum stał przed nią zamieniony w słupy soli i łapczywie spijał 
słowa z jej zmartwiałych warg. W półmroku panującym  
w pokoju w ten wigilijny wieczór migotało złowieszczo tylko 
światełko kamery Hanny. 

– Bierzcie to! – Pielęgniarka cisnęła kartkę w stronę zebra-
nych, ale oni nie zdążyli złapać papierka, który, podchwycony 
przez wiatr, pofrunął pod sufit, a potem nagle za okno i zniknął 
w mgle opadającej Miasteczko. – Nie było żadnej wojny! Nig-
dy! Wszyscy ulegliście żądzy sensacji, a D. dał wam sensację 
pierwszej wody! O Wojnie 2.0 mówiła jedna osoba – on! Ja 
byłam tylko echem, które powtarzało za nim, które dodawało 
mu wiarygodności. Zaczęliście jeździć po wybrzeżu, ale tam 
żadnej wojny nie było… Coś musieliście przywieźć z wyprawy 
na Wojnę – przywoziliście sfabrykowane reportaże, przeróbki 
znalezionych w Internecie zdjęć, filmy, którymi w pocie czoła 
dokumentowaliście coś, czego nie ma! Wojna 2.0 była tym sa-
mym co Dziennikarstwo 2.0 – stekiem bzdur, które pozwalają 
wynieść na ołtarze jednego człowieka, choćby ten człowiek był 
kłamcą! D. chciał was zdemaskować… ale wymknęliście się 
spod kontroli. Ani on, ani ja nie mamy dłużej siły grać swoich 
ról. Z bałaganem radźcie sobie sami.

Tłum stał oniemiały. Milczenie ciężką zasłoną spowiło 
pokój mieszkania pielęgniarki, wylewało się przez otwar-
te okno, muskało bose stopy na parapecie, wypadało na 
zewnątrz i okrążało wstęgą całe Miasteczko. Później szło 
dalej i dalej, do granic ogarniętego chaosem, pozbawionego 
rządu Kraju nad Rzeką, i aż na skraj świata, tak by wszyscy 
je usłyszeli, jak wszyscy wcześniej słyszeli filmowy krzyk D. 

Pielęgniarka, korzystając z panującego otępienia, podeszła aż 
na kraniec parapetu, palcami stóp zahaczając się na jego krawędzi. 
Na moment jeszcze odwróciła głowę laleczki w stronę tłumu:

– Po co to wszystko? Po to, by pokazać, ile jesteście warci 
wy i to wasze „pragnienie prawdy”!

Powiał wiatr. Pielęgniarka rozłożyła ręce, jakby szykowała 
się do lotu, odchyliła głowę, zamknęła oczy i wyprostowała 
palce stóp. A potem zrobiła ostatni krok w przepaść. 

– Uwierzycie jej? – Głos Hanny zagłuszył huk, jaki wydało 
bezwładne ciało, zderzając się z chodnikiem dziesięć pięter niżej.

I nikt już nie przerywał tępego, przytłaczającego milczenia. 

Studentka dwóch neofilologii, pisarka, tłumaczka, dzien-
nikarka. Publikowała m.in. w „Via Appia“, „Pod Wiatr“, „Kon-
turach“, „Tygodniku Żużlowym“ i „Magazynie Doza“. Zdekla-
rowana wielbicielka sportów wszelakich, kibic z niezliczoną 
ilością szalików, proporczyków i autografów. Kiedy nie pisze 
o sporcie, pisze o polityce. Najzupełniej prywatnie połączenie 
słowiańskiego elitaryzmu ze skandynawskim egalitaryzmem, 
czyli mieszanka absolutnie wybuchowa. 

Joanna Krystyna Radosz

Maciej Bartyński
Diabelski wynalazek

 ilustracja Magdalena Mińko
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Można było opowiadanie zacząć w sposób natchniony, 
zwyczajem piewców systemu i pierwszego sekretarza. Na 
przykład tak: „Kolektyw wznosił się już ponad chmury, jak-
by chciał dosięgnąć łagodnego, zimowego słońca. Gdyby 
jego wzlotu ku wiecznej chwale doczekał ojciec republiki, 
Vlad Linenos, być może umarłby w poczuciu spełnienia…”.

Jednak tego przełomowego ranka Anno Domini 1918 
załoga balonu Państwowej Akademii Nauk Przyrodniczych nie 
dostrzegała poetyckiej metafory w wykonywanym nad stolicą 
locie. Dla dwóch naukowców, meteorologa i astronoma, ważne 
było jedynie to, że „Kolektyw” ugrzązł w szarej gęstwinie zimo-
wego powietrza nad przemysłową metropolią, w oparach chmur 
i fabrycznych wyziewów, a słaba widoczność uniemożliwiała 
prowadzenie badań. Blade słońce, przebijające przez powłokę 
mgły i zabarwiające szarą przestrzeń powietrzną brudnokre-
mowym odcieniem, nie urzekło zirytowanych badaczy ani nie 
zwróciło ich uwagi na wzniosłe analogie. Dla Borysa i Grigora 
„Kolektyw” był zwykłym, odartym z aluzyjności, balonem po-
miarowym i jako taki obecnie nie spełniał swojej funkcji.

Rozmowa, która wywiązała się w wyładowanym aparaturą 
badawczą koszu, również daleka była od głoszenia chwały Re-
publiki Vieruszackiej.

– Psie syny… – mruknął pod nosem starszy z dwójki, 
profesor Borys Sukuszko, spoglądając w okular wycelowan-
ego w niebo teleskopu.

– Kto, kompanionie? – podchwycił młodszy, doktor Grigor 
Arijsta, meteorolog. Dobrze wiedział, o kim mówi profesor Su-
kuszko, chciał jednak za wszelką cenę podtrzymać rozmowę. 
Teraz, po dwóch godzinach przebywania w chło-dzie, milcze-
niu i totalnej nudzie, nadarzyła się ku temu pierwsza okazja.

– Strajkujący robotnicy! – warknął astronom. – Oby ich 
Junacy Stepowi roznieśli na szablach, zarazę jedną…

– A co robotnicy mają do pańskich badań, kompanionie? 
– zapytał Grigor Arijsta, choć i na to pytanie doskonale znał 
odpowiedź.

 – Mają, mają! – zagdakał astronom. – Smog! Przez te ich 
przeklęte dymy nie da się prowadzić pomiarów. Durnie! – to 
mówiąc, pogardliwie splunął za burtę kosza. 

Doktor Arijsta, leniwie oparty o aparaturę meteo-
rologiczną, spoglądał w ślad za opadającą ku miastu flegmą. 

– Możemy polecieć wyżej – zaproponował meteoro-
log. – Przekroczmy granicę, powyżej której nie był jeszcze 
człowiek. Polećmy tam, dokąd nie sięga smog.

– Oszalałeś, kompanionie?! – zaskrzeczał profesor. – A jeśli 
wyżej nie da się oddychać? Nie polecę ponad poznane i zmier-
zone warstwy atmosfery, póki nie zbadam, co jest nad nimi.

– Jak sam widzisz, kompanionie, w takich warunkach nie 
sprawdzimy, co jest ponad nimi – rzekł meteorolog. – A wystar-

czy zaryzykować i wznieść się ciut wyżej niż najwyższe 
obłoki, aby być pionierami rozwoju. Niech pan pomyśli! 
Profesor Sukuszko i jego adiunkt – pierwsi ludzie w kos-
mosie. Nawet bez wyszukanych przyrządów nawigacyjnych 
możemy pożeglować w przestworza do najdalszego punktu, 
z którego widać glob. Czemu nie? Mając w zasięgu wzroku 
kulę ziemską, zawsze można bezpiecznie wrócić.

– Jesteś młody i porywczy, kompanionie! – Profesor Bo-
rys Sukuszko zgasił marzycielskie wizje meteorologa swoim 
gderliwym głosem. – A co, jeśli wyższa atmosfera jest trująca 
dla człowieka? A co, jeśli kosmosem targają prądy powietrzne, 
o jakich nam się nie śniło, które porwałyby nasz śmieszny 
balon i zniosły gdzieś daleko, skąd nie ma powrotu? Myślałeś 
o tym, kompanionie? Zapewne nie! Dlatego powiadam ci, 
że nie można lecieć wyżej, jeśli pierwej się nie zbada i nie 
zmierzy przestworzy oprzyrządowaniem, w które Akademia 
kosztem ćwierci tysiąca libirów wyposażyła balon „Kolek-
tyw”, co jest obecnie gówno warte z powodu paru kopcących 
dymem robotniczych półgłówków! – wypowiadając ostat-
nie słowo, profesor Borys Sukuszko gniewnym ruchem skie-
rował teleskop w dół, na miasto, jakby celował w nie armatą. 
– A teraz, kompanionie, bądź pan łaskaw po raz setny dzi-
siejszego ranka rzucić okiem na wskaźnik gęstości powie-
trza. Czy zmalał od ostatniego pomiaru?

Doktor Arijsta westchnął, żegnając się z myślą o rej-
sie w przestwór kosmosu. Potem posłusznie podszedł do 
pulpitu pełnego liczników, kurków i zaworów. Na tarczach 
wskaźników nie było podziałek ani cyfr. Nawet wskazówki 
zegarka poruszały się po pustej tarczy, na której nie zazna-
czono choćby punktu odpowiadającego godzinie dwunastej. 
„Kolektyw” nie różnił się pod tym względem od pozostałych 
balonów Akademii. Wprowadzona dwieście lat temu ustawa 
o zakazie utrwalania znaczeń zabraniała zapisywania jakich-
kolwiek treści. Nie wolno było między innymi posługiwać się 
symbolami oznaczającymi cyfry, litery i dźwięki, a także wszel-
kiego typu nagraniami. W całym państwie spalono książki, 
scenariusze teatralne, zapisy nutowe. Na stos trafiły też płyty 
gramofonowe, odtwarzacze, prasy drukarskie, dopiero co wy-
nalezione dyktafony, klisze filmowe i kamery. Zamknięto wy-
dawnictwa, zdławiono raczkujący przemysł kinematograficz-
ny i fotograficzny, zniszczono wszystko, co służyło utrwaleniu 
jakichkolwiek informacji. Od tamtego czasu społeczeństwo 
zdążyło już zapomnieć, czym są alfabet i papier. 

Rygorystyczne przepisy ustawy ugodziły również w świat 
nauki. Skoro wbrew prawu było robienie notatek, pisanie 
książek, tworzenie wykresów, tabel i diagramów, a nawet 
przeprowadzanie obliczeń za pomocą ołówka i kartki, bada-
cze nauczyli się wszystkie swoje odkrycia… zapamiętywać. 

Maciej Bartyński
Diabelski wynalazek

 ilustracja Magdalena Mińko
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Każde doświadczenie powtarzano dopóty, dopóki wyniki po-
miarów nie wryły się eksperymentatorowi w pamięć. Wyniki 
takie były niedokładne, dosłownie pobierane „na oko” – bo 
jak inaczej można określić na przykład zagęszczenie smogu, 
jeśli wskazówka przyrządu mierniczego obraca się na pustej 
tarczy? Skutkiem ustawy o zakazie utrwalania znaczeń było 
zatrzymanie rozwoju nauki. Zanim spłonęły książki, badacze 
zdołali ocalić zaledwie główne działy wiedzy technicznej, og-
romnym wysiłkiem zachowując je w pamięci. 

– Gęstość powietrza około pięć jednostek mniejsza niż  
w poprzednim pomiarze – zameldował meteorolog.

– Takie dokładne masz oko? – spytał astronom, celując 
teleskop w niebo i regulując jego ustawienie. – Zapamiętujesz 
położenie wskazówki z dokładnością do pięciu jednostek?

– Oczywiście, kompanionie! – skłamał meteorolog dum-
nym tonem. W rzeczywistości podczas poprzedniego pomi-
aru ukradkiem przytknął jeden koniec sznurka do miejsca,  
w którym wskazówka ma punkt spoczynku, poprowadził 
go po obwodzie tarczy i zrobił węzełek w miejscu, które 
wskazywał pomiar. Teraz ponownie układając sznurek na ob-
wodzie tarczy, widział, jak daleko wskazówka zawędrowała 
od węzła i mógł wprawnym okiem ocenić, że spadek wyniósł 
około pięciu jednostek.

– A ja myślę, doktorze – zaskrzeczał profesor, nie prze-
rywając regulowania położenia teleskopu – że chowasz  
w kieszeni kawałek sznurka, na którym wiążesz węzełki. 
Czyli inaczej mówiąc, utrwalasz informację.

– Ależ profesorze…
– Posłuchaj, młodzieńcze – Profesor zaniechał teleskopu, 

odwrócił się do meteorologa i spojrzał mu w oczy. – Pomi-
jam fakt, że w ten sposób nie wykształcisz precyzji spojrze-
nia, która jest potrzebna wszystkim empirykom. Pomijam 
również fakt, że gdy kiedyś będziesz już niezależnym pro-
fesorem i zapomnisz przemycić sznurek do laboratorium, 
wszystkie twoje badania będą tak niedokładne, że namieszają  
w świecie nauki. Ale zaklinam cię, młodzieńcze, spojrzyj 
w dół, na miasto! Czy nie widzisz, co się dzieje? Stoimy   
w przededniu rewolucji, ogłoszono stan wyjątkowy! Milicja 
i żandarmi na ulicach! Władzę sprawuje jenerał Soroz! Wy-
buch zamieszek wisi na włosku, sądy działają w trybie przy-
spieszonym i szafują wyrokami śmierci lub katorgi, znerwi-
cowani stróże prawa pod byle pretekstem sięgają po broń, 
a agenci tajnej policji zawzięcie tropią wszystkich podej-
rzanych o sprzyjanie ruchom rewolucyjnym. Gdyby wydało 
się, że utrwalasz treść…! Pomyśl o sobie, o mnie, o moich 
wnukach. Do jasnej cholery, wywal ten przeklęty sznurek! 

Racja profesora była tak oczywista, że meteorolog poczuł 
się głupio. On, młody i obiecujący doktor, został przyłapany 
na śmiesznostce porównywalnej ze ściąganiem na egzami-
nie. Jak zasmarkany gimnazjalista! Zażenowany, wyciągnął 
z kieszeni ową żałosną ściągawkę, rozsupłał węzełek i cisnął 
sznurek gniewnie w przestworza. Potrzebował rozładować 
negatywne emocje, a z braku odpowiedniego ku temu prze-
dmiotu trzasnął pięścią w burtę kosza i warknął:

– Psie syny, robotnicy, durnie i przeklęty smog, by to 
wszystko zaraza porwała…! 

Oparł się o krawędź i spojrzał w dół. Rozciągała się tam 
panorama Rijstavy, stolicy Republiki Vieruszackiej. Olbrzymie 
przemysłowe miasto, którego teraz z całej mocy nienawidził  
z powodu głupiego sznurka godzącego w honor naukowca. 

– Otóż to, kompanionie – rzekł sentencjonalnie profesor 
Sukuszko, wracając do regulowania położenia teleskopu. – 
Wybrali najgorszą z możliwych form strajku. Zadymianie, 
uważasz? Zadymianie atmosfery!

Doktor, któremu w tej chwili zadymianie wydało się 
najgłupszym z najgłupszych protestów, objął nienawistnym 
spojrzeniem Rijstavę. Miasto zasnute było zimową mgłą  
i smogiem, co w połączeniu z zalegającym na ulicach szarym 
śniegiem nadawało mu wygląd jeszcze bardziej brudnego niż 
zwykle. Przez metropolię przepływała rzeka Rija, wtłoczona w 
kamienne ramy kanałów. Mętna woda, obecnie skuta cienką 
warstwą lodu, dzieliła Rijstavę na dwie główne części: północ  
i południe. W południowych dzielnicach od tygodnia pano-
wał chaos. Milicjanci bali się tam zapuszczać, chyba że  
w silnych konnych patrolach. Tłum robotników, podburzo-
ny przez byłą burżuazję, dziedziców tytułów szlacheckich  
i pozbawiony przywilejów kler, czuł się bezkarnie. Nie 
zważając na obowiązujące prawo, tłuszcza jawnie gromadziła 
się na placach, by słuchać ideologicznych przemów feudalno-
kapitalistycznych wywrotowców. Strajkujący lud opanował fa-
bryki i wstrzymał produkcję, domagając się rokowań z władzą. 
Władza jednak wciąż zwlekała z podjęciem rozmów, więc 
rozsierdzone robotnicze masy w akcie protestu trzy dni temu 
rozpaliły ogień w fabrycznych piecach. Najpierw buchnęły 
zwały czarnego, tłustego dymu z komina elektrociepłowni, 
gdzie do paleniska trafił cały roczny zapas węgla i koksu,  
a zaraz za tym rządowe kibitki, broń z arsenału i wyrwane latar-
nie uliczne. Z elektrowni przykład wzięły załogi huty, odlewni 
armat i stoczniowcy. W potężnych piecach dwóch pierwszych 
zakładów przepadły świeżo wyprodukowane działa, pocięte 
na fragmenty barki i prawie ukończone okręty wojenne,  
w tym duma republikańskiej marynarki, pancernik „Aurori-
on”. A potem wszystkie zakłady przemysłowe, począwszy od 
farbiarni, skończywszy na cegielni, przyłączyły się do akcji za-
dymiania miasta. W ogniu ginęło to, co tylko dało się stopić, 
spalić, ulotnić. Ławki, latarnie, drzewa z parków, surowce 
mineralne, paliwo, zapasy z państwowych składów groma-
dzone na pokrycie potrzeb wojska… Kominy pluły dymem, 
trującymi wyziewami i nierzadko czerwonym lub błękitnym 
ogniem. A władza wciąż nie podejmowała rozmów. Trwająca 
wojna z Ostervalem miała w zamyśle rewolucyjnych feudałów 
i kapitalistów skłonić pierwszego sekretarza do natychmiasto-
wego podjęcia rokowań ze społeczeństwem i do ugodowości 
na wielką skalę, aby tym szybciej usatysfakcjonować robotni-
ków i zapędzić ich do pracy. Tymczasem pierwszy sekretarz, 
zamiast wyjść do ludu, wprowadził w Rijstavie stan wyjątkowy 
i oddał wczoraj przed północą władzę jenerałowi Sorozowi.

Przeciwieństwem południowych dzielnic był północny 
brzeg rzeki. Tam znajdował się pałac zimowy Zjednoczo-
nych Wieców Robotniczo-Chłopskich i Żołnierskich, czyli 
gmach parlamentu. Sekretarz i członkowie partii przebywali 
w nim dzień i noc, radząc nad takim wyjściem z sytuacji, 
które nie wiązałoby się z ustępstwami wobec społeczeństwa.  
W północnych dzielnicach znajdowały się też koszary Ju-
naków Stepowych, które za siedzibę sztabu obrał jenerał 
Soroz. Silne wojskowe patrole przemierzały ulice, pilnując 
porządku w północnej części Rijstavy, a kilka fabryk, które 
się tutaj znajdowały, spacyfikowano za pomocą drewnia-
nych pałek. W północnej części miasta nikt nie śmiał głośno 
wymówić słowa „strajk”. Granicą między ładem i chaosem 
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były mosty przerzucone przez Riję, na których zazwyczaj 
panował spory ruch pieszy, konny i automobilowy. Teraz 
jednak, co dało się zaobserwować z wysokości balonu, mosty 
były puste, bo ani strajkujący nie mieli odwagi przejść na 
północny brzeg, ani oddziały pacyfikacyjne nie były jeszcze 
gotowe do wkroczenia na brzeg południowy.

– Zaraza feudalno-kapitalistyczna – mruknął meteorolog. 
– Gdy wojsko dobierze się już im do skóry, wszyscy zawisną.

Pogroził pięścią miastu, kierując ów nienawistny gest 
zwłaszcza do położonej dokładnie pod balonem stoczni, 
skąd, jak mu się zdawało, słyszał odległy szum wzburzonego 
tłumu, wiecującego na zakładowym dziedzińcu.

Na stoczniowym dziedzińcu, na którym cisnęły się teraz 
ze dwa tysiące rozsierdzonych ludzi, znajdował się również 
Aleksander Usniroz, agent Tajnego Biura Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, w skrócie: „tebebewe”. Wmieszany w tłum nie 
bał się zdemaskowania. Karabin, który dźwigał na plecach, nie 
mógł nikogo dziwić – odkąd lud zajął arsenał, wielu robotni-
ków uzbroiło się w broń palną. Tak samo masywny żelazny 
krucyfiks, który agent miał zatknięty za pasem, nie był obec-
nie niczym podejrzanym. Odkąd wzrosło poparcie dla cerkwi, 
ostentacyjne obnoszenie się z wielkim krzyżem było uznawa-
ne przez ludność cywilną za manifestowanie feudalno-kapi-
talistycznych, wywrotowych poglądów i jako takie było przez 
robotników wręcz pożądane. A że dłuższe ramię krzyża jest 
zaostrzone? Ot, fanaberia wojowniczego rewolucjonisty, który 
szuka okazji do bitki z milicją. W stroju agenta Usniroza nie 
było nic, co mogło dzisiejszego ranka budzić podejrzenia ludu 
pracującego: ani uzbrojenie, ani religijny symbol, ani krótka 
skórzana kurtka, spodnie z ciężkiego sukna i wojskowe buty. 
Wszystko to mogło pochodzić ze świeżo opanowanych woj-
skowych magazynów i wielu mężczyzn na dziedzińcu stoczni 
było podobnie ubranych.

Wbrew pozorom, misją agenta Usniroza nie było szpie-
gowanie rewolucyjnych wieców. Doświadczony tebebew 
zajmował się tropieniem Widma. W tym celu musiał namierzyć 
ścisłe kierownictwo pozornie spontanicznego ruchu, którym 
była rewolucja feudalno-kapitalistyczna. Kierownictwo to, jak 
sądził, mogło odpowiadać za przywołanie Widma. Zaś fakt, że 
Usniroz znalazł się na stoczniowym dziedzińcu w chwili, gdy 
gromadzili się na nim rozwścieczeni robotnicy, aby słuchać 
przemowy jakiegoś prawnuka mopanka szlachetki, był czys-
tym przypadkiem. A także poniekąd dziełem ciekawości: co 
też te rewolucyjne oszołomy właściwie głoszą? 

Dotąd usłyszał jedynie mnóstwo bzdur, których nie bar-
dzo rozumiał. Wyłowił z tego głównie hasło „kapitalizm”, 
które powtarzane z ust do ust przejawiało się w każdym ok-
rzyku już od tygodni jego inwigilowania środowisk robotni-
czych. Wiedza o ekonomii nie była mocną stroną przepojon-
ego centralistyczną ideologią republikańską agenta, starczyła 
jednak, by zrozumieć, że rewolucjoniści mówią nie tylko  
o kapitalizmie w ogóle, ale też o jakimś konkretnym „Kapi-
talizmie”, nazwie własnej kogoś lub czegoś, co najwyraźniej 
wolało zostać anonimowe, kryjąc się za takim pseudoni-
mem. Aleksander sądził, że ów „Kapitalizm” jest śladem 
prowadzącym do ścisłego kierownictwa rewolucji, jednak 
wciąż nie mógł tej poszlaki rozgryźć. Teraz też nie miał nad-
ziei, że na dziedzińcu stoczni dowie się czegoś nowego. Był 
tu, bo liczył na niezły cyrk.

Na prowizorycznie skleconym z desek podeście stał brud-
ny obdartus w czarnym łachmanie sutanny, ksiądz z brodą  
w kształcie łopaty i wrzeszczał do tłumu, wymachując niewie-
lkim, niebieskim urządzeniem.

Owo urządzenie było niezwykle tajemnicze. W ciągu mi-
nionych tygodni Aleksander zaobserwował, że wyposażony 
w nie był każdy uliczny mówca, a nawet wielu szarych, nic 
nieznaczących robotników w tłumie. Aleksander dawno już 
dostarczył jeden zdobyty cichaczem egzemplarz niebieskie-
go przyrządu do swojego biura, jednak uczeni nie odkryli, 
według jakiej zasady ów przedmiot działa. Najwyraźniej była 
to jakaś prastara technologia. A skutki jej użycia przez rewo-
lucyjne kierownictwo były straszliwe. Wszędzie, gdzie mów-
cy używali tej niewielkiej rzeczy, gawiedź dostawała szału. 
Ludność przestawała racjonalnie myśleć i dawała się dowol-
nie manipulować, a wywrotowcy z łatwością wzbudzali w tej 
bezwolnej masie nienawiść do republikańskiej władzy.

– Tym się różni republika od niewolnictwa – krzyczał 
teraz mówca do szalejącego tłumu – że w niewolnictwie pan 
zapewnia poddanemu dom i opiekę! A co wam zapewnia 
republika, nieszczęśni robotnicy? Pracę dla wszystkich: po 
równo, bez względu na urodzenie, za pieniądze, z których 
nie da się wyżyć!

– Dobrze mówi! – wrzeszczał tłum. – Precz z republiką!
– Każą nam się nazywać: „kompanionie”! – kontynuował 

ksiądz zapalczywym tonem, machając nad głową niebieskim 
przyrządem. – Kompanionie, słyszycie!? Kompanionie! Ty 
tam, kompanionie Iwanie Aranowiczu, fabryczny robotniku, 
który stoisz obok potomka burżuazji, kompaniona Saakszy 
Demenowa! – Klecha kładł nacisk na słowo „kompanion”, 
zwracając się do obu mężczyzn, których wypatrzył w morzu 
głów. – Myślisz, że ponieważ pradziadowi Saakszy odebrano 
majątek i kazano pracować ramię w ramię z twoim pradzia-
dem, robotnikiem, to automatycznie staliście się kompanio-
nami? Jaką ty jesteś, robotniku, kompanią dla burżuazyjnego 
fabrykanta?! Żadną! Tyś kompanionem dla podobnych to-
bie proletariuszy, Iwanie Aranowiczu, a pan Saakszy jest za 
wysoką dla ciebie kompanią!

– Racja! Słuszność! – wołał w odpowiedzi tłum. Robot-
nicy i potomkowie burżujów, księża i dziedzice nieistniejącej 
już szlachty, wszyscy zapamiętale wrzeszczeli i wymachiwali 
pięściami, wyrażając poparcie dla mówcy. 

– Albo ty tam, kompanionie Machaju Siewrycki, który 
wiosną orasz pole, jakim prawem zwracasz się do szlachcica, 
którego ród był niegdyś właścicielem twojego rodu, jak do 
równego sobie? Żaden ty kompanion dla szlachcica, chamie! 
Tyś cham, on pan!

– Jam cham! – zakrzyknął z zapałem wąsaty Machaj Sie-
wrycki. – Racja! Ja kłaniam się panom i schodzę im z drogi, 
inne chamy mi to zaświadczą! Władza nie zmusi mnie do 
równania się ze szlachtą! 

– Prawyś, Machaju! – głośno chwalili starego potomka 
chłopów pańszczyźnianych inni obecni w tłumie. – Wiesz, 
gdzie twoje miejsce! 

– Władza dla lepszych! – wołał ksiądz, kontynuując prze-
mowę. – Panowie i fabrykanci, oni niegdyś dobrym prawem 
ucisku i wyzysku zapewniali opiekę swoim chłopom i robot-
nikom. A teraz ich dzieci są zmuszone do pracy! Jakim pra-
wem, pytam? Władza dla panów, władza dla kleru! Majątek 
dla fabrykantów! Chcemy kapitalizmu w mieście i feudaliz-
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mu na wsi! Chcemy kapitalizmu w gospodarce i feudalizmu 
w prawie! Chcemy powszechnej nierówności!

– Chcemy! Chcemy! – odpowiedział tłum dzikim wołaniem.
Wołanie to wzniosło się ponad miasto aż do balonu po-

miarowego „Kolektyw”. Tłum, opętany szaleństwem, ruszył 
do bramy dziedzińca stoczni i wylał się na ulicę. 

– Na parlament! – krzyczano. – Chodźmy domagać się zmian! 
Czarna masa, prowadzona przez księdza z niebies-

kim przyrządem w ręce, ruszyła na most, by wedrzeć się do 
południowych dzielnic. Aleksander Usniroz, porwany przez 
tę wzbierającą ludzką falę, udał się razem z nimi. Jakiekolwiek 
są plany kierownictwa rewolucji, to z pewnością wymknęło się 
im spod kontroli – ocenił w myśli. Jako doświadczony agent 
wiedział, że ten oszalały tłum będzie po drodze wyrywać ławki, 

rozbijać latarnie i witryny sklepów, ale walki z milicją nie po-
dejmie, domagając się jedynie, by pierwszy sekretarz zaczął  
z nimi rozmawiać. Aleksander wiedział też, że na rozmowy jest 
za wcześnie, bo położenie władzy republikańskiej nie wygląda 
jeszcze tak rozpaczliwe, by cokolwiek na niej wymusić. 
„Głupcy” – w myśli podsumował maszerujących. 

Zaraz jednak zrozumiał, że być może nie głupota ludzka 
tu zawiniła, lecz…

Widmo! – olśniło go nagle. – Widmo musi być w pobliżu!
Naraz poczuł, że temperatura powietrza gwałtownie spa-

da, a mgła gęstnieje. I wiedział już, że znowu się spóźnił.

Tymczasem pierwszy sekretarz Zjednoczonych Wieców 
Robotniczo-Chłopskich i Żołnierskich wybiegł na balkon 
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zimowego pałacu parlamentu. Rzucił przestraszonym spoj-
rzeniem wzdłuż szerokiej alei, którą nadchodził od mostu na 
Riji oszalały tłum. Mimo gęstniejącej mgły sekretarz widział, 
jak ludzie wyrywają bruk z ulicy, łamią znaki drogowe, 
wywracają dorożki i automobile. Słyszał ich wycie, w którym 
rozróżniał skandowane hasła: „Chleba i podległości! Zapłaty 
i zależności! Ucisku, wyzysku, ale bezpieczeństwa dla całego 
społeczeństwa!” Włos zjeżył mu się na karku, bo pierwszy 
sekretarz był przeświadczony, że tłum idzie dokonać linczu 
na członkach partii.

– Kompanionie pierwszy sekretarzu! – zawołał jego 
zastępca, wybiegając zaraz za szefem na balkon. – Oni nie 
zrobią nic nierozważnego, proszę być spokojnym. Chcą tylko 
rokować. Proszę mi zaufać i wydać polecenie, by wojsko nie 
koncentrowało się wokół tych ludzi. Szybko, kompanionie, 
bo jenerał Soroz wysłał już całą drużynę strzelców! Proszę do 
niego zatelefonować i kazać mu odwołać żołnierzy!

– Kiedy strzelcy tu dotrą? – zapytał pierwszy sekretarz.
– Za dziesięć minut. Jeśli natychmiast ich odwołamy, to 

jest szansa, że…
– Nie odwołamy! Chcesz zawisnąć na szubienicy, zabi-

ty rękami rewolucyjnych oprawców? Natychmiast wyślij 
Junaków Stepowych. Mają otoczyć kordonem pałac i nie 
wpuszczać nikogo do środka!

– Ależ kompanionie…
– Wykonać! 
Zastępca pierwszego sekretarza trwał przez chwilę w bez-

silnym milczeniu, szukając słów, które przemówią jego szefowi 
do rozsądku. W końcu dał za wygraną, odwrócił się i wszedł 
do wnętrza parlamentarnego pałacu zimowego, by wydać 
atamanowi jeźdźców dyspozycje. Pierwszy sekretarz, stojąc 
wciąż na balkonie, po chwili zobaczył, jak przez wrota wypada  
z pałacowego dziedzińca na ulicę kompania konnych żołnierzy 
w futrzanych czapkach, zdobionych nad czołem pawim pió-
rem. Kawalerzyści rozjechali się na dwie strony, tworząc mur 
oddzielający gmach parlamentu od nadciągającej gawiedzi.

Tłum robotników wypłynął z alei na plac przed wrotami 
pałacu, rozlał się szeroką falą i podszedł pod gmach, zatrzymując 
się przed zwartym murem jeźdźców. Cywile i Junacy Stepowi 
stanęli oko w oko, a nad placem zaległa pełna napięcia cisza. 
Gdyby pierwszy sekretarz stał teraz tam, gdzie agent Aleksan-
der Usniroz, czyli pośród ludu, miałby lepszy ogląd sytuacji  
i zrozumiałby, że tego ranka nic nie zapowiada rozlewu krwi. 
Junacy Stepowi, zazwyczaj porywczy, teraz siedzieli spokojnie 
w siodłach i obserwowali gawiedź znudzonymi spojrzeniami 
pełnymi pobłażania. Robotnicy też nie kwapili się do bójki  
z gwardzistami. Tu i ówdzie odezwało się obelżywe, ale niemra-
wo wygłoszone hasło pod adresem jeźdźców, lecz oni puszczali 
to mimo uszu, nieskłonni do wszczynania awantur. 

Agent Usniroz stał w samym środku tłumu. Mimo iż 
napierała nań zewsząd gęsta ciżba, czuł, jak temperatura 
powietrza gwałtownie spada. Ponadto spostrzegł, że mgła 
gęstnieje z sekundy na sekundę. Tuż po wejściu na plac 
wyraźnie widział stojących naprzeciw pochodu Junaków 
Stepowych, lecz dwie minuty później jeźdźców przesłonił 
mu już szary opar. Był to znak, że zjawa krąży w pobliżu. 
Aleksander usiłował ją dojrzeć, lecz wiedział, że uwięziony  
w tłumnie nie zdoła przeciwdziałać.

W końcu zobaczył: Widmo unosiło się nad jedną z ka-
mienic przylegających do placu, a postronny obserwator 

mógłby je wziąć za zwykłego człowieka stojącego na dachu. 
Była to chuda postać o pociągłej sylwetce, odziana w łachman 
munduru. Przezroczysta i zwiewna, tkwiła w oparach mgły. 
Kumulowała wokół siebie złą energię. Widmo patrzyło na 
tłum i na Junaków, a tam gdzie padł jego wzrok, ludziom 
mąciło się w głowach.

W tłumie robotników podniosły się nienawistne okrzyki 
pod adresem gwardzistów, a któryś z jeźdźców odpowiedział 
na to obelgą. Wtedy poleciał ku niemu kamień, ale chybił celu. 
Gwardzista zsiadł z konia i wywlókł z tłumu tego, kto rzucił. 
Mężczyzna stawiał opór, splunął na Junaka, więc tamten zdzielił 
go pałką. Ludzie, widząc to, rzucili się na wojaka, lecz tylko pró-
bowali go odepchnąć od leżącego na bruku mężczyzny. Wtedy 
ataman skinął swoim jeźdźcom i rozwścieczeni Junacy Stepo-
wi rzucili się na cywilów. Rozkaz atamana brzmiał: „pałować!”, 
jeźdźcy jednak sięgnęli po szable… 

Oblodzony plac spłynął krwią zabijanych robotników, 
chłopów, księży, szlachty i burżuazji. Przedstawiciele wszys-
tkich grup i warstw społecznych, które republika od dwustu 
lat próbowała zrównać, teraz poszli pod miecz. Padali z roz-
płatanymi piersiami i czaszkami lub umierali stratowani 
przez konie, dając świadectwo temu, że jedynie śmierć rów-
na pana z niewolnikiem w prawach. Tłum zawył ze strachu, 
rzucając się do ucieczki przez teraz nagle zbyt ciasną aleję 
prowadzącą ku mostowi na Riji. Wtedy przybyła kompania 
strzelców, przysłana przez jenerała Soroza. Widząc szarżujących 
Junaków, z marszu dali ognia w czarne morze cywilów.

Jeźdźcy popędzili robotników ku mostowi, siekąc ich po 
drodze i tratując, a strzelcy zwarli szyk i weszli do pałacu 
zimowego, by nie zostawiać go bez ochrony. Nie minęło 
piętnaście minut, gdy plac opustoszał, zawalony trupami  
i zbrukany czerwoną posoką. Dopiero wtedy, gdy było już 
za późno, agent Usniroz odzyskał swobodę ruchu. Odszukał 
wzrokiem dach kamienicy. Jednak Widmo, dokonawszy 
dzieła, rozwiało się w podmuchu wiatru i zniknęło.

Jedną rzecz Aleksander zrozumiał teraz z całą mocą: 
że wszelkie rokowania między ludem i władzą stały się 
niemożliwe. Z powodu masakry cywilów wybuch powstania 
w Rijstavie był właściwie przesądzony. Nawet, jeśli kierow-
nictwo rewolucji nie przyłożyło ręki do pochodu robotni-
ków spod stoczni pod pałac zimowy, to teraz z pewnością 
przystąpi do walki zbrojnej. Republika Vieruszacka, uwikłana 
w światowy konflikt, ponosząca klęski na ostervalskim fron-
cie, teraz jeszcze cierpiąca wybuch powstania w stolicy, nie 
ma szans przetrwać tego okresu dziejów. Jeśli kraj ma ocaleć, 
wywrotowcy feudalno-kapitalistyczni muszą zdobyć władzę. 

I jeszcze jedną rzecz wydedukował Aleksander: że nie 
tropi zwyczajnego Widma zamieszek czy wojny. Tropi Wid-
mo Rewolucji. Duch Vlada Linenosa powrócił.

***

Choć sytuacja w stolicy od tygodnia przyjmowała co-
raz gorszy obrót, w końcu do jenerała Soroza doszły jakieś 
pomyślne wieści. Spacerując w tę i z powrotem wzdłuż pe-
ronu, palił papierosa i delektował się wiadomościami, które 
mu oznajmiono.

Po pierwsze, Republika Ostervalu zaproponowała Repub-
lice Vieruszackiej natychmiastowe i bezwarunkowe zawiesze-
nie broni z „zamrożeniem” istniejącej linii frontu. Wszystkie 
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republiki kontynentu obawiały się rewolucji. Internacjonalka 
„Fe-Ka” miała partyjne odłamy w większości państw i ponoć 
jej celem była rewolucja ogólnoświatowa. Jeśli rijstavscy wywro-
towcy osiągnęliby sukces w Vieruszy, mogliby zarazić feudalną 
epidemią pozostałe republiki. Kompanion marszałek Stukin 
Mazatow, świadom obaw państw ościennych co do wydarzeń  
w Rijstavie, skorzystał z sytuacji i natychmiast przyjął ostervalską 
ofertę, nie konsultując się nawet z pierwszym sekretarzem. 

Druga wiadomość, jaką oznajmiono Sorozowi, była już 
bardziej tajemnicza: oto do stolicy zbliża się ostervalski 
pociąg pancerny, którego zamiary są nieznane. Podstęp? 
Należy wykluczyć, bo Mazatow przepuścił go bez zastrzeżeń 
przez linię frontu. Pomoc w walce z rewolucją? Ale w czym 
tu może pomóc jeden pociąg pancerny?

Wątpliwości jenerała Soroza miały zostać rozwiane już 
za parę minut. Czarny, opasły parowóz wtoczył się spowity 
w kłęby dymu na stację i zaczął z jękiem hamować. Jenerał  
w towarzystwie kilku oficerów sztabowych patrzył na mi-
jające go wagony i nie mógł oprzeć się wrażeniu, że coś  
w tym pociągu budzi jego niepokój. Tylko co? Pozornie 
wszystko było jak należy: za parowozem znajdowało się pięć 
pancernych wagonów, każdy uzbrojony w jedną sporą armatę 
na dachu, dwa mniejsze moździerze i po cztery gniazda ma-
szynowe na każdym boku. Jako szósty jechał nieuzbrojony, 
ale potrójnie opancerzony wagon, w którym zapewne wie-
ziono coś cennego. Jeszcze dalej przyczepionych było kolej-
nych pięć wagonów artyleryjskich, a na końcu jechała plat-
forma z największą armatą do ubezpieczania tyłów. Zwykły 
wojskowy pociąg do transportu ważnych ładunków, z każdej 
strony przygotowany do obrony środkowego wagonu na wy-
padek wrogiego ataku. W końcu z Ostervalu do Vieruszy był 
szmat drogi przez ogarnięty wojną światową kontynent.

Naraz jenerał zrozumiał, co go niepokoi. Po pierwsze, wa-
gon z ładunkiem był zaplombowany. Nie było żadnej drogi, 
żeby dostać się do niego… lub wyjść z niego. Po drugie, arma-
ty wagonów artyleryjskich ustawiono tak, jakby miały nie tyle 
bronić ładunku w razie ataku na pociąg, ile zniszczyć ów wa-
gon, gdyby jego zawartość zamierzała wydostać się na świat.

Parowóz wyhamował. Z przedniego pomostu zeskoczył 
na peron wysoki, tyczkowaty mężczyzna w cylindrze i fraku. 
Okiem dyplomaty mierząc grupę vieruszackich wojskowych, 
bezbłędnie rozpoznał jenerała Soroza. Wymieniając z nim 
uścisk dłoni, przedstawił się:

– Konsul Mefisto Woland. Jak zapewne wiesz, kompa-
nionie jenerale, Republika Ostervalu przysyła mnie ze spe-
cjalnym darem dla pogrążonej w chaosie Rijstavy. 

– Zapewne nie wiem, kompanionie Woland – odparł Soroz. – 
Marszałek Mazatow nie zdradził celu pańskiej wizyty, pozostawiając 
mi wolną rękę. Nie zdecydowałem jeszcze, co uczynić z pa-
nem i pańskim złomem – tu ruchem głowy wskazał na pociąg. 

– Otóż to, kompanion marszałek nic nie zdradził – rzekł 
Woland, śmiejąc się na poły serdecznie, a na poły szyderczo, jak 
to umieją tylko dyplomaci. – Bo jak miał zdradzić, skoro nic  
z owych rzeczy nie zrozumiał? Zresztą, nawet my, Ostervalowie, 
nie wszystko jeszcze wiemy o broni, którą wam pożyczamy. 

– Broni? 
– Tak jest, kompanionie – powiedział Woland, a po tonie 

głosu Soroz rozpoznał, że ostervalski przybysz stał się nagle 
poważny, jakby mówił o czymś śmiertelnie niebezpiecznym. 
Konsul, spoglądając pełnym czci wzrokiem na pociąg, wyjął 

ze złotej papierośnicy długą fajkę, zapalił, zaciągnął się ner-
wowo i kontynuował ściszonym głosem. 

– Kilka dekad temu zupełnym przypadkiem odkryliśmy  
w górskich ruinach prastarą technologię. Zrozumieliśmy, że to, 
co wpadło nam w ręce, jest największym z dotychczasowych 
zagrożeń dla ludzkiej cywilizacji. Ukryliśmy więc broń przed 
światem w głębokich podziemiach wojskowych laboratoriów, 
a republikański rząd Ostervalu stanął na straży sekretu. Zale-
dwie kilka osób w państwie wiedziało o istnieniu… tego. Ale 
niedawno stało się dla nas jasne, że feudalno-kapitalistyczni 
wywrotowcy też mają tę technologię. Dysponując nią, stali się 
niepokonani, choć wy jeszcze o tym nie wiecie. Możliwe, że 
sami też tego jeszcze nie wiedzą. Powtarzam: jeszcze. Dlate-
go nasz pierwszy sekretarz zdecydował, że Osterval pożyczy 
tajną broń na pewien czas waszemu marszałkowi Mazatowo-
wi, by zdławić rewolucję, nim ta pochłonie kontynent. Ma-
zatow zaś, dowiedziawszy się szczegółów, zrzucił na ciebie 
odpowiedzialność, kompanionie. To ty musisz użyć przeciw 
wywrotowcom zawartość tego pociągu. 

– Najpierw otwórzmy puszkę Pandory – rzekł Soroz.
– Ostrożnie! – ostrzegł Woland. – Badałem to dłużej niż 

ktokolwiek inny i jako opiekun tej wiedzy mogę cię zapewnić, 
że nie na darmo zaplombowaliśmy wagon. Gdyby gdzieś 
po drodze do Rijstavy zawartość wydostała się na świat…  
Dreszcz mną wstrząsa na samą myśl o tym. Zanim otworzysz 
wagon, zechciej posłuchać mojej rady: przenieś go w bezpieczne 
miejsce i odpraw wszystkich ludzi, nawet oficerów sztabowych.

– Dworzec kolejowy jest obecnie oddany wojsku do 
wyłącznego użytku – oznajmił Soroz. – Jest obstawiony zau-
fanymi żołnierzami. Nie ma lepszego miejsca na odplombo-
wanie przesyłki. 

– Jeśli jesteś tego pewien…
– Jestem pewien – uciął Soroz. – Do dzieła. 

Tego samego dnia, w którym Junacy Stepowi urządzili cy-
wilom masakrę pod pałacem zimowym, a ostervalski parowóz 
wjechał na rijstavski dworzec kolejowy, wybuchło powstanie.

Wieczorem, dokładnie w chwili gdy jenerał Soroz 
rozmawiał na peronie z Mefisto Wolandem, przywódcy rewo-
lucji rzucili na stół wszystkie karty. Ujawnił się książę Romo 
Mikołow, przywódca powstańców, kreowany przez wywro-
towców na przyszłego cara. Ów rzekomy potomek dawnych 
władców ujawnił się w wielkim stylu: osobiście, z szablą  
w dłoni i fajką w zębach, poprowadził atak uzbrojonego  
w karabiny, regularnego wojska powstańczego na Cytadelę, 
czyli na republikańskie więzienie polityczne. Zdobywszy 
tę placówkę jednym śmiałym atakiem, założył tam sztab, 
z którego dowodził dalszą akcją. A była to akcja zakrojo-
na na szeroką skalę. Przyłączyły się do niej rzesze ludności 
cywilnej, którą dziedzice i potomkowie burżuazji szybko  
i sprawnie organizowali w oddziały. Partyzanci w pierwszej 
godzinie walk opanowali koszary piechoty, szkołę kadetów 
i wszystkie mosty na Riji. Dzięki temu mocno usadowili się 
na południowym brzegu rzeki, oczyszczając go z wszelkich 
sił rządowych. Ponadto, w kilku miejscach zdołali przedrzeć 
się na brzeg północny i założyć tam kilka umocnionych 
placówek. Odcięli też broniony przez Junaków Stepowych 
pałac zimowy parlamentu od pomocy z zewnątrz i kwestią 
czasu było, żeby wdarli się do środka i dokonali sądu nad 
uwięzionymi tam jeźdźcami i członkami partii.
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Siły rządowe skupiły się głównie w okolicach koszar Ju-
naków Stepowych i umocnionego dworca kolejowego. Roz-
bite w pierwszym starciu oddziały republikańskie wycofały 
się tam, przegrupowały i zajęły umocnione pozycje. Kontra-
tak odłożono do rana, by przeprowadzić go w świetle dnia. 
Obie strony przygotowywały się w ciemnościach nocy, by 
zadać decydujący cios.

Około północy Aleksander Usniroz przemierzał cias-
ne uliczki jednego z osiedli na południowym brzegu Riji, 
głęboko w terenie kontrolowanym przez rewolucjonistów. 
Dawno już stracił trop Widma, którego moc rozlała się po 
mieście. Błąkając się bez celu, agent obracał w dłoniach 
niebieskie urządzenie, które znalazł przy trupie jakiegoś 
powstańca zabitego w trakcie walk. Bawił się przyrządem 
bezwiednie, pogrążony w myślach. 

Latarnia, która chyba cudem przetrwała zawieruchę ostat-
nich dni, tkwiła na chodniku na trasie Aleksandra i – o dziwo! 
– świeciła. Jakiś latarnik, zapewne staruszek, nie przejmował się 
wojną domową. Gdy kilka godzin temu zapalał tę lampę, za-
pewne ostatnią ocalałą w jego rewirze, nawet nie przeczuwał, 
że wpłynie to na bieg dziejów. Traf chciał, że Aleksander, prze-
chodząc przez krąg światła, spojrzał na trzymane przez siebie 
niebieskie urządzenie i dostrzegł w blasku lampy coś istotnego.

Był tam narysowany niewielki, mniejszy od paznokcia, 
uproszczony rysunek ciągnika. Jedynym dopuszczonym 
przez prawo sposobem utrwalenia treści były emblema-
ty zakładów produkcyjnych, którymi oznaczano wyroby 
pochodzące z konkretnych fabryk. Ciągnik, który dostrzegł 
teraz Aleksander, był emblematem fabryki maszyn parowych 
i urządzeń rolniczych, zwanej od pierwszych liter „Efemper”.

– Niech to diabli…– mruknął do siebie agent. – Czyżby 
Widmo zostawiło aż tak oczywisty ślad? Czyżby te urządzenia 
były produkowane w „Efemperze” i producent najzwyczajniej 
w świecie oznaczył swój zakład produkcyjny na wyrobie? 

Myśl, że namierzenie kierownictwa rewolucji może być 
tak proste, wydawała się nieprawdopodobna, jednak z braku 
innych poszlak Aleksander postanowił pójść tym tropem.

W kilka chwil dotarł do „Efemperu” i przekroczył żelazną 
bramę. Na dziedzińcu nie było żywego ducha. Kompleks bu-
dynków fabrycznych zdawał się być opuszczony. Wszędzie walały 
się porzucone w biegu narzędzia, wywrócone beczki i roztrzas-
kane skrzynie. Szał strajkujących robotników nie ominął tego 
miejsca. Ponadto, nisko nad brukiem ciągnęła się mgła, która 
sprawiała, że budynki z czerwonej cegły wyglądały na ruinę. 

Aleksander przebył dziedziniec, brodząc po kolana  
w lepkim, zimnym oparze. Jako doświadczony tebebew nie 
miał wątpliwości, że fabryka jest nawiedzona przez Widmo. 
Nie oglądając się wstecz (w takich miejscach spoglądanie 
za siebie potęguje strach), rozepchnął wrota głównej hali 
montażowej i zagłębił się w mroczne wnętrze.

Było to olbrzymie, podłużne pomieszczenie, którego dal-
szy koniec skrywały ciemności. Przez wybite okna wpadało 
do środka światło księżyca, tworząc na posadzce kilka jas-
nych plam. Jednak zamiast ułatwiać widoczność, owe placki 
światła potęgowały tylko mrok wokół siebie. Podłoga w całej 
hali osnuta była mgłą. Długie rzędy maszyn produkcyjnych 
wyrastały z białego oparu, przez co wyglądały jakby nieru-
chomo unosiły się nad ziemią. 

Aleksander ruszył wzdłuż pomieszczenia w kierunku,  
z którego dochodził miarowy łoskot, przypominający słyszany 

z dużej odległości dźwięk pracującego silnika parowego. Najwi-
doczniej na końcu hali jakieś urządzenie wciąż było na chodzie. 

Gdy dotarł już wystarczająco blisko, by widzieć ruch 
obracających się w ciemności trybów, zza chmury wyłonił się 
księżyc. Przez okno wpadł snop światła, spływając na pracującą 
maszynę. Aleksander struchlał, zdjęty nagłym lękiem: obok 
urządzenia zobaczył bowiem Widmo, tkwiące nieruchomo 
w morzu mgły. Widmo Rewolucji najwyraźniej również 
struchlało na widok Aleksandra, bo wydało z siebie pełne 
grozy jęknięcie. Dopiero wtedy agent zauważył, jak bar-
dzo się pomylił: postać przed nim nie była ani pociągła, ani 
przezroczysta, ani zwiewna, a już na pewno nie budziła lęku. 
Był to podstarzały, postawny mężczyzna z siwą, bujną brodą, 
dużym nosem i włosami opadającymi na ramiona.

– Ktoś ty? – zapytało lękliwym głosem owo indywiduum.
Aleksander zbliżył się na tyle, by tamten mógł mu się przyjrzeć.
– Człowieku, wystraszyłeś mnie – rzekł nieznajomy. – 

Wokół ta upiorna mgła, ciemność i ni żywego ducha, a ty 
zjawiasz się niepostrzeżenie jak zjawa… Czego tu szukasz? 
Wszyscy poszli na powstanie.

– Przychodzę w sprawie tego przyrządu – rzekł Aleksan-
der, pokazując niebieski przedmiot.

– Ach, więc jesteś agentem – odparł tamten. – Czy raczej: 
kompanionem agentem, jak wy to mówicie. W takim razie 
przyszedłeś mnie zabić, jak sądzę. Niezmiernie mi miło. Na-
zywam się Korion Mursow. Hrabia. Nie kompanion, chyba, 
że też jesteś szlachcicem. Poznam twoje imię, agencie?

– Aleksander. Skąd wiesz, że jestem agentem? I skąd 
wiesz, że chcę cię zabić?

– Po pierwsze, tylko agent nazwałby tę niebieską rzecz 
określeniem „przyrząd”. Po drugie, skoro odkryłeś, gdzie tę 
rzecz się produkuje, zapewne tą samą drogą rozszyfrowałeś 
też, kto jest jej twórcą. Jestem nim ja, zgodnie z podpisem na… 

– Zaraz, ty nie umiesz czytać? – zapytał nagle, widząc 
zdziwienie na twarzy agenta, gdy padły słowa: „zgodnie z pod-
pisem”. – Nie wiesz, czym są litery, prawda? Otóż gdybyś umiał 
czytać, odczytałbyś na tym, jak go nazwałeś, „przyrządzie”, 
mój podpis: hrabia Korion Mursow. A maszyna, którą tu wi-
dzisz, służy do, że tak powiem, produkcji owych przyrządów 
na wielką skalę. Skoro jednak nie wiesz, co to jest alfabet, 
zachodzę w głowę, jak wpadłeś na trop mojej wytwórni?

– Z tyłu jest emblemat „Efemperu” – wyjaśnił agent tonem 
wyrażającym pogardę dla braku przezorności Mursowa. 

– Ach, tak…– odparł hrabia – zapomniałem o stopce re-
dakcyjnej. Faktycznie, przy nazwie wydawnictwa umieściłem 
emblemat „Efemperu”, by tym bardziej wyszydzić was, repu-
blikanów. Przez ten cały czas mogliście namierzyć moje wy-
dawnictwo i zniszczyć je, ale ponieważ nie umiecie czytać, nie 
wiedzieliście, jak groźna jest niebieska książeczka. A teraz, 
gdy już się przekonaliście, zniszczenie prasy drukarskiej nic 
nie da. Jest za późno, agencie. Moje słowo przetrwa. Trochę 
żal, że muszę zginąć w tak niespodziewanym momencie, gdy 
rewolucja sięga po zwycięstwo, ale przynajmniej wiem, że 
już nie zdołacie zaszkodzić mojej sprawie.

– A więc przyznajesz się do przywołania Widma i rozprzes-
trzenienia jego mocy za pomocą przeklętych przedmiotów?

– Przywołania czego? – Hrabia parsknął śmiechem. – 
Sądzisz, że niebieskie książeczki są przeklęte? A niech mnie, 
nie sądziłem, że poziom nieuctwa u was, republikanów, 
osiągnął już takie wyżyny. Młodzieńcze, naprawdę nie wiesz, 
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czym jest książka? Pozwól, że wyjaśnię ci parę rzeczy. Spo-
kojnie, noc jest długa, zdążysz mnie zabić. Jestem za stary i za 
gruby, żeby zdołać ci uciec, a wszyscy moi współpracownicy 
poszli na powstanie, więc nikt nie przyjdzie mi tu z pomocą. 
Posłuchaj przez chwilę.

Aleksander zapalił papierosa, gotów wysłuchać wszys-
tkiego, co ma mu do powiedzenia hrabia Korion Mursow. 
Nie był szczególnie zainteresowany tymi opowieściami, ale 
przez lata wykonywania swojej pracy nabył przeświadczenie, 
że skazanym na śmierć należy dać się wygadać, zanim się 
ich zabije. Nie miał do swoich ofiar negatywnego stosun-
ku. Po prostu los ich pokarał tym, że byli głupsi, stali po 
niewłaściwej stronie barykady i byli niebezpieczni dla repu-
bliki, dlatego należało się ich pozbyć. Niech więc przynaj-
mniej mają szansę zrzucić ze swojego serca to, co ich gryzie, 
zanim dostaną cios bagnetem. Agent po tej krótkiej wymia-
nie zdań już wiedział, że maszyna, którą Mursow nazwał 
„prasą drukarską”, jest przeklęta, podobnie jak sam hrabia. 
Nie ulegało wątpliwości, że Widmo odcisnęło swój ślad na 
tym człowieku, tak samo jak nie ulegało wątpliwości, że hra-
bia o tym nie wie. Biedny szaleniec nie zdawał sobie sprawy, 
że realizował plany Widma Rewolucji. Jak można być aż tak 
głupim, żeby nawet mgła w zamkniętym pomieszczeniu nie 
budziła w człowieku żadnych podejrzeń…?

– Niebieski przyrząd, który tu przyniosłeś, to moje 
najważniejsze dzieło – zaczął mówić Korion Mursow. – Nosi 
tytuł „O kapitale i o tym, do kogo on powinien należeć”.  
W skrócie nazywamy ją „Kapitał” albo po prostu „niebieska 
książeczka”. Kler, którym tak pogardzacie, stworzył mi po-
dwaliny do działania. Gdy dwieście lat temu weszła ustawa  
o zakazie utrwalania informacji, cerkiew rijstavska w tajemnicy 
przed władzą ocaliła sztukę pisania i czytania, by móc rozważać 
święte teksty. Patriarchowie przekazywali tę wiedzę wybranym 
księżom aż do naszych czasów… A gdy wybiła godzina, gdy re-
publikanie zapomnieli już, czym są litery, a nawet jak wygląda 
papier, księża przebudzili rijstavski lud. Niezadowolenie robot-
ników z porządku społecznego rosło, a kler uczył ich czytania 
i pisania tuż pod waszym nosem. Ja zaś, myśliciel i podróżnik, 
jeździłem w tym czasie po kontynencie, obserwowałem inne re-
publiki i docierałem do osób, które w sekrecie przechowywały 
kroniki sprzed czasów Vlada Linenosa. Przeczytałem wiele  
z mądrości przodków, napatrzyłem się na cierpienia robotni-
ków na całym świecie, aż w końcu sam napisałem dziełko, któ-
re mogłoby trafić do umysłów prostych ludzi. A gdy wróciłem 
do Rijstavy, pozostało mi tylko rozpowszechnić „Kapitał” 
w mieście. Zrobiłem to bez większych problemów. Przecież 
wy, republikanie, nie wiedzieliście, czym jest papier i alfabet, 
nie mogliście więc wiedzieć, co oznaczają zaczytane rzesze 
ludzi na ulicach, pochłaniające tekst na oczach waszych mi-
licjantów i tajnych służb. Nie mogliście wiedzieć, czym jest 
książka, choć widzieliście ją w ręce każdego robotnika. Mu-
sisz wiedzieć, Aleksandrze, że założyłem jedyne w Rijsta-
vie wydawnictwo. Osiem pras drukarskich pracowało dzień  
i noc w tej fabryce, aż w końcu ideały feudalno-kapitalistyczne 
dotarły do każdego mieszkańca stolicy. A potem, gdy było już za 
późno, bo moje słowa zapaliły ogień w sercach rzesz, zaczęliście 
zwracać uwagę na te niebieskie przedmioty. Wasze tajne służby 
zdobyły kilka egzemplarzy i poddały je analizie. To dlatego przy 
nazwie redakcji umieściłem emblemat „Efemperu”. Chciałem 
ułatwić wam zadanie, byście zrobili nalot na tę placówkę. 

Oczywiście miałem przygotowanych kilka innych wydawnictw 
na wypadek rozbicia tego jednego. Chciałem z wami poigrać, 
popróbować sił, żeby pokazać moim zwolennikom, że nie 
trzeba się was bać… Wy jednak okazaliście się tak głupi, że 
nie wpadliście na trop. A teraz przychodzisz tu, Aleksandrze, 
i mówisz mi, że rozpowszechniłem wśród ludzi przeklęte taliz-
many. Wiedz, że szał, w jaki wpadają masy na widok „Kapitału”, 
to żadna magia. To po prostu siła słowa, siła idei, wokół któ-
rej jednoczy się łaknące sprawiedliwości społeczeństwo. Mam 
nadzieję, że zrozumiałeś choć trochę z tego, co mówię?

– Zrozumiałem, że ów przyrząd to nośnik informacji  
i tyle mi wystarczy – odparł spokojnie agent. W jego głosie 
pobrzmiewała wyrozumiałość. Nie lubił tego momentu,  
w którym prowadzi ostatnią rozmowę ze skazańcem, mając 
świadomość, że musi go zabić. 

– Ty jednak sam nie wszystko rozumiesz odnośnie swojego 
dzieła, hrabio. A powinieneś. Widzisz… powiedziałeś, że po-
gardzamy cerkwią, ale to przecież ja za pasem mam zaostrzo-
ny krzyż i korzystam z pewnych jej tajemnych nauk, ty zaś 
nie zrozumiałeś ostrzeżeń kościoła o mrocznych, złych siłach, 
 z którymi nie należy igrać. I obawiam się, że już nie zrozumiesz. 
Zbudziłeś te siły. Dlatego teraz musisz zginąć. Przykro mi.

– Biedny głupcze – westchnął hrabia. – Nie rozumiesz, 
że już za późno? Możesz mnie zabić, ale nie zmieni to biegu 
rewolucji. Moje idee już zakorzeniły się w umysłach ludzi. 
Wojnę wygrywa się piórem. Piórem wygrywa się wszystko. 
Kończmy pogawędkę i czyń, co masz czynić. Słyszysz odległy 
huk wystrzałów? Powstańcy właśnie biorą szturmem pałac 
zimowy. Chcę umrzeć, słysząc tę piękną muzykę zwycięstwa.

Hrabia stanął w dumnej pozie, wyprostowany jak stru-
na, z jedną nogą wysuniętą nieznacznie w przód. Rozchylił 
płaszcz i rozerwał koszulę, wystawiając oprawcy pierś na 
pchnięcie. Aleksander wyciągnął zza pasa bagnet, zbliżył się 
do ofiary na odległość ciosu…

Hrabia gwałtownie odrzucił połę płaszcza, spod któ-
rej błysnęła rękojeść szabli obciążającej opasujący go na 
biodrach pas. Zdążył wysunąć ją z pochwy zaledwie do 
połowy, gdy pchnięcie bagnetu przebiło jego serce. Aleksan-
der wyszarpnął nóż z rany ofiary i odskoczył na wypadek, 
gdyby przeciwnik miał jeszcze siłę zadać cios. I gdy agent 
był już poza zasięgiem szabli, zrozumiał, że Mursow wcale 
nie zamierzał podstępem go zabić. Hrabia musiał przecież 
wiedzieć, że nie zdoła nawet wyciągnąć ostrza z pochwy. 
Szlachcic pragnął po prostu umrzeć z bronią w ręku, jak 
przystało potomkowi rycerskiego rodu.

Korion osuwał się na kolana, nie puszczając rękojeści. 
Krew tryskała z rany, on jednak próbował pozostać wypros-
towanym, dumnym, choć na klęczkach. W ostatniej przed 
śmiercią chwili zdołał jeszcze wykrztusić:

– Piórem… nie mieczem… pamiętaj…
Potem skonał.

W pierwszej chwili po odplombowaniu wagonu jenerał So-
roz pomyślał, że z niego zakpiono. Wewnątrz nie było żadnej 
broni. Za to siedział tam łysy, zasuszony starzec w habicie, zgar-
biony nad oświetlonym naftową lampką stolikiem, na którego 
blacie spoczywał zwój dziwnego materiału, nazwanego przez 
Wolanda „papierem”. Starzec trzymał w dłoni gęsie pióro umo-
czone w niebieskiej farbie („atrament”) i skrobał nim po po-
wierzchni owego „papieru”, zostawiając brudne ślady.

maCIEJ baRTyńSkI



127

– Każę cię rozstrzelać, skurwysynu – powiedział jenerał 
do Wolanda, widząc, że owa tajna broń okazała się żartem. 
– To ma być wasza broń? – rzucił wściekle, wyszarpując star-
cowi spod pióra zwój.

– Poniekąd – odpowiedział Woland spokojnym tonem. – 
Bardziej jednak chodzi mi o starca. Nazywa się Aramut. To 
on jest naszą bronią. Aramut i kilku jemu podobnych, któr-
ych odkryliśmy dekady temu w skrytym w górach klasztorze. 
Żebyś widział, ile historycznych zwojów tam trzymali. Dość, 
by obalić porządek większości istniejących państw.

– Wystarczy tych bredni, milcz! – wrzasnął wytrącony 
z równowagi Soroz. Zaczął kląć tak zapalczywie, że zawsze 
opanowany Woland zaczynał już się bać o swoje życie. Nieo-
czekiwanie ów potok gróźb przerwał mnich:

– Bądź ciszej, synu – powiedział stanowczo. – Przy star-
szych nie powinieneś odzywać się niepytany. I oddaj mi 
zwój, skoro nie wiesz, do czego służy. Jeśli Bóg stworzył cię 
do pługa, to idź do pługa, a pisanie tekstów zostaw uczonym.

To powiedziawszy, zwyczajnie wyjął rolkę z dłoni jenerała 
i wrócił na swoje miejsce przy stole, gdzie ze stoickim spoko-
jem kontynuował skrobanie piórem po papierze, całkowicie 
ignorując obu obecnych w wagonie ludzi. Jenerał osłupiał 
wobec takiej śmiałości staruszka.

– Kompanionie – rzekł szybko Woland do Soroza, korzy-
stając z chwili ciszy – spójrz na ten niebieski przedmiot – to 
mówiąc, wyciągnął z kieszeni książeczkę „O kapitale i o tym, 
do kogo on powinien należeć”. – Poznajesz go?

– Tak – odparł jenerał, już uspokojony. – To doprowadziło 
rijstavów do szaleństwa. Rewolucjoniści za pomocą tej dia-
belskiej rzeczy manipulują ludem. 

– Dobrze powiedziałeś: diabelska rzecz – podjął Wo-
land. – Zanim zechcesz mnie rozstrzelać, wiedz, że Aramut 
może stworzyć dla ciebie taką diabelską broń, aby to repu-
blika mogła manipulować tłumem i zwrócić go przeciwko 
rewolucji i księciu Romo Mikołowowi. Czy chcesz poznać 
szczegóły, czy może mam wracać z Aramutem do Ostervalu?

– Mów.
– Zatem oddaję głos Aramutowi. Mnich nie jest zbyt skory 

do współpracy. Prawdę mówiąc, nienawidzi nas, republi-
kanów, jak każdy klecha. Mam jednak na niego kilka haków, 
dzięki którym jest zmuszony do współpracy. On zapoznał się 
już z niebieską książeczką, czyli z tajną bronią wywrotowców  
i wie, jak przeciwdziałać jej efektowi. Aramucie, mów! 

Starzec niechętnie odłożył pióro, westchnął ciężko i pokiwał 
głową, mrucząc pod nosem jakieś narzekania i wysyłając repu-
blikanów do wszystkich diabłów. Potem, nie patrząc nawet na 
jenerała i konsula, zaczął mówić do ściany wagonu:

– Woland uprzedził mnie, że jesteś pan durniem 
skończonym i nie wiesz, co to pismo – (w tym momencie 
konsul zaczerwienił się, ale jenerał, zaskoczony tak bez-
pardonowym rozpoczęciem przemowy, nie zwrócił na-
wet na dyplomatę uwagi) – dlatego nie będę ci tłumaczył 
szczegółów. Jestem już bliski ukończenia pewnego nośnika 
informacji, który inteligentni ludzie nazywają tekstem. 
Nośnik ten będzie oddziaływać na umysły rijstavskiego 
ludu, który umie czytać i jest bardziej wykształcony niż 
republikańskie tłuki. Szkoda, że robotnicy nie wygrają rewo-
lucji, bo z umiejętnością pisania bardziej od was nadają się 
na panów, a wy za to na ich niewolników, ale mniejsza z tym. 
A więc stworzę ci nośnik informacji, który będzie działał na 

umysły twoich przeciwników, aż w końcu przeciągnie ich 
na stronę republiki. Nie ciesz się jednak za bardzo łatwym 
zwycięstwem, jakie z pewnością obiecał ci już ten drań  
i kłamca, Mefisto Woland. Nośnik informacji bardzo powo-
li zdobywa umysły i być może zanim to nastąpi, powstańcy 
zdołają opanować całą Rijstavę i nabić twoją pustą głowę 
na pal. Ostatecznie jednak mój nośnik, jako że jest silniej-
szy w argumentach i napisany łatwiejszym dla pospólstwa 
językiem, wyprze z umysłów ludu efekt działania niebieskiej 
książeczki i koniec końców vieruszacka republika durniów 
zwycięży. Jest jednak pewien problem: tekst, który napiszę, 
trzeba powielić w setkach tysięcy egzemplarzy. To już jednak 
nie moje zmartwienie. Woland wie, jak skonstruować prasę 
drukarską, niech więc ten szachraj się tym martwi. A teraz 
wynoście się stąd obaj, bo chcę ukończyć pisanie owego teks-
tu. Jeszcze tylko kilka godzin i będzie gotowy.

– Lepiej bym tego nie ujął w słowa – rzekł dyplomata do 
Soroza, gdy opuścili wagon i znaleźli się znów na peronie. – 
Oczywiście pominąwszy wszystkie te obelgi.

– Ręczysz, że ten szalony staruch stworzy mi broń taką jak 
niebieska książeczka? – zapytał jenerał, spoglądając konsulowi 
w oczy i kładąc mu dłoń na ramieniu. – Posłuchaj, Woland, tu 
nie chodzi o Vieruszę. Tu idzie o republikę na całym świecie, 
kompanionie. Jesteś pewien, że można losy jedynego sprawie-
dliwego ustroju społecznego składać w ręce temu szaleńcowi?

– Jestem pewien, kompanionie – odparł Woland. – Jak sam 
rzekłeś, tu chodzi o republikę. Również Ostervalską. Dlatego ręczę 
za tego starca. I pamiętaj, co on mówił: być może nasze głowy 
zostaną nabite na pal, ale liczy się ten, kto odniesie zwycięstwo 
w skali kraju, a nie tego jednego miasta. Dlatego jeśli przezna-
czone nam zginąć (bo w przypadku zwycięstwa rijstavskich 
powstańców ja zapewne zginę tu wraz z tobą), musimy wpierw 
powielić dzieło Aramuta. Ono nas przetrwa. W tym celu potrze-
ba nam skonstruować prasę drukarską. Zatem nie traćmy czasu!

Gdy Aramut kończył spisywanie swojego dzieła, rewo-
lucjoniści szturmowali pałac zimowy. Wprawdzie pierwot-
ny plan zakładał, że atak zostanie przeprowadzony dopiero 
nad ranem, jednak rozochoceni powstańcy za pozwoleniem 
księcia Mikołowa zabrali się do rzeczy już o pierwszej w nocy. 
Junacy Stepowi odpierali ataki regularnych oddziałów przez 
dwie godziny i ku zaskoczeniu wszystkich dopiero szturm 
chłopstwa i robotniczych mas poskutkował zdobyciem gma-
chu parlamentu. Pospólstwo bez litości wyrżnęło poddających 
się gwardzistów i zaczęło samowolnie wieszać członków par-
tii. Książę Mikołow, choć wiedział o linczu, nie spieszył się  
z przybyciem do zdobytej placówki. Pojawił się tam dopiero, 
gdy większość członków władzy już zawisła, a sznur na szyję 
zakładano pierwszemu sekretarzowi. Wtedy powściągnął i tak 
nasyconą już żądzę krwi ludu i kazał zaprzestać kaźni. Jeńców 
wtrącił do lochu w celu osądzenia w stosownym czasie.  
W rzeczywistości planował zachować ich na pokazowy wyrok 
śmierci, o którym wieść obiegnie całą republikę.

Po utracie pałacu zimowego w rękach sił republiki 
została zaledwie czwarta część miasta, czyli dzielnice wokół 
dworca kolejowego. Jenerał Soroz skupił tam swoje wojska, 
zwlekał jednak z kontratakiem do rana. Teraz, gdy oddziały 
ze wszystkich utraconych dzielnic połączyły się i umocniły 
na jednym obszarze, był w stanie długo utrzymać zajęte po-
zycje i nie musiał spieszyć się z uderzeniem. 
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Około trzeciej w nocy Aramut skończył pisać dzieło. Jenerał  
i konsul wrócili do wagonu, gdzie mnich przekazał im gotowy zwój. 

– Książka nazywa się „O rządach twardej ręki”– wyjaśnił. 
– Mój tekst nie polemizuje z „Kapitalizmem”. Udaje za to jego 
drugą część, rzekomo adresowaną przez feudalistycznego ideo-
loga do szlachty i kleru. Myśliciel porusza w „O rządach…” 
zagadnienie feudalnego reżimu, jego dziejów, motywów  
i środków przymuszania poddanych do posłuszeństwa szlachcie. 
Oczywiście wszystko odpowiednio podkoloryzowałem. Innymi 
słowy „O rządach…” nie obala idei „Kapitalizmu”, ale dopowiada 
to, czego chłopom i robotnikom nie zdradzili ich przyszli pano-
wie. Kilka stron poświęciłem też samemu księciu Mikołowowi  
i prawdziwej historii jego rodu. Proszę, zwój jest wasz. Zrobiłem, 
co do mnie należało. Posyłam was do wszystkich diabłów i ser-
decznie życzę, abyście nie zdołali zbudować prasy drukarskiej. 

Pewnie potok obelg i złorzeczeń trwałby trochę dłu-
żej, gdyby nie przerwało go pojawienie się w wagonie 
jenerałowego adiutanta.

– Kompanionie jenerale! Melduję przybycie agenta Usni-
roza – oznajmił żołnierz.

Z powodu ogłoszonego w mieście stanu wyjątkowego 
Tajne Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego podlegało bez-
pośrednio pod Soroza, więc Aleksander zobowiązany był 
składać raport z dochodzenia jenerałowi. 

– Dawać go tu! – zawołał Soroz.
Adiutant wyszedł z wagonu. Po chwili wszedł agent Usniroz. 

Zasalutował przełożonemu i rozejrzał się ciekawie po wnętrzu. 
Gwizdnął z przejęcia, widząc zalegające na półkach całe rzędy 
książek – „tajnych broni”, jak sądził po wizycie w „Efemperze”.

– Mów! – rozkazał jenerał. 
Agent rzucił podejrzliwe spojrzenie na Wolanda i Aramuta.
– Możesz przy nich mówić – rzekł uspokajająco Soroz, rozumie-

jąc obawy Usniroza. – To nasi najbardziej zaufani współpracownicy.
– Namierzyłem ośrodek produkcyjny niebieskich przy-

rządów, kompanionie jenerale – zakomunikował agent. – Za 
produkcję i dystrybucję odpowiadał niejaki hrabia Mursow,  
a wytwórnia mieści się w „Efemperze”. Maszyny produkcyjne, 
jak i sam hrabia, zostali dotknięci przez Widmo Rewolucji. 

– Widmo Vlada Linenosa? – zapytał jenerał Soroz, by 
upewnić się, że dobrze zrozumiał. – Chcesz powiedzieć, że 
Vlad Linenos rozpętał rewolucję feudalno-kapitalistyczną? 
To trochę nieprawdopodobne. Duch Linenosa, ojca republi-
ki, miałby odpowiadać za powrót feudalizmu i burżuazji?

– Tak jest, kompanionie jenerale – zapewnił agent Us-
niroz. – Mnie również to zdziwiło, jednak nie możemy 
dyskutować z faktami. Odkryłem prawdę zeszłego poranka, 
na placu przed pałacem zimowym.

Agent Aleksander Usniroz zreferował przełożonemu  
w krótkim, żołnierskim stylu wszystkie wypadki prowadzo-
nego przez siebie śledztwa. Opowiedział o wiecu w stoczni, 
masakrze cywilów, ukazaniu się Widma Rewolucji, wizycie 
w „Efemperze” i egzekucji hrabiego Koriona Mursowa.

– To najbardziej zaskakujące wieści, jakie usłyszałem  
w całym moim życiu – stwierdził jenerał, wysłuchawszy re-
lacji. – Żeby duch Linenosa… 

– W tej opowieści tkwi dla nas pewna nadzieja – zauważył 
Woland. – Wygląda na to, że w „Efemperze” jest pozostawio-
nych bez opieki osiem pras drukarskich. Gdybyśmy wesz-
li w ich posiadanie, moglibyśmy szybko powielić dziełko  
„O rządach…” czcigodnego Aramuta.

– Racja – przytaknął Soroz. – Z twojej opowieści, kompa-
nionie Usniroz, wynika, że istnieje droga między „Efempe-
rem” a naszym dworcem kolejowym, która nie jest kontrolo-
wana przez rewolucjonistów. 

– Tak jest, kompanionie jenerale – rzekł Usniroz. – Fab-
ryka i szlak, którym tu dotarłem, znajdują się w ogóle poza 
obszarem działań wojennych. Zdaje się, że rewolucjoniści już 
nie przejmują się losem ośrodka produkcyjnego niebieskich 
książeczek. Gdyby niezwłocznie wysłać konwój, dałoby się 
z „Efemperu” przetransportować tutaj maszyny bez ryzyka 
natknięcia się na siły powstańcze.

– Zatem do dzieła! – Woland zatarł dłonie.
– Agencie Usniroz, odpocznijcie do rana tutaj, na dworcu 

– rozkazał Soroz. – W głównym holu urządzono kwatery ofi-
cerskie i kuchnię. Gdy wstanie dzień, podejmiecie przerwaną 
misję tropienia Widma. Należy wam się kilka godzin przerwy. 

Po tych słowach jenerał i konsul opuścili wagon, by 
zorganizować transport pras drukarskich. Aleksander został 
sam na sam z mnichem. Widząc, że starzec jest zajęty studio-
waniem jakiegoś dzieła, agent nie zagajał rozmowy. Przyglądał 
się za to ciekawie zawalającym półki księgom. Woluminy 
piętrzyły się aż pod sufit, zasłaniając wszystkie cztery ściany 
wagonu, z wyjątkiem dziury po zerwanej plombie.

– Nie zamierzasz się stąd wynieść, młodzieńcze? – 
zapytał Aramut, przerywając czytanie. – No dobrze, ty jeden 
wyglądasz dość inteligentnie. Niech będzie, zostań.

 Agent nie bardzo przejął się zrzędzeniem starca. Igno-
rując go, podszedł do jednej ze ścian i zdjął z półki jakiś 
opasły, zakurzony tom. Trzymając go odwrotnie w dłoniach, 
zaczął z zainteresowaniem wertować i przyglądać się nic mu 
niemówiącym literom. 

– Takie rzeczy produkował hrabia Mursow – powiedział 
ni to do siebie, ni to do mnicha. – Były jednak dużo mniejsze 
i cieńsze. Żałuję, że musiał zostać zabity właśnie przeze mnie.

– Zabity, zabity – przedrzeźniał Aramut szyderczym tonem. – 
Inteligentni ludzie nie zabijają pisarzy, tylko dają im utrzymanie. 

– Musiałem go zlikwidować – westchnął agent, wciąż  
z zaciekawieniem przyglądając się trzymanemu przez siebie wo-
luminowi. – Niestety. Naprawdę nie mam nic do książek, czy jak 
je tam zwiecie. Te na przykład, które masz w swoim wagonie, są 
zupełnie w porządku. Jednak książki Mursowa były przeklęte 
przez Widmo Rewolucji, choć ten biedny nieszczęśnik nie 
zdawał sobie z tego sprawy. Może i hrabia był myślicielem, ale 
niebieska książeczka nie była dziełem wyłącznie jego myśli.

– Jeśli naprawdę żałujesz, że zabiłeś Mursowa, to cię 
uspokoję, synu. Mursow żyje. Pożyje nawet dłużej niż ty,  
a być może przetrwa republikę.

– Jak to? – spytał Aleksander, odkładając wolumin 
na miejsce i odwracając się przodem do starca. – Przecież 
skonał na moich rękach. 

– On żyje w słowach, które spisał – odparł Aramut. – 
Słowa są nieśmiertelne, synu. Widzisz te wszystkie książki, 
które stoją wzdłuż ścian mojego ruchomego więzienia? Są to 
głównie dawne kroniki i traktaty. W owych kronikach i traktatach 
zawarta jest wiedza tak potężna, że mogłaby wywrócić cały świat 
do góry nogami. Gdyby zawartość tych dzieł rozpowszechniła się, 
ich twórcy zyskaliby nieśmiertelność w ludzkich umysłach. Nie 
ostałaby się żadna republika na tym nieszczęsnym kontynencie, 
a rewolucja feudalno-kapitalistyczna sczezłaby marnie. Książę 
Mikołow i wszyscy jego zwolennicy poszliby pod miecz. Kościół, 
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któremu służę, także by oberwał. Świat zostałby wstrząśnięty  
w posadach. Autorzy są potężniejsi niż istniejące państwa. To dla-
tego dwieście lat temu ojciec rewolucji zakazał utrwalania infor-
macji. Piórem, synu, wygrywa się wojny.

– To samo powiedział mi Mursow – rzekł Aleksander. – Że 
piórem zdobywa się świat, cokolwiek by to znaczyło. Wiesz, kom-
panionie, gdy Mursow skonał, znalazłem w jego kieszeni taki 
przyrząd – to mówiąc, agent położył na blacie stolika wieczne 
pióro ze srebrną stalówką. – Nie wiem, do czego służy. Chcę ci je 
dać na pamiątkę po nim, bo ty i on reprezentujecie ten sam dziw-
ny fach: produkcję książek. Może znajdziesz w tym natchnienie.

Aramut obejrzał pióro.
– Cenna rzecz – stwierdził. – To „Kirov”, jedno z droższych piór 

sprzed dwustu lat. Służy do stawiania liter na papierze. Zachowaj je, 
synu. Mi ono niepotrzebne. Wolę, żeby ciebie kiedyś natchnęło. Kto 
wie, może nawet dokonasz nim czegoś wartościowego. 

Aleksander schował pióro do kieszeni, czując, że odtąd 
powinien go strzec.

– Zdaje się, że wspomniałeś coś o Widmie Rewolucji – 
zagaił starzec. – To prawda, że jest nim duch Linenosa?

– Tak.
– Interesujące…– mruknął Aramut. – Kiedyś natknąłem 

się na pewną legendę. Musisz wiedzieć, że Vlad Linenos był 
zbrodniarzem. Przejął władzę, rozlewając krew. Potem ogłosił 
społeczeństwu, że zanim nastanie prawdziwy republikański 
pokój, dobrobyt i powszechna równość, trzeba wprowadzić 
terror, by umocnić zwycięstwo rewolucji. Na całym kon-
tynencie ciemiężono ludzi w imię lepszego jutra. Trwało 
to latami i nic nie zapowiadało, że wódz przywróci obieca-
ny pokój. Linenos z każdej strony wietrzył podstęp, zdradę  
i spisek wyimaginowanej opozycji. W końcu przestał ufać nawet 
przyjaciołom, zsyłając wszystkich do obozów zagłady. Pod koniec 
życia oszalał. Zapomniał o prawdziwym celu rewolucji, bo terror 
stał się dla niego celem samym w sobie. Ponoć, gdy leżał na łożu 
śmierci, powiedział zgromadzonym wokół niego kandydatom na 
następców wodza, że żadnemu nie ufa i wytraci wszystkich zdraj-
ców sięgających po władzę. Nikt nie przejął się wtedy słowami 
szalonego starca… Vlad Linenos skonał i wspomniano jego 
groźbę dopiero, gdy każdy kolejny wódz ginął w niewyjaśnionych 
okolicznościach tuż po objęciu przywództwa. W końcu prze-
zorni partyjni kompanionowie zmienili nazwę głowy państwa 
z „wódz” na „pierwszy sekretarz”. Wtedy, jak im się zdawało, 
klątwa ustąpiła. Kolejni pierwsi sekretarze cieszyli się urzędem 
przez długie lata, sądząc, że zjawa odeszła w zaświaty. Jednak  
w niektórych kronikach można znaleźć podanie, jakoby duch 
Vlada pozostał na ziemi, tyle, że zaniechał zabijania przywód-
ców, gdyż to przestało mu wystarczać. Ponoć Widmo, na wieki 
opętane potrzebą wzniecania rewolucji dla samej rewolucji, 
krążyło po świecie, wywołując kolejne krwawe powstania.  
Z czasem kontynent został ogarnięty wojennym szałem, wsku-
tek którego kontynentalna republika rozpadła się na mniejsze 
państwa i namnożyło się pierwszych sekretarzy. Obecnie znów 
wybuchła rewolucja, tym razem feudalno-kapitalistyczna. 
Zgodnie z legendą Vlad Linenos będzie krążyć, wzniecając 
kolejne rewolucje, raz republikańskie, raz monarchistyczne,  
w kółko, aż do skończenia świata. Zawsze głodny krwi, żądny 
powstańczych zrywów, przez wieki będzie podburzać do buntu tę 
część ludności, która jest najniżej w drabinie społecznej. Widmo 
Rewolucji zniszczy każdy nowy porządek społeczny, byleby tylko 
krew nie przestała się lać. Tak mówią księgi.

Wydawało się, że limit powstańczych sukcesów został wy-
czerpany. Rankiem ruszył atak na dzielnice republikańskie, 
ale wojsko Soroza utrzymało pozycje. Po bitwie sytuacja 
ustabilizowała się na pięć dni. 

W tym czasie republikanie wykradli z „Efemperu” pra-
sy drukarskie. W dworcowej parowozowni umieszczono 
wagon Aramuta, przy nim ustawiono urządzenia, a pieczę 
nad tą prowizoryczną drukarnią objął Woland. Z godziny na 
godzinę przybywało egzemplarzy „O rządach twardej ręki”. 
Równocześnie jenerał Soroz tworzył oddział agentów do 
rozprowadzenia pierwszej fali książeczek. 

I wtedy, w ostatniej fazie przygotowań, cały plan wziął 
w łeb. Ofensywa rewolucjonistów przełamała republikańskie 
linie obrony. Najpierw padły koszary znienawidzonych przez 
społeczeństwo Junaków Stepowych. Jeźdźcom urządzono 
rzeź. Książę Mikołow nie wzbraniał linczowania jeńców.

Trzy godziny później zmiażdżono obronę dworca. Ro-
mo Mikołow osobiście dowodził szturmem, by odszukać 
jenerała Soroza, nim zrobią to żądni krwi powstańcy. 

Jenerał, który wiedział już, że to koniec Republiki Vie-
ruszackiej, przebywał w parowozowni w towarzystwie Me-
fisto Wolanda i Aleksandra Usniroza. Wcześniej agent te-
bebewu zabił Aramuta, by mnich nie dostał się wrogowi. 
Teraz trzej mężczyźni siedzieli przy małym stoliku i rżnęli  
w karty, czekając na śmierć. Wokół piętrzyły się stosy książek  
„O rządach twardej ręki”. Wystarczyłoby kilka godzin więcej, 
by agenci Soroza rozprowadzili choć część nakładu…  
A teraz powstańczy przywódca będzie mógł pozbyć się 
wszystkich egzemplarzy i nikt się nigdy o nich nie dowie.   

Niebawem we wrotach parowozowni ukazał się Romo 
Mikołow z kilku najwyższymi rangą hetmanami sztabowymi. 
Książę kazał swoim ludziom zostać w przejściu. Wziął tylko 
trzech zaufanych przyjaciół: hetmana wielkiego Miszajela Iwi-
nowa, hetmana gwardii Andro Nowalija i hrabiego Sachszę 
Peszkinowa. Wszedł z nimi do parowozowni i zbliżył się do 
graczy. Trzej sztabowcy stanęli z rewolwerami w dłoniach 
wokół stolika – jeden strzelec za każdym z republikanów.

– Trzymajcie dłonie na stole – rozkazał jeńcom Mikołow.
Republikanie, skoro kazano im trzymać dłonie na blacie, 

kontynuowali pokerową rozgrywkę. Tnąc z zapałem w karty, nie 
uraczyli oprawców choćby jednym pogardliwym spojrzeniem. 

Mikołow tymczasem zwiedził drukarnię. Pobieżnie 
przejrzał pierwszy z brzegu egzemplarz „O rządach twardej 
ręki”. Przede wszystkim nazwy rozdziałów dały mu ogólny 
obraz zawartości książki. Potem wszedł do wagonu Aramuta. 
Przebywał tam dobry kwadrans, zaglądając na chybił trafił 
do różnych kronik. Gdy wyszedł, powiedział:

– Republikańscy analfabeci zrozumieli w końcu siłę 
drzemiącą w słowie pisanym... Choć doprawdy nie wiem, jak 
chcieliście użyć tych kronik przeciw mnie bez szkodzenia so-
bie. Widzę, że przybyłem w ostatniej chwili. Teraz już nic nie 
zagrozi rewolucji, a wy będziecie musieli patrzeć, jak ginie 
wasza ostatnia nadzieja. 

Rozkazał stojącym przy wejściu do parowozowni hetma-
nom przynieść naftę. 

– Przytaszczcie ją osobiście – powiedział. – Żołnierze nie 
powinni tu wchodzić. 

Po chwili w pomieszczeniu zakrzątnęli się sztabowcy  
z kanistrami. Paliwem polewano stosy „O rządach…”, wnętrze 
wagonu i prasy drukarskie. Gdy wszystko było już skąpane 
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w nafcie, skrępowano republikanom ręce na plecach i kaza-
no przejść do wyjścia z parowozowni. Książę zapalił cygaro, 
zaciągnął się nim i rzekł do Soroza:

– Chcę, abyś cisnął to cygaro w stosy książek. 
Jenerał w odpowiedzi obdarzył Mikołowa pogardliwą miną. 

Widać było, że prędzej zginie, niż wykona polecenie wroga. 
– Ja to zrobię – oznajmił Usniroz. – Niech jenerał za-

chowa honor. 
– Dobrze, republikaninie – powiedział Mikołow. – Roz-

wiążcie mu dłonie! – rozkazał.
Gdy ręce Aleksandra były wolne, agent wziął od hrabiego 

zapalone cygaro. Zaciągnął się nim. Dym wypuszczał powoli, 
spoglądając na wagon, w którym kilka godzin temu zamordował 
Aramuta. „Zanim przebiłem ci serce, powiedziałeś, że zachowasz 
nieśmiertelność w swoich pamiętnikach – pomyślał Aleksander. 
– O ironio, teraz znów ja przyłożę ogień pod twoje dzieła.”

– Wojnę wygrywa się piórem – powiedział Mikołow. – Wasza 
szansa przeminęła, a wyście z niej nie skorzystali. Ciśnij cygaro.

Aleksander włożył prawą dłoń do kieszeni. Wymacał w niej 
wieczne pióro hrabiego Mursowa – pamiątkę, której nie przyjął 
w prezencie Aramut. Agent przeniósł wzrok na twarz księcia. 

– Dziękuję za radę odnośnie piór i szans – rzekł.
A potem błyskawicznym ruchem wbił Mikołowowi 

stalówkę w oko. Pióro weszło w czaszkę całą długością. 
Książę krzyknął i padł na posadzkę. 

Stojący przy drzwiach hetmanowie wypalili z rewolwerów. 
Łącznie siedem kul dosięgło pleców, karku i potylicy Aleksan-
dra, odrzucając jego ciało w przód. Agent zginął, nim padł na 
ziemię. Sztabowcy rzucili się na pomoc księciu. Otoczyli targa-
nego konwulsjami wodza ze wszystkich stron. Hrabia Sachsza 
Peszkinow, medyk, przebił się przez ten żywy kordon i padł 
przy Mikołowie na kolana, otwierając podręczną apteczkę. Nie 
mógł już jednak nic zrobić. Drgawki trwały jeszcze przez chwilę,  
a potem książę wyprężył się jak napięta struna i znieruchomiał.

Hrabia Peszkinow podniósł się z klęczek, spojrzał w twarze ota-
czających go przywódców rewolucji i rzekł łamiącym się głosem: 

– Carewicz nie żyje.
Zapadła cisza, podczas której hetmanowie patrzyli na 

towarzyszy, zadając sobie wzajem milczące pytanie: co da-
lej? Pierwszy odezwał się hetman gwardii Andro Nowalij, 
wyrażając na głos obawy wszystkich sztabowców:

– Jak odnowimy carat, gdy straciliśmy ostatniego potomka cara?
– Teraz najwyższy rangą jest hetman wielki Miszajel 

Iwinow. – Sachsza Peszkinow zabrał głos. – Stolica zdobyta, 
rewolucja zwyciężyła, a przyszły car nie żyje. Czekamy na 
rozkazy, panie hetmanie wielki.

Miszajel Iwinow zadumał się głęboko.
– Znajdzie się potomek cara – rzekł. – Ktoś z nas może 

zostać potomkiem cara, panowie. Albo ktoś ze szlachty. Spre-
parujemy rodowód. Monarchia Vieruszacka cara mieć musi 
– zakończył stanowczo.

– Fałszywego cara? – odpowiedział z powątpiewaniem 
hrabia Peszkinow. – Czy godzi się wynosić na tron fałszywą 
krew? To wbrew feudalistycznym ideałom. I kto zostanie 
tym carem? Może pan, panie Miszajelu?

– A może chcesz, panie hrabio – krzyknął hetman wie-
lki – poddać rewolucję, bo zabrakło monarchy? Carewicz 
zginął, ale dla nas nie ma już odwrotu! Ktoś musi zostać 
królem. Ucinam na tym dyskusję. Odeskortować jeńców do 
więzienia. Panowie Nowalij i Peszkinow dopilnują przygo-

towania carewicza do pochówku i wypełnią ostatnią wolę 
zmarłego: spalą parowozownię ze wszystkimi książkami. 

– Nie przejrzymy ich treści? – spytał Nowalij.
– Wola monarsza jest święta – powiedział Iwinow. – Książę 

Mikołow życzył sobie je spalić, więc zrobimy to.  
To powiedziawszy, hetman wielki wyszedł z budynku ciężkim od 

zgryzoty krokiem, by oznajmić świętującemu wojsku nieszczęśliwą 
nowinę. Pozostali sztabowcy zabrali Wolanda i Soroza, eskortując 
ich do więzienia. W parowozowni został hetman gwardii Andro 
Nowalij, hrabia Sachsza Peszkinow i dwa ciała. Hrabia kilkoma 
sprawnymi szarpnięciami wyciągnął z oka Mikołowa wieczne 
pióro i oczyścił je z krwi. Podał narzędzie zbrodni Nowalijowi.

– A niech mnie…– mruknął hetman, przyglądając się 
stalówce. – To jest przecież pióro Mursowa! Ten przeklęty 
agent musiał być zabójcą Koriona. Przeszukaj go, Peszkinow. 
Może drań zrabował coś jeszcze. Trzeba zachować dla po-
tomnych wszystko, co należało do hrabiego.

Peszkinow przetrzepał kurtkę Usniroza, po czym wy-
ciągnął ukryty w niej zwój pergaminu. Rozwinął go i rzucił 
okiem na początek tekstu.

– Hrabia Korion Mursow. O rządach twardej ręki – zaczął 
czytać. – W moim poprzednim dziele zarysowałem ogólne 
założenia rewolucji. Teraz przyszła pora, bym uściślił pewne 
myśli i uzupełnił je szczegółami… To rękopis hrabiego! 

– Dziękować Bogu, że udało nam się go odzyskać – rzekł 
Nowalij, biorąc zwój z rąk Peszkinowa. – Nikomu ani słowa  
o tym odkryciu, hrabio. Nie wiadomo, do czyich uszu mo-
głaby dojść ta wiadomość. Zanim świat się dowie, trzeba 
zrobić choć jedną kopię. Gdyby Mursow żył, nie spodobałaby 
mu się myśl o fałszywym carze. Zobaczymy, co myśliciel ma 
nam jeszcze do powiedzenia. Iwinowi ani słowa!  

Hetman schował zwój pod bluzę munduru. Tak oto mnich 
Aramut uzyskał nieśmiertelność w ostatnim spisanym przez siebie 
dziele… Nowalij podniósł wciąż tlące się cygaro Mikołowa i cisnął 
je w kałużę nafty. Ogień buchnął i rozprzestrzenił się po podłodze, 
w mgnieniu oka pochłaniając stosy „O rządach…”, prasy drukarskie 
i wagon. Obaj sztabowcy podnieśli zwłoki carewicza i opuścili 
parowozownię. Po ich wyjściu pożar pochłonął cały budynek.

A Widmo Rewolucji, dokonawszy dzieła, odetchnęło  
z ulgą. W otaczającej stację kolejową mgle rozległo się upior-
nie westchnienie, które przeszyło lękiem serca powstańców. 
Potem duch Vlada Linenosa rozwiał się w podmuchu wiatru. 

Tylko Aramut, gdyby żył, wiedziałby, że zjawa nie odeszła 
na zawsze. Ona czuwa, powiedziałby. Czuwa, aby tekst  
„O rządach…” nie zaginął. I gdy będzie już powielony, gdy 
dotrze do ludu, gdy oszukani robotnicy zakipią gniewem, 
Widmo wróci. A wtedy umysły ludzkie dojrzeją do kolejnej 
krwawej rewolucji. 

Z Wrocławia, rocznik 90. Tak mam w dowodzie, ale to 
kłamstwo. Nazywam się Budgasz Taran i wyrzygał mnie 
wulkan. Moim zodiakiem jest Wściekły Berserker. Za 
dnia udaję pracującego studenta i kanara w MPK. Nocami 
wkładam pancerz i zabijam trolle. Opowiadanie na konkurs 
wyryłem pięściami w betonowych tablicach i jury miało 
problem z odczytem tekstu. Tylko dlatego nie wygrałem. 
Nic więcej o sobie nie powiem, bo musiałbym potem 
odszukać każdego kto to przeczyta i go zabić. Howg!

Maciej Bartyński
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Dla Magdaleny Markiewicz, która zgodziła się na 30%

Miodowe, popołudniowe słońce zalewało Aleję Królewską 
powodzią światła. Szeroka, elegancka, zawsze zadbana uli-
ca teraz była zatłoczona, pełna skleconych naprędce stra-
ganów i wszelkiej maści kupujących. Okrzyki naganiaczy 
rozbrzmiewały wśród ciżby, zachwalając towary, jęki żebraków 
i kalek pełzały tuż nad brukiem, czasem wybijając się w 
górę, kiedy jakaś moneta litościwie wpadła do wyciągniętej  
w błagalnym geście miski.

– Zróbcie przejście! Dziękuję… Przejście proszę! – Przez 
tłum przedzierał się konny jeździec, próbując rozsunąć ludzi 
na boki. 

– Co to się porobiło… – mamrotał do siebie pomiędzy 
jednym a drugim krzykiem.

Nie ma cię w mieście raptem trzy tygodnie, a tu nagle ta-
kie… rozprężenie. Handel w Alei Królewskiej? To tak, jakby 
urządzić burdel w komnatach zamkowych…

– Uwaga! – wrzasnął rozeźlony, bo jakaś nieprzytomna ko-
bieta z dzieckiem o mało co nie wlazła Szafranowi pod kopyta.

Oczywiście gdy tylko wrócił, ostrzegli go, że w Złotym 
Grodzie zostało zbyt mało wojska, żeby utrzymać porządek. 
Sekretarz króla bez mizdrzenia się i krygowania (jak to 
miał w zwyczaju) zaproponował mu eskortę. Próbowali też 
wsadzić go do krytego powozu. Wyśmiał wszystkich, bo 
nigdy się nie odgradzał od świata i nie zamierzał strugać 
Świętego, ale teraz, w tym tłumie, był skłonny przyznać, że 
może, może mieli rację. Co to się porobiło z tym miastem?! 
Luria Dace, Złoty Gród, „klejnot stepów”… żałosne.

Zmełł w ustach przekleństwo.
– Przejście! Przejście proszę!
Szafran wykazywał godną podziwu cierpliwość, jak 

zawsze, gdy jego właściciel był o krok od wpadnięcia w szał. 
– Chamie, przestań się pchać z tą chabetą, nie widzisz, 

jak tu ciasno…?!
Jakiś człowiek z niesamowicie długą i skołtunioną 

brodą wydarł się na całe gardło, ale gdy tylko przyjrzał się 
jeźdźcowi, zamilkł, a jego niezbyt urodziwa gęba pokryła się 
czerwonymi plamami. 

– Przepraszam, przepraszam, jaśnie panie! – bełkotał  
i chyba próbował rzucić się na kolana, ale na szczęście tłum 
był zbyt gęsty i zwyczajnie zabrakło miejsca na dramatyczne 
gesty. Jeździec machnął ręką, zbywając przeprosiny. Jeszcze 
mu tylko brakowało, żeby ktoś zadeptał idiotę! Powariowali 
wszyscy, czy co… 

– Zróbcie miejsce!
Już widział mury i bramę, jeszcze kawałek drogi i dotrze 

do zamku.

– Nernica w najczystszej postaci! – dobiegło z lewej. – Na-
jlepsza w ciężkich czasach! Gwarantujemy spokój, zapomnie-
nie i zadowolenie!

– Ja chyba śnię… – jęknął jeździec. Powiódł spojrze-
niem nad głową naganiacza. Pod arkadami dawnego Domu 
Pieniężnego, będącego do niedawna siedzibą filii azen-
hurskich potentatów handlu, rodziny Dezú i ich wspólników 
(wywieźli papiery i ewakuowali ludzi tuż przed wybuchem 
wojny, a ich nie dość dyskretna ucieczka zamieniła plotki  
o ataku Ilsuru w ponurą pewność), stała budka z elegancko 
wymalowanym napisem „Salonik doznań”. Aha. Czyli doszło 
do tego, że narkotyki zachwala się jak perfumy i sprzedaje 
publicznie w biały dzień tuż pod murami zamku. Świetnie. 
Po prostu cudownie.

Westchnął przeciągle.
Oczywiście, winna była wojna. A dokładniej wojna, 

którą mieli za chwilę przegrać. Władza zajęta ratowaniem 
królestwa przestała zwracać uwagę na to, co się dzieje na 
ulicach. Tak jak Sydarel, zbrojne ramię Światła, przestało 
kontrolować poczynania tych, z którymi przysięgali walczyć. 

– Przejście… dziękuję!
Czuł się osobiście odpowiedzialny za rozkład, który 

widział na ulicach, ale jednocześnie wiedział jak nikt inny, 
że Sydarel nie miało wystarczających środków, żeby zająć się 
wszystkim… zwłaszcza fałszywymi kapłanami. Tak, byli tu, 
oczywiście. Już widział, że będzie musiał obok nich przejechać. 
Stali we trzech na podwyższeniu, w tych swoich neutralnych 
szarościach, jawna kpina z bezsilności wojowników Światła.

 – A wtedy Pan powiedział: „Spójrzcie na siebie, na wasze życia 
wypełnione bólem. Czyż nie zasługujecie na spokój? Czyż 
nie należy się wam odpoczynek? Ciemność jest wytchnie-
niem, jest ciszą, jest końcem…”.

Milcz, powiedział sobie jeździec, zaciskając pięści. Pys-
kówka z tymi śmieciami to nie jest najlepszy pomysł. Milcz.

Najbardziej wkurwiające było to, że widok dowódcy 
Sydarel wcale ich nie zdeprymował; mówca nawet się nie 
zająknął, pozostali dwaj posłali tylko wyzywające spojrzenia 
i uśmiechnęli się z wyższością.

Nie. 
Najbardziej wkurwiające było to, że ludzie chcieli ich 

słuchać, że stali tu jak ogłupiałe barany, zapominając, o 
co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Ciemność nie była 
ucieczką, nie była wytchnieniem. Była wieczną udręką du-
szy w trzewiach Cytadeli, przymusem nieustającej walki, 
która miała tylko jeden cel: destrukcję. Była końcem świata. 
Wszystkich światów. 

Nie mógł sobie odmówić drobnej przyjemności. Pojechał 
przed siebie, jak gdyby nigdy nic, ale zaczerpnął trochę 
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własnych Sił i splótł „niespodziankę meekasateera”. Za-
działała dopiero, kiedy zostawił kapłanów za plecami. Prze-
mowa urwała się gwałtownie, bo mówca stracił głos. Jego 
dwaj towarzysze próbowali go zastąpić, bezskutecznie. Po-
wietrze wokół nich przestało przenosić dźwięki. W tłumie 
rozległy się pojedyncze okrzyki, potem śmiech. Jeździec też 
się uśmiechnął. Na pewno byli wściekli, że nie udało im się 
wyczuć ingerencji. Cóż, „niespodzianka meekasateera” nie 
na darmo zwie się „niespodzianką”. 

– Przepraszam, zróbcie przejście!
Parę kroków i nareszcie wydostał się z tłumu na otwartą 

przestrzeń. Przed nim stali strażnicy, niespokojnie popa-
trując na ludzi. 

– Jaka część garnizonu pojechała na front? – spytał bez 
ceregieli.

– Połowa, panie.
Połowa. Musiało być naprawdę źle.
W ponurym nastroju przejechał przez bramę. Czekała go 

bardzo ciężka rozmowa.

Dwa kwadranse później mrużył oczy, patrząc w stronę 
okna. Światło odbijało się w wysokich lustrach i wypełniało całą 
komnatę. Szyby wzmocnione plecionką z mah, niewidoczną 
dla zwykłego oka, tłumiły gwar miasta. W gabinecie panowałby 
przyjemny spokój, gdyby nie obecność dwóch najważniejszych 
osób w państwie i trudnej sprawy, która zawisła między nimi. 

– Kto by się spodziewał, że doczekamy takich czasów? 
– odezwał się król Hanake IV, obdarzając swojego gościa 
kwaśnym uśmiechem.

– Nie przesadzaj, wcale nie przypadły nam w udziale ta-
kie najgorsze.

Spojrzenia obu mężczyzn powędrowały w dół, gdzie na 
gładkiej powierzchni biurka spoczywało pióro, które…

…poszybowało nad łóżkiem i trafiło w ścianę.
– Mam tego dość! – wybuchnął Mika. – Dlaczego on się 

ciągle mnie czepia? Tracę tylko czas na te jego „zadania dodat-
kowe”, zamiast się skupić na treningu!

Vernon podniósł głowę znad książki i obrzucił przyjaciela 
nieuważnym spojrzeniem.

– Wytrzymałeś trzy lata, to i wytrzymasz do końca. Skoń-
czysz kolegium, uzyskasz sensorium i nasz kochany rektor nie 
będzie już zatruwał ci życia. Będziesz wolnym sensorystą, 
władającym Siłami, wojownikiem Światła, wprawiającym 
Ciemność w drżenie! Pomyśl o tym. 

– Ale to niesprawiedliwe. – Mika puścił mimo uszu słowa 
przyjaciela. – Rektor uczy tylko matematyki, jakim pra-
wem podburza innych nauczycieli przeciwko mnie? Referat  
z przewrotu Danohturua? I co jeszcze? Opisać szczegółowo 
wszystkie wojny rodowe na północy? Czy oni naprawdę 
myślą, że jak Luc pośle w moją stronę te swoje szpikulce, to 
się obronię, recytując władców dynastycznych i machając pió-
rem? To jest wojna, Ven. Nie mam pojęcia dlaczego, ale skoro 
Luc chce mnie zabić, to muszę go powstrzymać. Przygotować 
się. A rektor mi w tym nie pomaga.

– Pieprzysz, Saryon – skwitował Vernon, na którego zawsze 
można było liczyć, że walnie prawdę prosto w twarz. – Przyłóż 
się lepiej do tej historii. Nie jestem stąd i… czekaj, jak to szło? 
Jako „wymuskany ilsurski bubek, który spogląda na wszystkich 
z wyżyn swej mądrości” wiem, że nie raz takie właśnie pióro…

…mogło wygrać wojnę. Mikael Saryon uśmiechnął się smutno.

– O czym myślisz? – spytał siedzący naprzeciwko król.
– Wspominam. 
– Nigdy nie widziałem cię w takim nastroju. Melancholia 

do ciebie nie pasuje.
– To pewnie przez te zasady.
– Zasady?
– Te najważniejsze. Wiesz. Te, które zamierzam złamać.
– Mika… – zawsze elokwentnemu monarsze najwyraźniej 

zabrakło słów. 
– Nie wysilaj się. Sydarel zaczęło tę wojnę i…
… jest ona do wygrania! 
Głos Gortha zagrzmiał w pełnej sali, uciszając wszystkie 

ukradkowe rozmowy. W normalnych okolicznościach Mika, 
jak każda inna osoba spoza Sydarel, nie miał tu wstępu podczas 
narady. Ale to zdecydowanie nie były normalne okoliczności. 

– Oskarżyliście niewinnego człowieka. – Głos Santera Avi-
li, którego wszyscy nazywali Świętym, był jak zwykle wyprany 
z emocji i pozbawiony choćby najlżejszej intonacji. – Teraz on 
wrócił, żeby się zemścić. I przyprowadził przyjaciół.

Gorth starał się zachować obojętność, ale nawet Mika widział, 
że przeszedł do obrony, co niemal równało się z przyznaniem się 
do winy. Niedobrze. W końcu kiedy oskarżenie rzuca sam szef sz-
piegów, skutki mogą być bardzo, bardzo poważne.

– Gdyby Wydział Operacyjny w większym stopniu zajął 
się wykrywaniem zagrożeń poza granicami kraju, zamiast 
skupiać się na wrogach wewnętrznych, nie bylibyśmy tacy 
nieprzygotowani – wtrąciła się Edora, nawet nie próbując 
ukryć swojej wrogości wobec Avili. 

– Panno Ruy, nie odpowiadam za błędy wynikające  
z zaniedbań poczynionych przez mojego poprzednika. 

– Przez sześć lat nie udało ci się usunąć tych „zaniedbań”?! 
– nie wytrzymała Edora. – Nie kompromituj się…

– Dosyć. – Król nie podniósł głosu, a i tak w sali zapadła 
głucha cisza. – Nie będziemy się teraz rozliczać z błędów. Atakują 
nas. To już nie jest zwykły motłoch, jak do tej pory, tylko regu-
larna armia. Zjednoczona, karna i wspomagana Siłami, dzięki 
pomocy człowieka, który żywi do nas śmiertelną urazę.

Powiedział „do nas”, ale to nie była do końca prawda. 
Maius Baray, zbiegły sensorysta, obraził się przede wszys-
tkim na Sydarel. Na sydar um Halle, wojowników Światła  
w najczystszej postaci, tych, którzy nie zajmowali się nauką, 
posługą duchową czy opieką nad chorymi, ale którzy ryzyko-
wali życie i walczyli z Ciemnością twarzą w twarz. I którzy, 
jak widać, też popełniali błędy.

– Siły mają w tej sytuacji znaczenie decydujące. Tak jak 
wielokrotnie wcześniej, Korona prosi swoich sydar um Halle  
o wsparcie w wojnie i liczy, że… 

…to Sydarel ją zakończy.
– Teraz to ty przesadzasz – łagodnie zaprotestował król. 

– Nie odpowiadasz przecież za to, kto rządzi w Ilsurze. Zgo-
da, Maius Baray to była wasza wina, ale poradziliśmy sobie  
z problemem, temat skończony. Natomiast z kretynem, któr-
emu zamarzyło się imperium, nie macie nic wspólnego.

– Gdyby nie osłabienie kraju po wojnie z Barayem, ten ilsurski 
karypel nie odważyłby się zaatakować – odparł Mika z goryczą. 
W gabinecie zapadła cisza, przerywana tylko miarowym tyka-
niem zegara. Hanake IV nie naciskał. To nie była łatwa rozmowa. 
Obrócił głowę i wyjrzał przez okno. Złoty Gród o zachodzie 
słońca przypominał legendarne Shuan z lashamickich baśni, 
piękne miasto spełniające marzenia. O tej godzinie nie było 
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widać kalek żebrzących na ulicach i fałszywych kapłanów 
głoszących rychłe nadejście Ciemności. Przez to całe cholerne 
światło trudno było dostrzec, że królestwo przegrywało wojnę.

– Jak wygląda sytuacja? – spytał Mika, po raz kolejny 
zmuszając króla do zastanowienia się, czy jego przyjaciel aby 
na pewno nie czyta mu w myślach.

– Tak w skrócie? Nie najlepiej. Wykrwawiamy się, a efektów 
nie widać. Druga armia przegrała walkę o Przełęcz Westchnień 
i droga na stepy stoi otworem. Musieliśmy odwołać połowę 
zachodnich oddziałów znad granicy i pozostało nam tylko 
mieć nadzieję, że brodacze nie wykorzystają sytuacji i zostawią 
nas w spokoju. 

– Poselstwo do Kornelinu?
– Nic mi nie mów… – skrzywił się król. – Jak zwykle wró-

cili z niczym. Kornelin jest słaby i boi się wtrącić. Głupcy, nie 
zdają sobie sprawy, że będą następni, kiedy my polegniemy.

Znów zapadło ciężkie milczenie. Mika miał ochotę…
…coś zniszczyć. Rozpieprzyć w drobny mak. Jak zawsze, 

kiedy czuł się bezsilny. Brodacze nadchodzili, było ich dużo. 
Wraz z nimi szli yunai, szepczący, ci ich przeklęci szamani ze 
swoją dziwną, pokręconą magią. Znajomą, owszem, w końcu 
szkolił ich Baray, nieodrodny wychowanek kolegium Camo 
Bahn, ale jednocześnie inną. Podobno od zawsze yunai robi-
li z Siłami takie rzeczy, o których kolegia nie miały pojęcia,  
a Maius ich tylko oszlifował. Jak jakieś cholerne diamenty.

– Idą – rozległ się zmęczony głos żołnierza stojącego 
obok niego. To już był któryś dzień nad tą pieprzoną rzeką  
i wszyscy byli wyczerpani. Nie zmęczeni, a wyczerpani. Mika 
stracił rachubę czasu. Godziny zlały się w jedno. Odpierali ko-
lejne ataki, to cofali się, to parli naprzód, czasem trafiała im 
się chwila wytchnienia. Brodaczy było dużo. Za dużo. 

– Osłona! – wydarł się dowódca i Mika zareagował odru-
chowo, przyzywając wiatr. W samą porę, leciał w ich stronę 
grad strzał. Był zbyt zmęczony, żeby utrzymać ochronę, ale te 
kilkanaście sekund wystarczyło, żeby unieszkodliwić część po-
cisków. Gorzej, że w ślad za strzałami nadciągnęły gwiazdy, 
specjalność szepczących. Leciutkie jak papier, spadały swobod-
nie, a gdy któraś choćby musnęła żołnierza, rozpryskiwała się 
w fontannie ognia i kwasu.

Mika zwalczył mdłości powodowane osłabieniem i po raz 
kolejny zadał sobie pytanie, co on tutaj właściwie robi, pół 
roku po ukończeniu kolegium. Bardzo chciał…

…znaleźć się gdzie indziej. Tak, to był jego pomysł. Tak, 
przyszedł z nim do króla. Ale do ostatniej chwili miał nadzieję, 
że znajdą inne wyjście. Cóż, koniec złudzeń. Fakty były takie, 
że nie istniało już wojsko, które mogłoby powstrzymać atak 
Ilsurczyków. Z ich słynnej konnicy zostały resztki, dotych-
czas zajęte pilnowaniem, by brodatym nie przyszło do głowy 
ponownie ruszyć do ataku. Połowa tych resztek miała teraz 
stawić opór głównej armii Ilsuru, wylewającej się na stepy. 
Towarzyszyć jej będą wszyscy zdolni do walki sensoryści kró-
lestwa. Według szacunków Miki, koło dwudziestu, łącznie  
z nim samym. Śmiesznie mało wobec wypoczętych, pewnych 
siebie wychowanków Błękitnej Wieży. Tak, to koniec złudzeń. 
Liczba dostępnych możliwości drastycznie się skurczyła  
i zostało tylko leżące na biurku pióro.

– Pozwól, że przejdę do rzeczy – odezwał się Hanake, 
podążając za wzrokiem przyjaciela. – Jeśli dobrze rozumiem, 
przychodzisz do mnie, prosząc, żebym rozgrzeszył kapłanów 
krwi i pozwolił im bezkarnie zabijać.

Mika wyczuł w jego głosie oskarżenie. Szarpnął się gwał-
townie, wstał. Obszedł biurko i stanął przy oknie, odru-
chowo skupiając wzrok na siatce ochronnej. Splecione mah, 
nasycone Światłem, błyszczały w słońcu.

– Nic nie rozumiesz… – powiedział z bólem, którego nie 
zdołał ukryć. – Nigdy nie widziałeś tego, co ja. Szesnastolet-
niej dziewczyny, która…

…wyszła wraz z ojcem do zgromadzonych. Wieśniacy bez 
chwili wahania zgięli się w ukłonie, wprawiając całą resztę  
w konsternację. Szlachetnie urodzeni rozstąpili się na boki, 
ale nie wyglądało to na gest uznania, a raczej na strach przed 
złapaniem paskudnej choroby. 

– Poproszono mnie – powiedziała kapłanka donośnym 
głosem – abym znalazła odpowiedź na pytanie o przyczynę 
nieszczęścia, które nawiedziło waszą ziemię.

Wyglądała wspaniale, gdy tak stała, pewna siebie, mimo 
że była właściwie dzieckiem pośród dorosłych. Miała na so-
bie prostą, dopasowaną sukienkę bez rękawów, odsłaniającą 
niemal całe nogi. Materiał miał barwę ognistej czerwieni  
i spowijał kapłankę jak płomienie. 

– Prośbę zamierzam spełnić.
Wyszła na jałową ziemię odcinającą się wyraźnie od 

oto-czenia i rozwiązała sploty sandałów przy łydkach. Dalej 
szła już boso, szepcząc swoje formułki. Krok. I jeszcze jeden. 
Głęboki wdech.

– Zaśpiewaj dla mnie – powiedziała cicho, a Mika jakimś 
cudem ją usłyszał.

Z oczu popłynęły jej krwawe łzy. Wciągnęła spazma-
tycznie powietrze, wyciągnęła przed siebie rękę, niepewnie, 
jakby szukając oparcia. Zachwiała się, ale nie przewróciła. 
Zrobiła jeszcze krok, a wtedy poczuł to… coś. W ziemi. Chwilę 
później zobaczyli to wszyscy. Ziemia nie była już sucha i pias-
zczysta. Kapłanka stała pośrodku wielkiej plamy krwi. Krew 
wypływała z głębi, rozlewała się, obejmując coraz większą 
powierzchnię. Dziewczyna cierpiała. Szlochała krwawymi 
łzami, pogrążona w dziwnym transie. 

– Myślałeś, że jesteś bezpieczny? – jęknęła i zatoczyła się, 
próbując utrzymać równowagę. W końcu upadła na kolana, 
wzniosła zalaną krwią twarz ku niebu i zaczęła krzyczeć. 
Starszy kapłan podbiegł do córki, chciał ją podnieść, ale ta 
wyprostowała rękę i odepchnęła go.

– Jeszcze… nie…
Krwi przybywało. Jej metaliczny zapach drażnił zmysły.
Dziewczyna rozłożyła ramiona.
– Zaśpiewaj… dla mnie.
Przestała walczyć i…
…poddała się krwi, żeby z niej dowiedzieć się prawdy. Nig-

dy nie odczułeś, co to naprawdę znaczy być unamar i dzień  
w dzień zmagać się z bólem i cierpieniem, które atakuje twoje 
zmysły. Większość kapłanów nie dożywa czterdziestki. Czter-
dziestki, Hanake!

Król patrzył na niego w milczeniu, przebierając palcami po 
blacie. Mika odetchnął głęboko i utkwił wzrok w nieokreślonym 
punkcie za oknem. Poniosło go, ale w sprawie kapłanów nie 
potrafił zachować dystansu. Jak mógłby? Tyle się zdarzyło, 
odkąd ta bursztynowooka szesnastolatka…

…przewiercała go spojrzeniem na wylot.
– Nic nie wiesz o unamar, prawda?
Cóż, nie było sensu tego ukrywać.
– Prawda.
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– Przede wszystkim chodzi o to, że jesteśmy nietykalni 
– odezwał się jej ojciec. – Prawo gwarantuje unamar pełną 
ochronę pod groźbą kary śmierci.

– O?
Może nie był to najbardziej inteligentny komentarz, ale 

zważywszy na okoliczności, musiał wystarczyć.
– Luc bez wątpienia chciał, żebyś zabił A’ish i odpowiedział 

za to głową.
Patrzył na nich oszołomiony. Świat najwyraźniej oszalał. 

Wszyscy zmówili się i postanowili powygłupiać, jak w dniu Le-
wego Petro, tyle że zapomnieli mu o tym powiedzieć. 

– Mika, lepiej usiądź. Nie wyglądasz najlepiej.
Pieprzyć ich wszystkich.
– Nic mi nie będzie – warknął. – Mam dosyć tej zabawy! 

Dlaczego prawo was chroni? Dlaczego wasze słowa przyjmo-
wane są w każdym sądzie jako niepodważalny dowód? Co za 
sztuczki wyprawiałaś na naszym polu, z całą tą krwią…?

– Sztuczki? – Kapłanka spuściła nogi i wstała z hamaka.
– A’ish, nie. – Jej ojciec poruszył się niespokojnie.
– To moja sprawa, tato – odparła. 
Mika patrzył na nią wyzywająco, zbyt wściekły, żeby myśleć. 

Dziewczyna podniosła z ziemi nóż i stanęła naprzeciwko. Jej war-
gi bezgłośnie powtarzały te same słowa co zawsze. Amara than 
Issima hale sum. Przed krwią ocal mnie, Panie. 

– Odpowiem na twoje pytania. Daj rękę.
Zabrnął za daleko, żeby się cofnąć. Wyciągnął dłoń. Prze-

jechała mu nożem po przedramieniu, ścisnęła, żeby krew obficiej 
płynęła, a potem, zanim zdążył zareagować, przecięła wnętrze 
swojej dłoni i nakryła nią jego ranę. Patrzył na nią zdezoriento-
wany. Wciągnęła głośno powietrze i przestała recytować.

Najpierw zalały go dźwięki. Ktoś krzyczał, słychać było tętent 
koni i szczęk krzyżowanych mieczy. Jakiś mężczyzna szlochał, 
słychać było też przeraźliwy jęk rannych. Poczuł dym, który 
wdzierał mu się przemocą do płuc, aż zaczął się dusić. Przed ocz-
ami mignęły mu niewyraźne kształty. Tam, gdzie jeszcze chwilę 
temu siedział ojciec kapłanki, wisiał człowiek. Jego wybałuszone 
oczy patrzyły na Mikę oskarżycielsko. Odwrócił wzrok, ale śmierć 
była wszędzie. Zakrwawieni ludzie dogorywali w błocie, tam, 
gdzie padli. Poczuł ich strach i ból. Chciał uciec, ale nie wiedział 
jak. Cierpiał razem z nimi, razem z nimi przeklinał najeźdźców 
słowami, które straciły już znaczenie. Dym zgęstniał i przesłonił 
mu widok. Nie mógł oddychać, płuca paliły żywym ogniem.  
W nagłym przebłysku zrozumiał, że umiera.

Ocknął się, wczepiony kurczowo w ramię unamar. A’ish 
prze-cierała mu ranę kawałkiem własnej tuniki. Twarz miała 
zalaną krwią.

– Przez chwilę poczułeś to, z czym my musimy walczyć 
przez całe życie – odezwał się starszy kapłan. – Ludzie mówią, 
że krew nam śpiewa, ale sam się przekonałeś, że to nie jest 
śpiew. To krzyk. To w większości śmierć, ból i silne uczucia, 
przed którymi musimy się bronić, żeby nie zwariować.

A’ish unikała jego wzroku. Tak po prostu…
…wywróciła mu życie do góry nogami. Nauczyła go, jak 

być najlepszym. Dzięki niej stał się mistrzem koncentracji, 
ale – co oczywiste – nigdy nie dorównał kapłanom. Koncen-
tracja ratowała im życie, chroniła przed nieustannym na-
porem krwi i wszystkim, co było z tym związane. Dla niego 
była jedynie drogą do lepszego kontrolowania Sił.

– Tak, też kiedyś miałem wątpliwości – powiedział głośno. 
– Też kiedyś mówili mi, ignoranci i zwykłe sukinsyny, że…

…powinienem trzymać się od niej z daleka?
Pia skinęła głową. 
– Dlaczego się ich tak boicie?! – Mice nie mieściło się to w gło-

wie. Jakaś obca baba próbowała go przekonać, że coś mu grozi ze 
strony A’ish?!

– Co płynie w twoich żyłach, chłopcze? – Pia zadała to py-
tanie spokojnym tonem. Mika patrzył na nią bez słowa. Czekał. 

– Krew – odpowiedziała sama sobie. – Amara. A kapłani krwi, 
un’amar, jak się kiedyś o nich mówiło, mają nad nią władzę. Nad 
każdą krwią. Również tą, która płynie w twoich żyłach. Mogą 
sprawić, że zaśpiewa… że się zagotuje i wyrwie na wolność… ro-
zumiesz? Pęka skóra, pękają mięśnie, bo krew krąży szybko, zbiera 
się w kilku punktach i wybucha… i wypływa z człowieka cała, do 
ostatniej kropli. To nie jest miły widok. 

– To nieprawda! 
– To fakt, chłopcze. Unamar umieją się bronić… myślisz, 

że dlaczego są nietykalni? Prawo nie chroni kapłanów. Chroni 
wszystkich nas, zwykłych ludzi. Bo zadrzeć z unamar nie jest 
bezpiecznie.

– Nigdy nie uwierzę w to, że są mordercami! – wybuchnął 
wreszcie, bo już nie mógł jej słuchać. – Tracisz tylko czas. Wra-
caj lepiej do swoich zatroskanych przyjaciół i powiedz im, że 
nikt nie będzie mi mówił, co mam robić, a czego nie. A wasze 
głupie pomysły, że niby…

…unamar należy odizolować. Zamknąć. Najlepiej zostawić 
ich gdzieś, niech zdechną. Ale ja wiem lepiej. Znam ich lepiej. 
Chyba tak dobrze, jak nikt w tym kraju.

– Wiem, że ich znasz – odparł król. – Nie chodziło mi o to, 
że się ich boję. Zastanawiam się raczej, co się z wami stanie, 
kiedy zmusisz kapłanów do zabijania. 

– Ja ich nie zmuszam! Ja poprosiłem, Hanake! I jeśli myślisz, że 
jestem taki głupi i nie zdaję sobie sprawy, co to dla nich znaczy… 

…zabijać, Mika? O to pytasz?
Miała w oczach taki smutek, że poczuł się jak ostatnia szu-

ja i ze wstydem odwrócił wzrok.
– Tak, gdybym chciała, mogłabym to zrobić. Z łatwością 

sprawię, że twoja krew dla mnie zaśpiewa, a potem cię zabije. 
Ale wszyscy ci, co odsądzają nas od czci i wiary, nie dostrzegają 
jednego – dlaczego takie rzeczy się nie zdarzają?

Wycelowała w niego palec, gniewnym gestem, który zdążył 
już tak dobrze poznać.

– Czy to dlatego, że prawo jest idealne? Że jesteśmy dzikimi 
zwierzętami, które niedrażnione nie atakują, a prawo zaka-
zuje nas drażnić? Nie, Mika! Widziałeś, czułeś, jak to jest. Co 
niesie ze sobą krew. Myślisz, że gdy ktoś przeżył śmierć, tysiące, 
setki razy, jest taki prędki odebrać komuś życie? Tak myślisz?…

…To zastanów się jeszcze raz, bo nie masz racji.
– Dobrze. – Hanake uniósł ręce w obronnym geście. – 

Dobrze! Widzę, że ta rozmowa zmierza w złym kierunku. 
Lepiej więc spytam o coś innego. Jakie są szanse, że unamar 
rzeczywiście wygrają dla nas tę wojnę?

Mika przysiadł na brzegu biurka.
– Nadal nie rozumiesz – powiedział ze znużeniem. – Nie 

prosiłbym kapłanów o złamanie ich najważniejszej zasady, 
gdybym nie był pewny, że mogą ocalić nas przed klęską. 
Wiem, co potrafią. Widziałem to.

– Czy to prawda… – Król zawahał się, odchrząknął. – 
Czy to prawda, co mówią? Unamar zabijali kiedyś dla ciebie?

A zatem Hanake nie wiedział. Stary król Hugon nie powiedział 
synowi wszystkiego o sprawie T’au. Bardzo dobrze. Nie po to Mika 
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przemierzył pół świata w pogoni za bratem, żeby teraz cała zaba-
wa zaczęła się od początku przez niedyskretnego monarchę.

– Prawda.
Zapadła niezręczna cisza. Mika wiedział, że jego przyja-

ciel bardzo chciałby usłyszeć coś więcej. Nie wiedział tylko, 
gdzie szukać właściwych słów. Spojrzał na…

…drogę biegnącą wprost przed nimi. Ten pieprzony las ani 
trochę się nie przybliżył. Z tyłu trzech Strażników Cytadeli, cho-
lernych czcicieli Ciemności, z każdą minutą skracało dystans  
i wszystko wskazywało na to, że wkrótce ich dogonią. Co prawda 
żaden koń w tej części świata nie mógł się mierzyć z Lawendą, 
ale po całodziennej ucieczce biedna klaczka goniła już resztką sił.

– W sumie – odezwał się wprost do ucha siedzącej przed nim 
A’ish, licząc, że go usłyszy mimo wiatru – nie jest tak źle, prawda? 

Kapłanka odchyliła głowę i popatrzyła na niego kpiąco.
– Nie jest źle, Saryon?
– Daliśmy T’au szansę na ucieczkę – odparł i uśmiechnął się zadzior-

nie. – Ciekawe, jakie będą mieli miny, kiedy nas złapią i zobaczą, że ja to 
nie on, a ich genialny plan zalania świata Ciemnością się nie powiedzie.

– Przestaną się opierdalać i nas zabiją – powiedziała to-
nem swobodnej, przyjacielskiej rozmowy.

– Fuj, gdzie ty się nauczyłaś tak przeklinać? – skrzywił się. 
– Gdybym nie był zajęty ratowaniem…

Lawenda potknęła się i Mika odruchowo mocniej objął kapłankę, 
ale na szczęście nic się nie stało. Klacz odzyskała równowagę, 
pozostało jednak kwestią czasu, kiedy się podda… a astanilskie konie 
poddawały się tylko wtedy, gdy umierały. W biegu.

– …ratowaniem…
– Spójrz na nią – przerwała mu. – Nie dotrzemy do tego lasu.
Mika nie chciał patrzeć. I tak wiedział, że Lawendzie 

zostały minuty.
– To całe „ratowanie” niezbyt ci wychodzi – ciągnęła A’ish 

– więc muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Trzymaj mnie!
Kapłanka wysunęła nóż z pochewki na udzie, w mgnieniu 

oka chlasnęła Lawendę z obu stron po karku, po czym jeszcze 
szybciej nacięła własne dłonie i nakryła nimi rany.

– Pobiegajmy, maleńka – powiedziała pieszczotliwie. 
Mika wyczuł, że ciałem klaczy wstrząsnął dreszcz, a potem… 

wyrównała krok i przyspieszyła. Na jego oczach, z sekundy na 
sekundę, odzyskiwała siły. Nawet pot na jej skórze zaczął wysychać…

– Mój Boże… – wykrztusił oniemiały.
– Nie śpij, Saryon! Biegnę razem z nią i to mnie za moment 

wykończy, więc lepiej nam pomóż! Zawróć ten cholerny wiatr!
Nie czekał ani chwili.
– Ismah! – wrzasnął.
Prądy powietrzne wokół nich zafalowały, wzburzyły się, a po-

tem wiatr zmienił kierunek i dmuchnął im w plecy. Szybkie spojrze-
nie przekonało Mikę, że Strażnicy zostali w tyle. Lawenda pędziła 
jak jaskółka pustynna, niemal nie dotykała kopytami ziemi.

– Haaaaaaaaiiiiiimaaaaaaaaa! – wydarł się na całe gardło 
i zaczął śmiać.

– Jesteś… – wycedziła kapłanka przez zaciśnięte zęby – …
kompletnie… szalony… a ja… zaraz… zemdleję…

Mika momentalnie spoważniał. 
– Zwolnijcie, wbiegamy między drzewa. – Sam ściągnął 

wodze, rozpuścił swobodnie wiatr i siłą przyciągnął A’ish do sie-
bie, żeby oderwała ręce od Lawendy. – Poradzi sobie bez ciebie.

Kapłanka skinęła tylko głową i zacisnęła pięści. Była strasznie blada.
Klacz zwolniła, ale tylko do prędkości, która pozwalała jej unikać 

zderzenia z pniami. Wprost rozpierała ją energia i Mika zastanawiał 

się, na jak długo starczy jej sił i co będzie, kiedy już opadną emocje. 
Tymczasem kluczyli, coraz bardziej zagłębiając się w las. 

– Czy ty w ogóle wiesz, dokąd jedziemy? – odezwała się 
A’ish ledwie słyszalnym szeptem.

– Podczas gdy ty siedziałaś z Taike, marnując czas na plotko-
waniu, ja robiłem pożyteczne rzeczy z Hafu i jego chłopakami. 
Odpowiedź na twoje pytanie brzmi zatem: oczywiście, że wiem, 
dokąd jedziemy.

– Pożyteczne rzeczy? Uczyli cię jak… – zabrakło jej tchu. – 
Jak prawidłowo wrzeszczeć „haima”?

– Ech, kobieto małej wiary… A’ish? – Przestraszył się, bo 
kapłanka przymknęła oczy. – Boże, jesteś blada jak trup! Po-
czekaj, co ja tu mam…

Puścił ostrożnie wodze i zaczął gmerać w torbie jedną 
ręką, drugą podtrzymując dziewczynę.

– Ha! Proszę bardzo. – Wyciągnął suszoną, pomarszczoną 
kulkę. – Zjedz morelkę… A’ish? No pięknie…

Kapłanka straciła przytomność. Mika wiedział, że unamar 
zasypiają, żeby się zregenerować, ale, do licha, czemu tak od razu?

Zatrzymał konia i przygryzł spierzchniętą wargę. Musie-
li odpocząć. Wszyscy. Odpowiednie miejsce powinno być już 
niedaleko, o ile dobrze pamiętał ostatni pobyt w tym lesie. Hafu 
kazał mu wtedy narysować mapę i nawet coś tam skrobnął, tyle 
że… Cóż. Mapy zostały na stole razem z wisiorem A’ish oraz 
zapasową manierką.

– No, dalej, skarbie – zachęcił Lawendę. – Tu gdzieś po-
winna być woda. A jak znajdziesz wodę, znajdziesz Oouharm 
i wszyscy będziemy szczęśliwi.

Ruszyli przed siebie. Klacz postanowiła wejść tam, gd-
zie las był najgęstszy i Mika musiał co chwilę się pochylać, 
pilnując równocześnie, żeby A’ish nie dostała gałęzią w twarz. 
Po kwadransie dotarli do płytkiego strumienia.

– Jesteś wielka – pochwalił Lawendę i sam wybrał dalszy 
kierunek jazdy.

Nie minęło dziesięć minut, a stali już przy Oouharm, które 
Hafu nazywał swoją leśną rezydencją. Przysadziste, murowa-
ne domostwo wyglądało, jakby miało się za chwilę rozsypać, 
ale był to tylko kamuflaż celem zmylenia szabrowników. Mika 
pamiętał doskonale, jakie jest w środku. To wielkie, miękkie 
łóżko, te drewniane wzory na podłodze… o Boże, ta spiżarnia! 
Zsunął się niezgrabnie na ziemię, podtrzymując kapłankę. Była 
cięższa niż zwykle. Przeklęte zmęczenie. Z wysiłkiem przerzucił 
ją sobie przez ramię i wolną ręką zaczął grzebać w torbie.

– Nie… nie, nie! – Wytężył pamięć i struchlał. Hafu dał mu klu-
cze. A’ish zabrała je, twierdząc, że Mika pewnie zgubi i… Nanizała 
na łańcuszek od swojego wisiora. Tego samego, którego zapomniał 
wziąć. – Saryon, ty pieprzony idioto! – sklął sam siebie.

Wdech, wydech. Wdech, wydech.
Dobra. Wszystko po kolei.
Zaniósł kapłankę pod wiatę. Na szczęście ława nadal 

tam stała, więc mogła z powodzeniem zastąpić łóżko. Potem 
zbadał drzwi i okiennice. Zamknięte na głucho. Niby metal był 
przerdzewiały, niby drewno spróchniałe, ale to tylko pozory. 
Hafu wiedział, jak sprawić, żeby rzeczy wyglądały inaczej niż 
w rzeczywistości. Dostanie się do środka bez wyrwania drzwi  
z zawiasów będzie wymagało precyzji, a jeśli precyzji, to i czasu.

Wrócił do Lawendy, przyjrzał się nacięciom, które zrobiła 
A’ish. Na szczęście już się zasklepiły. Klacz wyglądała tak, jak 
przeważnie wygląda koń po wyczerpującym biegu. Cokolwiek 
zrobiła jej kapłanka, dobroczynne efekty już minęły.

anna knaP
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– Przynajmniej żyjesz, kruszyno – mruknął i ściągnął 
siodło. Chwycił za uzdę. Lawenda parsknęła niecierpliwie.

– Hej. – Spojrzał na nią z wyrzutem. – Znasz zasady. 
Najpierw spacerek. Potem papu… W zasadzie papu prawie 
się skończyło, ale nie bądźmy drobiazgowi. – Zaczął powoli 
oprowadzać klacz po obejściu, wokół studni i wzdłuż frontowej 
ściany Oouharm. Nad lasem niebo poróżowiało, zwiastując 
zachód słońca. Czas. Dlaczego zawsze było go zbyt mało?

Odprowadził Lawendę za róg, gdzie, jak pamiętał, Hafu 
zostawiał konie. Podał jej ostatnią garść obroku, napoił i po-
szedł zerknąć, jak się miewa A’ish. Spała. Dobrze. 

Podszedł do drzwi, przesunął palcami po klamce. Boże, ależ 
był zmęczony. Przymknął oczy, poruszał głową, żeby rozruszać 
zesztywniały kark i wyszeptał wezwanie. Delikatny podmuch wiatru 
musnął jego dłoń i wleciał do dziurki od klucza. Teraz pomalutku… 
Jedna zapadka za drugą… jedna zapadka tego koszmarnie skompli-
kowanego zamka, niech cię cholera weźmie, Hafu, za drugą…

Siły zafalowały na chwilę przed atakiem i to go ostrzegło. 
Nie wyprostował się, nie odwrócił się nawet, ale instynktownie 
otoczył wiatrem, który porwał pocisk w górę i odrzucił gdzieś za 
dom. Pociemniało mu w oczach, jednak zacisnął zęby, zmuszając 
organizm do pracy. Obrócił się twarzą do zagrożenia. Dwie ko-
biety, sensorystki, oczywiście… czy też, jak mawiali tu, w Las-
hamie, magiczki. Czarodziejki. Jak zwał, tak zwał. Na odległość 
emanowały Ciemnością. Pościg? Tak szybko? W głowie tłukła mu 
się tylko jedna myśl: musi je odciągnąć od domu.

Zrobił dwa kroki w ich stronę i nieco w bok, w kierunku 
strumienia, z całą nonszalancją, na jaką było go stać.

– Tak od razu przechodzicie do sedna? – odezwał się swobod-
nym tonem. – Nawet się nie przedstawicie? – Nie spuszczał z nich 
wzroku, cały czas przesuwając się po okręgu, byle dalej od wiaty  
i A’ish. Miał nadzieję, że jej nie spostrzegły. – Wy, Strażnicy Cyta-
deli, przeważnie macie takie interesujące imiona…

Patrzyły na niego w milczeniu. Jedna blondynka, druga 
brunetka. Całkiem ładne. Całkiem przerażające.

– Niech zgadnę. Ty jesteś Głód, a ona Zaraza? Nie, czekaj-
cie. Zbyt pospolite. Wstyd i Hańba?

– Ty nie jesteś T’au – odezwała się czarnowłosa.
– Trafne spostrzeżenie. – Wyszczerzył się w paskudnym uś-

miechu. – Teraz już wiem. Ty jesteś Tępota, a ona Niemota, tak?
Brunetka chyba się zdenerwowała. Chwyciła towarzyszkę 

za rękę, splotły palce. Obydwie jednocześnie wypowiedziały 
wezwania. Sekundę później w stronę Miki poszybowały ostre  
szpikulce z czarnego lodu. Odbił je nie bez wysiłku i wplótł więcej 
Światła do swojej powietrznej bariery. Nie wyglądało to dobrze. 
Jakkolwiek dziwnie by to brzmiało, nie zrobiłyby lodu bez ognia, 
zabrane ciepło musiało się gdzieś podziać, więc pewnie zaraz…

Trawa pod jego stopami buchnęła ogniem. Odskoczył  
w tył, rozpaczliwie walcząc o utrzymanie koncentracji. Jakaś 
część jego umysłu chciała się natychmiast poddać, ale udało 
mu się zaprzęgnąć ją do pracy. Pociągnął za odpowiedni 
węzeł, wywołując gwałtowny podmuch wiatru, który podciął 
blondynkę i powalił ją na ziemię. Zyskał tylko chwilę na złapanie 
oddechu. Wykorzystał ją na pozbieranie Sił, najwięcej, jak się 
dało. Jego serce przyspieszyło i zabolało, płuca zapłonęły, głowę 
przygniotło wiadro kamieni. Zmęczony organizm buntował się 
przeciwko dodatkowemu obciążeniu. Cóż, nie pierwszy raz.

Sensorystka stanęła na nogi. Żarty się skończyły, czuł, że 
nie będą się bawić w finezyjne sztuczki. Walną w niego wszyst-
kim, co mają, i co mogą jeszcze zdobyć, a skoro są dwie…

– Na pewno chcecie to robić? Szanse są dość wyrównane. 
– Była to żałosna próba dekoncentracji przeciwnika i nie na 
wiele się zdała. 

Najpierw furknęły płomienie, tuż za nimi nadleciał lód,  
zdradziecko, zza jego pleców. Suka wykorzystała wodę ze stru-
mienia. Atakowały nieprzerwanie, mocną, gęstą Ciemnością, 
która uderzała z furią w jego barierę. 

Bum.
Jeden pocisk przebił się i trafił go w prawe ramię z siłą 

wielkiego młota. Zacisnął zęby, żeby nie krzyczeć z bólu. Ręka 
opadła bezwładnie, chyba pogruchotało mu kości.

Bum.
Ostry szpikulec przebił go na wylot pod żebrami. Wciągnął 

gwałtownie powietrze. A’ish byłaby z niego taka dumna. 
Zachował kontrolę nad barierą… I przyszedł mu do głowy 
naprawdę głupi pomysł.

Nagłym gestem sprawnej ręki przywołał do siebie Siły, 
które przylgnęły do niego niczym pancerz. Zaraz też spadł na 
niego grad ciosów, amortyzowanych przez Światłość, ale i tak 
przeraźliwie bolesnych. Z nieprzyjemnym chrzęstem pękły kości 
nadgarstka, z tyłu pleców nerki rwały, jakby ktoś próbował je 
wyciągnąć szczypcami. Wytrzymał jednak i ustał na nogach. 

– I co?! – wrzasnął bełkotliwie. Splunął krwią, ale nic go to 
nie obeszło. – To wszystko, co macie?! 

Magiczki przerwały atak, żeby zaczerpnąć więcej Ciem-
ności, odsłaniając się na tę drobną chwilę. Mika uniósł głowę, 
szukając wzrokiem odpowiedniego kamienia… 

Za plecami sensorystek A’ish usiadła i powoli spuściła nogi na 
ziemię. Mika chciał ją powstrzymać, zapewnić, że sytuacja nie jest 
tak zła, na jaką wygląda, ale nie mógł, bo każdy gest zdradziłby, że 
kapłanka tam jest, bezbronna i podatna na atak. A’ish zrobiła parę 
kroków, a on poczuł, że znowu się to dzieje. Krew. Wzbierała w zie-
mi. One też się zorientowały. Odwróciły się gwałtownie, ale nie były 
dość szybkie. Kapłanka wyciągnęła ręce, jakby chciała je przytulić  
i powiedziała coś, czego Mika nie zdołał zrozumieć. 

Na ciele brunetki wykwitły siniaki, blondynka chwyciła się 
za serce i zachwiała.

– Zabij dla mnie! – krzyknęła A’ish zrozpaczonym głosem 
i to już Mika usłyszał doskonale. 

Magiczki… umarły. W ułamku sekundy, w mgnieniu oka. Ich 
krew wzburzyła się i… wybuchła, przebijając skórę, rozrywając ją 
od środka, jak źródło przebijające skałę. Krew trysnęła w stronę 
A’ish, obryzgując ją całą. Mika nie wiedział, że człowiek ma  
w sobie tyle krwi… Bezwładne ciała sensorystek upadły na ziemię 
i chwilę potem pod kapłanką też ugięły się nogi. A krew dalej 
wzbierała w głębi ziemi i płynęła ku powierzchni, Mika widział 
już, jak barwi trawę głęboką, ciemną czerwienią… 

Szybko, musiał się spieszyć!
Zignorował ból i ruszył w stronę unamar. Zaraz też potknął 

się i upadł, ale dalej brnął do niej, na czworaka, pełznąc, po-
mimo niesprawnej ręki, pomimo rany, z której wciąż wystawał 
szpikulec, chociaż lód zaczynał się już rozpuszczać. Krew 
mlaskała nieprzyjemnie pod jego stopami. Po przeraźliwie 
długim czasie usiadł wreszcie obok A’ish. Z wysiłkiem wciągnął 
ją na kolana, żeby nie dotykała bezpośrednio ziemi. Objął ją 
mocno i kołysał. Był wyczerpany, marzył o tym, żeby po pros-
tu położyć się i zasnąć, ale zamierzał ją kołysać tak długo, aż 
ucichnie rozpaczliwe wycie i rozdzierający serce płacz.

Odruchowo spojrzał w górę, na…
…różowe obłoki przepływające po niebie. Westchnął.

Unamar
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– Unamar zabijali, żeby mnie ratować. Byłem wtedy… 
przez niektóre osoby… uważany za kogoś ważnego.

– Nie ułatwiasz mi, Mika – odparł król, który nie spusz-
czał wzroku z przyjaciela.

– Wierz mi, sobie też nie ułatwiam.
Zapadła…
…cisza.
– Słoneczko, zjedz chociaż łyżkę zupy. – Taike nachylała 

się z troską nad A’ish.
Cisza.
Mika zacisnął zęby najmocniej, jak potrafił. Nie mógł na 

to wszystko patrzeć. Hafu też nie. Krzątał się przy piecu i wcale 
nie spoglądał w stronę żony, która próbowała utrzymać una-
mar przy życiu. 

– Musisz coś zjeść – tłumaczyła dalej Taike.
Cisza.
Pewnie, że kapłanka musiała coś zjeść. Gasła w oczach. 

Zawsze była chuda, ale teraz mógł policzyć jej wszystkie kości.
– Och, skarbie.
A’ish nie odezwała się słowem, odkąd zabiła sensorystki. 

W pustych oczach nie było życia. Zero kontaktu.
Zacisnął pięść, tylko jedną, bo drugą ręką w ogóle nie mógł 

ruszać. Byli daleko od domu, daleko od innych unamar. Kapłani 
pewnie by wiedzieli, jak jej pomóc, a tak nie miał się kogo poradzić.

Podszedł do dziewczyny, nachylił się powoli, żeby nie 
zerwać szwów i spojrzał jej w oczy.

– A’ish?
…cisza.
Król utkwił wzrok w leżącym na blacie piórze. Rozsadzała 

go złość, na tę całą sytuację, na Mikę, który jak zwykle milczał, 
zamiast wyjaśnić wszystko i pomóc mu podjąć decyzję. Zawsze 
tak było. Jeśli jego przyjaciel nie chciał czegoś powiedzieć, żadna 
siła nie mogła go zmusić do mówienia. Tak samo było ze sprawą 
T’au. Pamiętał doskonale, jak wpadli na siebie w zamkowym ko-
rytarzu. Mika wrócił po dwóch latach nieobecności. Wyglądał 
jak trup. Przeraźliwie wychudzony, w łachmanach, z twarzą 
zmienioną przez… chorobę? Wyczerpanie? Pewnie jedno i dru-
gie. Towarzyszył mu Gorth, w tamtym czasie jeszcze dowódca 
Sydarel i to powstrzymało Hanake od pytań. Pospieszył do ojca, 
chcąc się czegoś dowiedzieć, ale spotkało go rozczarowanie.

Stary król powiedział mu niewiele. T’au Nantez, przyrodni 
brat Miki, był wyjątkowo utalentowanym sensorystą, a przez to 
niebezpiecznym człowiekiem. Strażnicy Cytadeli, ci przeklęci 
czciciele Ciemności, chcieli go wykorzystać do… cóż, nie 
dowiedział się dokładnie. Hugon rzekł mu tylko, że mogło się 
to skończyć katastrofą dla wszystkich ludzi, ale młody Saryon 
ich powstrzymał. „T’au nie żyje. Sprawa skończona, synu”. Tak 
jakby to miało go powstrzymać od pytań…

Pamiętał, że zżerany ciekawością próbował zagadać 
przyjaciela. Bezskutecznie. Mika zasłaniał się to tajemnicą 
państwową, to bolesnymi wspomnieniami, to znów (co było 
jawną kpiną i denerwowało najbardziej) kiepską pamięcią.  
W pewnym momencie Hanake chciał go zmusić siłą do mówie-
nia. Wydał królewski rozkaz, zagroził procesem za zdradę ko-
rony. Do dziś ogarniał go wstyd na tamto wspomnienie. Mika 
powiedział mu wtedy: „Rób co chcesz, wasza wysokość. Nie będę 
ci opowiadał, jak zabiłem brata. Tak, zrobiłem to. Stanęliśmy 
wszyscy pod ścianą i nie miałem in-nego wyjścia, bo Strażnicy 
już go mieli. Więc z całym szacunkiem, wasza wysokość, to nie 
jest twoja sprawa”. Faktycznie. W sumie to nie była jego sprawa.

Hanake westchnął cicho.
Pióro czekało. Dekret królewski, zwalniający unamar  

z odpowiedzialności karnej za morderstwo podczas trwania 
konfliktu z Ilsurem, leżał obok. Wystarczyło tylko podpisać, 
a wtedy okaże się, czy piórem można wygrać wojnę.

– Nie chcesz, żebym to podpisał, prawda? – odezwał się, 
podnosząc wzrok.

Mika popatrzył na niego z kamienną twarzą.
– To mój pomysł. Oczywiście, że chcę, żebyś to podpisał 

– odparł.
Hanake zbyt dobrze go znał, żeby w to uwierzyć.
– Po wojnie – dodał Mika po chwili wahania – jeśli 

oczywiście nie przydarzy mi się nic idiotycznego w rodzaju 
śmierci, rezygnuję z dowództwa. 

– Zostawisz Sydarel?!
– Obiecałem coś unamar. 
– Co?
– Jeśli nam, resztkom Sydarel, uda się ich obronić przed 

ilsurskimi sensorystami, jeśli przeżyją tę wojnę, jeśli nie 
oszaleją i nie trzeba będzie ich potem zabić w samoobronie 
i… za dużo tych „jeśli” – westchnął. – Obiecałem, że znajdę 
im Tar-uve-Amara. Ziemię-bez-Krwi, to jedno, legendarne 
miejsce nie skropione krwią, gdzie będą mogli odpocząć.

– To… szaleństwo.
Mika uśmiechnął się zadziornie.
– Nikt nie mówił, że nie jestem szalony. Zresztą, ten de-

kret to najlepszy dowód.
Król zacisnął wargi, powstrzymując śmiech. 
– Wiesz, co mówią, Saryon. Szaleństwo jest zaraźliwe.
Wyciągnął rękę po pióro, zanurzył końcówkę w kałamarzu.
– Wygrajmy tę wojnę.
 

Rocznik 1987. Specjalistka od stosunków międzyna-
rodowych i tajników sztuki bibliotekarskiej. Uzależniona od 
książek, czyta dużo i różnorodnie, aczkolwiek ma słabość do 
fantastyki. Zakochana w Nowej Zelandii, zbiera na podróż 
do tego pięknego kraju (aktualny stan skarbonki: 50 euro-
centów i 2 kapsle). W mitycznych chwilach wolnych lubi 
relaksować się przy giereczkach (komputerowych). Od teraz 
może tytułować się mianem „początkującej pisarki“.

Anna Knap

Karolina Cisowska
Za gobelinem

 ilustracja Magdalena Mińko
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Dla Spa, mojego mistrza pióra i najlepszego przyjaciela.

Jaźń I
Zimna ściana uwierała mnie w plecy nadmiarem realności. 

Naniesiony na podłogę piach chrzęścił pod stopami. Z sza-
rego sufitu spływały fantastyczne przekazy świata w postaci 
ciemnych zacieków grzyba. Gdybym się dobrze przypatrzył, 
to mógłbym z nich odczytać historię przyszłego starcia i, być 
może, wszystkich kolejnych starć. Prócz mnie i grzyba nie 
było w pomieszczeniu absolutnie nic. Ani okien, ani zbłąkanej 
mrówki. Jednolitość i pozorna gładkość cementu otaczała mnie 
ze wszystkich stron, odgradzając od świata, o którym bałem 
się nawet myśleć. Dałbym się przekonać co do prawdziwości 
miejsca, w którym siedziałem, ale w futrynie, dokładnie na-
przeciwko, nie było drzwi.

W tempie upływającego życia wpełzały do środka 
obłe kształty, które zapewne miały udawać kamienie, ale 
zdradzały je siateczki drobnych, pulsujących, czerwonych 
żyłek tuż pod cienką warstewką gładkiej skórki. Cały ich ko-
rowód ciągnął się od wnętrza pomieszczenia, w którym się 
znajdowałem, niemal aż po horyzont. Fałszywy horyzont. 
Raz, że widnokrąg zapadał się lekko do środka, jakby ziemia 
zmęczona dźwiganiem ciężaru świata pozwoliła mu opaść 
niczym piersi nieboszczyka, a dwa, że niebo miało kolor 
rdzy, niezależnie od słońca, które widocznie nie istniało. Sza-
re obłoki ciągnęły się w poprzek nieba, falując jak rozmiękłe 
wodorosty oddające się prądowi w leniwej rzece.

Nie mogłem pozwolić sobie na zmęczenie niekończącymi 
się bojami ani tym bardziej na strach. Wstałem i próbowałem 
dostać się do wyjścia. Blade kształty przylgnęły mi do nóg, 
objęły ciepłym uściskiem. Zauważyłem, że od horyzon-
tu pożerają przestrzeń, zostawiając za sobą białą pustkę, 
szarozielone miliardy pozbawionych skorupek, drobnych 
ślimaków ‒ jego ulubieńców.

Zbyt subtelne to było. Czyżby spokorniał po ostatniej prze-
granej? Ale już po chwili stała się dla mnie zrozumiała natu-
ra starcia, jakie miało mnie czekać. W momencie, w którym 
wyszedłem z pomieszczenia poczułem miękkość świata pod 
nogami. Znajdowałem się na drugim poziomie abstrakcji ‒  
w tym wypadku będącym wklęsłym światem, więżącym mnie 
wewnątrz ‒ z horyzontem nie do przebycia i z tymi ślimakami, 
za którymi połyskująca pustka ciągnęła się smutnymi zygza-
kami niczym śluz. Obłe, ciepłe kształty pompowały we mnie 
uczucie rozleniwienia. Wszystkie pułapki, gdy się je rozpoznało, 
były całkiem proste do rozpracowania, ale przecież rozpozna-
nie ich powinno stanowić dla mnie większe wyzwanie. Czyżby 
świadomie zapraszał mnie do walki na znanych i równych 
zasadach? Zamknąłem oczy, a pod powiekami rozciągał się 

zupełnie inny świat, na niższym wymiarze abstrakcji. Jak 
rośliny na filmie w przyspieszonym tempie ‒ lub jak w grze, 
w której z powodu powolnego łącza na naszych oczach po-
spiesznie budują się spóźnione tekstury ‒ rosło gigantyczne  
i kolorowe w swej szarości miasto. Niemal jak błękitne wid-
ma na tle pastelowej sepii budziły się duchy metropolii, któ-
rej na tę chwilę dawała istnienie odrobina mojej uwagi. Obłe 
istoty pod zamkniętymi powiekami przybrały kształt czarnej 
kałuży. Musiałem uciec od uczucia przygnębienia pompow-
anego we mnie przez ten obraz.

Ruszyłem biegiem w stronę skarpy, tak szybko, że ob-
raz uliczek wokół mnie zaczął się rozmywać, i skoczyłem, 
rozkładając ręce, na rozciągające się setki metrów pode mną 
miasto. Wyrywając z głowy zakorzenione tam negatyw-
ne emocje, które miały mnie utopić w wizji marzeń moje-
go przeciwnika, patrząc na zbliżające się w przerażającym 
tempie uliczki i budynki. Opadłem już z długim mieczem 
w dłoni, rzucając się na oderwane od szarości budynków 
pokraczne cienie. Wirujące wokół mnie ostrza rozrywały 
je na kawałki, rozpraszały strukturę, uwalniały mnie co-
raz bardziej. Otworzyłem oczy i przyjrzałem się rdzy po-
wietrza nade mną i tym falującym, obleśnie podłużnym 
obłokom. Nie odważyłem się spojrzeć pod siebie, wzbiłem 
się w niebo, gdzie czekała już na mnie gigantyczna, dumna 
flota moich galeonów zawieszonych na niebie, pośród nich 
byłem maleńki jak owad. Ruszyły wszystkie w stronę, z któ-
rej wiedziałem, że on nadchodzi, bo ciągnęły się stamtąd 
smugi typowej dla niego, przerażającej, szarej paranoi. Jego 
marzenia były negatywne jak koszmary, mroczne jak brud-
ne, przeludnione miasto, zabójcze jak opary smogu w po-
wietrzu. Nie miał prawa taki potwór jak on wygrać ze mną 
starcia na marzenia. Złote obłoki pełne światła ciągnęły się 
za moją flotą. Pozwoliłem jej ruszyć przodem i patrzyłem na 
gigantyczne, wydęte od nieistniejącego wiatru, jasne żagle. 
Powietrze zadrżało od dźwięków przepełniającej mnie mu-
zyki szczęścia, dziecięcego entuzjazmu i wiary w siebie.

Zadrżałem, gdy całe to złoto stanęło w ogniu jak jesien-
ny park o zachodzie słońca. I już pełne miłości płomienie 
pożerały z żarliwością wszystkich młodych kochanków 
drewno pokładów i materiał żagli. I on się z tego całego 
piękna wyłaniał. Ręce miał wyciągnięte jak anioł skrzydła. 
Jego cień od światła tych płomieni kładł się, gigantyczny, na 
zgęstniałych nagle obłokach. Niemal dałem się uwieść tej 
wizji, odsunąłem się pospiesznie, zdradzając lekką histerię, 
powietrze od mojego strachu zgęstniało i stało się płynne. 
Aż po sam nieboskłon otoczył nas ocean, z którego dna 
można by łowić gwiazdy. Chłód zawładnął odcieniem rdzy, 
świeżość rozerwała leniwą pastelowość, woda ugasiła moje 
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galeony, które ze smutkiem i w ciszy opadały na samo dno 
naszej wyobraźni. Z wolna w moją stronę płynęły cudowne 
istoty o smukłych kształtach i długich, wąskich, gładkich ogo-
nach. Miały włosy czarne jak ziemia nad nami i skórę bladą jak 
nicość. W uwodzicielskości ich pieśni niemal zapomniałem  
o czającym się za nimi cieniu ich pana. Jak się przygotował do 
tego starcia, że pierwszy raz w walce na ma-rzenia wygrywał? 
Jak daleko musiał się udać w głąb moich dziecięcych fantaz-
ji? Uniosłem dłoń i zamknąłem oczy. Dźwięki natychmiast 
umilkły. Pod powiekami widziałem pełzające w moją stronę 
cienie. Unosiliśmy się w bezbarwnej przestrzeni. Na tym 
poziomie nie krył nic. W finezyjnych, wygiętych pozach 
zamarzły na zawsze, i zamknąłem je w gigantycznym bloku lo-
dowego więzienia. Nie wściekł się, ale poczułem jego niechęć 
jak chłód ostrza na karku. Odchyliłem się, otworzyłem oczy. 
Stał nade mną ze srebrnym kawałkiem stali w rękach, w mas-
ce okrucieństwa na twarzy. Odepchnąłem go, wyładowałem 
na nim cały smutek spowodowany zniszczeniem, którego obaj 
się dopuściliśmy, wyrzuty oplotły go nostalgiczną melodią  
z dzieciństwa. Wdarły mu się pod maskę, zrzuciły ją.

A tam zobaczyłem samotną pustkę niezrozumianej istoty.
Uśmiechnął się zaraz złośliwie, zerwał moje pęta niczym 

pajęczynę. Tym razem szarańcza pochłaniała wymiar, w któ-
rym tkwiliśmy obaj. Ale to nie z tego powodu wygrał.

Moją figurę lodową obrastała, jak czerwona cykuta, kołysanka 
z dzieciństwa, która przejmowała mnie zarówno nostalgią, jak  
i przerażeniem. Strach przed zaśnięciem, jak strach przed śmier-
cią, zdławił mnie i pozwolił tylko bezwolnie i bezsensownie krzy-
czeć. Opadałem w przepaść naszych wspólnych lęków a on, unie-
siony ponad tym, patrzył na mnie z góry z miną człowieka, który 
nic nie może stracić, bo nigdy nic nie miał.

Jaźń II
Wolny! Rozglądam się. Pokój mój szary i brzydki, brud-

ny jak zwykle. Ten sam, co zanim zacząłem podróżować do 
wewnątrz głowy, by z wrogiem największym wojować, co na 
zdrowie moje i życie czyha. Potworem tym, niemiłosiernym, 
strasznym ‒ co wariactwem i szaleństwem go nazywają moim.

Cóż to za uczucie, co jak brzęczenie skręca, gdzieś w okoli-
cy kadłuba mojego, jak dźwięk przenikliwy, trwający, nieustan-
ny? – ach, to głód. Jadłem przecież kiedyś, teraz jeść powinie-
nem, człowiekiem wszak jestem. Straszną mi się misją wydało 
jednakże przedostać się z pokoju do kuchni. Rozejrzałem się 
wpierw wokół siebie, wyglądając niebezpieczeństw strasz-
nych, okropnych, co mogłyby nadejść przecie zewsząd: z po-
dłogi, okna zasłoniętego, biurka brudnego, ścian…

Spojrzenie moje z wolna zwracało się ku ścianie właśnie. 
I był tam on, na tle beżowym, co niegdyś było białe jak pols-
ka flaga pod burzowym niebem sytym w smog i opary niena-
wistnych istnień. Ponad podłogą brudną, jakby dogorywały 
na niej całe pokolenia cudaków, a później wszystkie procesy 
gnilne przechodziły, ponad listwą zerwaną (więc właściwie 
smugą po listwie), wreszcie nade mną. Klęczałem przed 
nim zaczarowany znów, nieśmiały, jak młodzik patrzy na 
wybrankę ‒ tęsknie już, a przecież wstydliwie, bo rozstali się 
dopiero co, i jakim niby prawem mógł już zacząć tęsknić, 
gdy jeszcze nie zdążyła mu nawet zniknąć z oczu ‒ tak ja 
dokładnie patrzyłem na wiszący na ścianie świat. Świat na 
gobelinie miał piękno rozsuwających się aż do całkowitej 
ciszy, ciemności i samotności wszechświatów. Wszystko na 

nim było i nic, jakby artysta szalony rzucał się po nim i zabijał 
na nim, i tworzył na nim, i samo piękno chciał przedstawić 
przyszłym pokoleniom lub też jednej osobie tylko, bo też 
przecież gobelinów nie wywiesza się po wystawach, tylko na 
ścianach prywatnych domów.

Miałem go, pamiętam, z jednej z wypraw moich, gdy 
jeszcze problemu z wychodzeniem z domu nie miałem; gdy 
eksplorowałem namiętnie miasto moje ukochane, najuko-
chańsze, bo cóż może być lepszego od miasta, w którym 
człowiek ginie jak mróweczka między płytami chodnikowy-
mi, jak ślimaki osuwające się ze zboczy, jak sen rozpędzony 
przez natarczywy i namiętny dźwięk budzika. I cały chłonąłem 
to miasto, szare jego powietrze, co smogiem kochanym 
przepełniało płuca i balsamem, balsamem właśnie, kładło się 
na mojej skórze i włosach, i nasączało zapachem cudownym, 
którego mylić nie można z żadnym innym ‒ oto centrum  
w środku dnia. I tu właśnie (a właściwie to tam), na ruchliwych 
ryneczkach, gdy się dość siły miało, by do nich dotrzeć, dało się 
kupić cuda i cudeńka, i dziwactwa najdziwaczniej-sze, i co to 
jeszcze, a czego to nie tylko. Tam właśnie wpadłem na cygankę, 
czy tam inną czarnulę, w ubiorze dziwacznym, co wepchnęła 
mi ów gobelin za złotych jedynie dwadzieścia siedem (i gro-
szy pięćdziesiąt, po targach). Spytałem owej damy, czy warty 
taki gobelin, a czy aby nie zapchlony, czy magiczny może jaki. 
Odparła z zapałem, że jakżeby inaczej, i owszem, magiczny, 
że mnie w światy moje wewnętrzne poprowadzi, i spytała od 
razu, czy aby może nie powróżyć. Podziękowałem. Choćbym 
chciał, pieniędzy więcej nie było. Matka zaczęła podejrzewać, że 
wcale licencjatu nie piszę i pieniędzy przychodziło coraz mniej,  
a któż jak nie ona miał zapewnić minimum konieczne do egzys-
tencji takiej to dziwacznej, chorej, acz ciekawej personie jak ja.  
I oto przytachałem do domu gobelin molami śmierdzący (o ile 
one zapach mają), a i naftaliną. Po drodze parę razy myślałem, 
czy by ciężaru nie zrzucić z pleców, nie pizdnąć gdzie w kon-
tener, nie oddać bezdomnemu, ale nie, kieszeń zbyt lekką 
była po wydaniu ostatnich pieniędzy, musiałem więc niczym 
krzyż na barkach, ciężar taki dźwigać. I od tego gobelinu się 
właściwie to wszystko zaczęło.

Z początku było jeszcze normalnie. Siadywałem przy 
biurku, jak na studenta przystało, przed skromnym lapto-
pem, matczynym podarkiem, do rzeczy ważnych takich 
jak licencjat. Kolejne dni szkoły odpuszczałem, by inten-
sywnie i jakże namiętnie pisać o rzeczach ani ważnych, 
ani fascynujących, takich jak językoznawstwo. Mój własny 
język nigdy wrażenia nie robił wielkiego ‒ pisany, mówio-
ny, zawsze i wszędzie przez „specjalistów” mojej uczelni był 
krytykowany. Wszyscy się przeto dziwili wielce, jak gbur jak 
ja mógł takie studia wybrać, gdy na SGGW tyle kierunków 
specjalnie na mnie czekało. Jakże to, odpowiadałem, genius-
za nie znacie, przed oczami mając. Nie widać go, wiem, lecz 
w mojej głowie, pod powiekami i w słowach niewypowie-
dzianych, i w pomysłach niezrealizowanych, i w myślach nie 
ujętych w obrazy tkwił geniusz językowy, zuch na schwał. 
Patrzyli na to, uśmiechali się z pogardą tuż pod wargami 
przebrzydłymi, już niemal skręcającą usteczka, ale wychow-
aniem trzymaną w ryzach ‒ patrzyli i nawet nie komento-
wali moich gróźb, że kiedyś na uczelni miejsce ich zajmę. 
Jakkolwiek licencjat ‒ na pierwszej stronie, po wstępie jakże 
widowiskowym, setki razy poprawianym i przywracanym 
wreszcie do pierwotnego stanu ‒ jak miał wyglądać, tak 
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wyglądał i tkwił na środku pulpitu, zajmując nie więcej niż 
pięćdziesiąt kilobajtów. Zaczynał się od słów znakomitych, 
którymi zacząłbym każdą rozprawę o językoznawstwie: „Bo 
z językiem to jest tak…”. Do rzeczy jednak wracając: tkwiłem 
więc w fotelu obrotowym, a zza pleców patrzył na mnie go-
belin. Kręcić się więc zacząłem i kręcąc, próbowałem ów 
gobelin na patrzeniu przyłapać, jednak cwany był i zawsze 
ode mnie szybszy. Zaparcie wstawałem wcześnie i chodziłem 
spać późno, coraz mniej jadłem, bo i termin coraz bliższy, 
coraz więcej patrzyłem na kartkę tak pustą, jak pusto tyl-
ko miałem w głowie, bo i wstęp prócz słów pierwszych 
zdążyłem skasować. Patrzyłem na kursor, co migał, a gobelin 
usilnie patrzył na mój kark, jakby dziurę chciał wywiercić. 
A przyłapać go na tym nie było sposób. I z czasem zapach 
jego, co jakoś ze śmiercią się kojarzył i smutkiem, i strachem 
przede wszystkim (przed ludźmi, przed bakteriami, przed 
spożywaniem, przed wydalaniem) i apetyt odbierał, i chęć 
do wychodzenia, i nawet otwierania okna czy słuchania 
mojego ukochanego miasta. I wszystko byłoby zupełnie  
w porządku, nawet gobelin z kolorami wstrętnymi, gdyby 
nie fakt, że on mi tymi kolorami zaczął szeptać. Z początku 
subtelnie, tak że odwracając się, natychmiast rozpędzałem 
szepty i zostawało tylko brzęczenie lampki energooszczędnej 
na suficie. Ale na tym nie koniec. Coraz bezczelniejszy był, 
coraz bardziej rozochocony, i o co tu niby miało chodzić? Do 
wejścia zapraszał. Do wejścia w siebie. Zwycięstwo nad tym 
drugim obiecywał. Nad jakim drugim, pytałem. Nad tym, 
co wstaje z twojego ciała, gdy ty śpisz. Nad tym, co dzielisz  
z nim głowę i przez którego wariatem cię nazywają; nad tym, 
co go nazywasz mistrzem języka, a on ci pisać nie pozwala.

I słyszeć go zacząłem. Tego drugiego. Wewnątrz mnie. 
I zrozumiałem, że pamięć ma słaba i nędzna, i kontakt ze 
światem zawsze nikły (debilizmem to w szkole mojej nazy-
wano) tym spowodowany, że on mi nigdy na długo prymu 
wieść nie dał. I on to wywlekał mnie do parków miejskich, 
gdzie się często budziłem. On to sprowadzał ludzi, których ja 
wypraszałem, on to skupywał kawę i zielone herbaty, który-
mi karmiłem gołębie na parapecie. I w szkole on mi wyniki 
dobre odbierał. Potwór straszliwy, co latami życie me chciał 
zagarnąć, na wieś mnie ciągnął, do smrodów wstrętnych, do 
alergenów; na rower ciągnął, nad jezioro. On pływał, gdy ja 
tonąłem, on dziewczyny zaczepiał, co mnie przyprawiały 
o niechęć jedynie. Romantyk, przygód i marzeń mu się 
zachciało, wizji kolorowych jak z bajek dla dzieci i chińskich 
zupek. Z nim to bój prowadzić wewnątrz mojej głowy 
miałem o to, kto tutaj zostanie przy dowodzeniu.

Im bardziej się zastanawiałem, tym więcej znajdywałem 
wszędzie jego śladów. Pocztówek z jakichś zakichanych 
mazurskich nor, zdjęć z „przyjaciółmi”, notatek jego, notek 
porozkładanych, jakby się bał, że o sobie zapomni. Bezczelny 
dodatkowo, nie tylko szkodliwy. I cóż mi było robić. Kon-
frontacje odruchową niechęć we mnie wzbudzały. Nie mnie 
wojować, w jakieś dziwaczne niesnaski pchać się z kimś,  
a jeszcze nie wiadomo z kim. Dlaczego tak było? Oczywis-
tym to dla mnie dość, bowiem każdy rodzaj konfliktu raz, 
że z rzeczami samymi wstrętnymi się kojarzy: jak krew, pot 
i inne odrażające wydzieliny. Dwa, że to pcha w przymu-
sowy i do uniknięcia niemożliwy kontakt z drugą osobą, 
obojętne jaką. To zaś skazywało na reakcje nieprzewidywal-
ne i niezrozumiałe, a przecież nie od dziś wiadomym jest, 

że wszystkie niespodzianki, bez różnicy jakiego rodzaju, do 
przyjemnych rzeczy nie należały. I naprawdę, zapewniam, 
naprawdę niewiele rzeczy takich było, co mogłyby mnie do 
jakiegoś konfliktu czy jakiejś wojny skłonić. Jedynie umysł 
mój własny za własność moją tak własną miałem, bym o to 
walczyć chciał. I jednocześnie nie wyobrażałem sobie nig-
dy, bym mógł wojować tu oto, na tym polu, to znaczy się 
‒ ziemskim; ciałem wątłym i słabym, a przecież jedynym 
moim, czyli że nikt by mi go nie zwrócił, jakbym je stracił. 
Ale oto gobelin, towarzysz mój jedyny w życiu moim, jakby 
nie patrzeć, samotnym, mówi (jakkolwiek dziwnie by to nie 
zabrzmiało), że może mi umożliwić wyeliminowanie trutnia, 
i to na polu, na którym zanim jeszcze zacząłem walczyć, już 
się zwycięzcą czułem. Po minutach zaledwie kilku zastana-
wiania się, wyzwanie przyjąłem. Fotel mój wyliniały i wy-
leżały ku gobelinowi odwróciłem, na nim rozsiadłem się  
i wpatrywać zacząłem. Zaraz też z barw jakąś taką doskonałą 
zgodność zacząłem wnioskować, jakby to nie szaleństwa,  
a planu jakiego starannego, co do jednego włókna zaplano-
wanego, efekt miał być. I zachwyt mnie wziął, i gobelin, jakby 
ośmielony moim zachwytem, nie tylko przemawiać do mnie 
zaczął, ale uroki swe rozłożył i wypiął i każdy element jego, 
i każdy jego kolor innym dźwiękiem w głowę mą wsiąkał,  
i muzyką bogatą świat mi tłumaczył:

Że chory jestem strasznie, i choroba ma imię ma, a imię 
jego to i imię moje, bo on mnie elementem jest, i ja jego. 
Jedno ciało dzielimy i w normalności tylko jeden z nas życie 
normalne wieść może. Który? Silniejszy zapewne, tylko takie 
wojny prawo mają bytu na tej planecie, w których silniej-
szy wygrywa, a słabszy przegrywa. Patrzyłem więc, bo i co 
miałem robić. Patrzyłem ‒ i to skutecznym się okazało, i tam 
właśnie, po drugiej stronie, ja jego poznałem. Dziwota mnie 
wzięła, że istota taka wątła, słaba i niemęska jakaś zupełnie; 
i zakichany wielki roślinek, i słońca miłośnik, i nienawistnik 
wielki miasta i wszystkiego, co miejskie, we mnie mieszkać 
może. Jakże to? Te same geny, ci sami rodzice, wychowanie 
to samo, tu, w tym mieście, od urodzenia samego i z uro-
dzeniem wziąwszy. I później wychowanie przecież takie 
samo, w jednej z tych wielkich wylęgarni ludzkich, szarej jak 
sam sens życia i niebo nad wieżowcami. I szkoła ta sama, 
jedna z setek tutaj, niczym się nie wyróżniająca, i te same 
urwisostwa. Zmywanie dziewczynom „klasów” z asfaltu, 
piłek chłopakom przebijanie, powietrze z rowerów cudzych 
spuszczane. A wszystko to z czystej niechęci dla jednostki 
anonimowej, co nie była nami. A on, kimże chciał być, że 
dziwaczne takie miał upodobania. I w fantazjach swoich co-
raz bezczelniejszy, coraz bardziej kolorowy, coraz naiwniej-
szy. Wariat jakiś czy co, przez mormonów wychowany? I te 
oceany jego i lasy uwierały we wnętrzu moim, jak za ostry 
chrzan już trawiony, a palący jeszcze usta. Jasnym się dla 
mnie stało, że się go pozbyć jak najszybciej muszę. I nagle 
się okazało, że to prostszym się wydaje, niż jest. Starcia jed-
no po drugim wyrównane i niemal tak często wygrywałem, 
jak i przegrywałem. I też wiadome nie było, który z nas 
bardziej zdeterminowany, który do bitwy chętny bardziej,  
a który unika konfliktów. Ważnym natomiast było, że tamto 
życie coraz ważniejszym się stawało, coraz bardziej istotnym, 
coraz bardziej wciągającym, coraz mocniej urozmaiconym. 
I już nie tylko brutalne to były boje, coraz bogatsze, coraz 
bardziej kolorowe, coraz bardziej urozmaicone. I już nie 
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zwycięstwo ważne było, a sam bój. Już to twory, którymi się 
wzajem częstowaliśmy. Już to wizje, które to dla przeciw-
nika, to dla siebie samych starannie tkane. I tylko potrzeby 
najstraszniejsze mogły nas stamtąd wyciągnąć: głód nie do 
zignorowania, natura wzywająca, smród własny, zarost buj-
ny, listonosz przychodzący z kopertą od matki (listonosz  
z czasem koperty pod drzwi wtykać zaczął, jakby bał się mnie, 
a skrzynek pocztowych u nas nie było, bo bez przerwy kradli). 
I zrobić co tu, niewielka rada. Który silniejszy ‒ ten na zewnątrz 
wychodził, z gobelinu się wydostawał i w bój ze światem ruszał, 
pokarm czy napój zdobywając, czy inne rzeczy robiąc.

To mi przypomniało o misji strasznej, która mnie czekała. 
Wstać postanowiłem, więc się wpierw odwróciłem od gobe-
linu i mięśnie zdrętwiałe – jakby nigdy się do niczego nie 
nadawały – zacząłem napinać i rozluźniać. A później z tru-
dem wstałem, oparłem się o biurko. Faktura jego drewniana 
patrzyła na mnie zachęcająco, jakby mnie w siebie wciągnąć 
chciała, jakby wizję kolejną szykowała, w której zupełnie 
nowe mógłbym odkryć możliwości. Jaki by to był świat od-
czytany dotykiem brudnych palców z brązowego drewna? Na 
co najmniej czwarty poziom abstrakcji, coś cudownego by 
to mogło być. Uwodziło przez chwilę, zanim skurcz kolejny 
straszliwy skręcił brzuch i uwagę moją odwrócił. W myślach 
już ilość kroków do kuchni przeliczałem i ilość ruchów, i od-
dechów, co do przejścia tego odcinka konieczne będą. A jesz-
cze nowe problemy się pojawiły, powietrza potrzebowałem  
i nie tylko jego. Wszedłem do kuchni, światło mnie poraziło, 
przechodząc przez gałki oczne na wylot czaszki. Na wierz-
chu tylko śmieci widziałem, w których przebieranie nic 
nie dało. Dopadłem do lodówki, ale otworzenie jej odkryć 
mi pozwoliło straszliwy smród jedynie. Niemal w kolejną 
wizję straszliwego świata, oparów i wojen biologicznymi 
broniami prowadzonych, mnie wpędził. Udało mi się jed-
nak świadomość utrzymać. Był to problem kolejny, który 
rozwiązać musiałem. Zadania podzieliłem na trzy grupy.

Grupa zadań bezpiecznych:
– odnaleźć kopertę z pieniędzmi od matki,
– przygotować się do wyjścia.
Grupa zadań potencjalnie zabójczych:
‒ wyjść na zewnątrz (ZAMKNĄĆ MIESZKANIE, 

UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZAMKNIĘTE),
‒ dotrzeć bezpiecznie do spożywczego sklepu pod blo-

kiem, nie dając się przy tym nikomu dotknąć,
‒ wrócić.
Grupa zadań niezbędnych do przeżycia:
‒ zjeść.
Z tym planem poczułem się odrobinę bezpieczniej, go-

tów już byłem na to, co czekać mnie miało.
Znalezienie koperty mnie nie przerosło. Kilka ich leżało 

pod drzwiami na wykładzinie. Ich zapach niemal przywołał 
do mojej głowy widmo matki, ale natychmiast je odrzuciłem. 
Moje starania skupiły się wokół przywdziewania maski 
normalności. Odtwarzałem z pamięci jak najnormalniejsze 
dialogi ludzkie, jak najnormalniejsze ich ruchy i zachowania. 
Wszystko wracało niczym ciche przyzwolenie powrotu do 
ich nieskomplikowanego świata. Niepewnie podszedłem do 
zamazanego mydłem lusterka w łazience i zacząłem zmywać 
je starannie. Zobaczyłem pod spodem człowieka, które-
go bałbym się spotkać w ciemnej uliczce. Kamuflaż musiał 
dotyczyć też wyglądu. Założyłem na siebie płaszcz i czapkę, 

mimo że na zewnątrz spodziewałem się upałów, biorąc pod 
uwagę jak gorąco było w środku. Wziąłem pieniądze i jeszcze 
wróciłem się po klucz. Wypisany w mojej głowie plan nie miał 
prawa nie wypalić. Głód należało zaspokoić jak najszybciej.

Słońce brutalnie uderzyło mnie w oczy i skórę twarzy. 
W uszach natychmiast zaczęło szumieć od pulsującego bólu 
głowy. Upał niemal nie do zniesienia, i tylko silniejszy od 
dyskomfortu strach sprawiał, że nie zrzuciłem z siebie na-
tychmiast wszystkiego, co ubrałem. Ludzie patrzyli na mnie 
jak na kryminalistę, przyglądali się dyskretnie. Ich twarze 
były jak gliniane kule z wygrzebanymi przez leniwe palce 
otworami na usta i oczy. Przerażali mnie. Z początku bar-
dzo, potem jeszcze bardziej. W dodatku po przyjrzeniu się 
we wszystkich mogłem rozpoznać jego twarz. Patrzyłem 
na przystanki i ogrodzenia wzdłuż torów tramwajowych, 
ale i tam niespodzianki na mnie czekały. Twarze kolejne, 
wpatrzone we mnie z uśmiechem, szyderczym zapewne.  
I jego twarz zaczęła ze wszystkich plakatów spoglądać. Nor-
malność szlag od razu trafił, z miejsca się wściekłem i oczy  
z plakatów i z ludzi spuściłem. W chodnik wpatrzony jak 
zbir jakowy, co mordę chce kryć; jak uciekinier groźbą 
śmierci gnany lub jak nieszczęsna kaleka jaka, bo ja przecież 
kaleki byłem. Chodnik ów geometrycznymi wzorami uwiódł 
mnie zaraz, opętał, oplątał. Już to i bogactwo, i głębię w nim 
widziałem. Przestrzenie całe między jedną a drugą kostką 
brukową niegdyś na ziemi pracowitymi rękoma położoną. 
A jakże były pięknymi. Czerwone, lecz wyblakłe, gumy 
rozdeptane zdobne i prawie że gładkie, ale jednak chropo-
wate. I natychmiast mnie ta ich chropowatość subtelna, jak 
subtelną może być biedronki uroda, tak uwiodła, że klęknąć 
przed nią musiałem i dotknąć. Tak… Ciepła. Jakby nie na 
ziemi kładziona, a stanowiąca ściany jakiegoś gigantyczne-
go pieca. I nieco wyżej spojrzałem, a tam… Coś cudown-
ego. Powierzchnia tak doskonała, przemawiająca ciepłem  
i czerwienią, i zapachem bruku, z wzorami tymi doskonale 
powtarzalnymi i perfekcyjnymi, gdzie wszystko do wszys-
tkiego pasowało, ciągnęła się niemal w nieskończoność, dep-
tana nikczemnymi nogami. Wizje uderzały mnie intensywnie 
tak, że już niemal nie chodnik widziałem, a świat, miasto, co 
wyrosło jak doskonałe dzieło boskie, według starannego planu 
doprowadzonego przez pedantycznego obłąkańca do absolut-
nej, niepraktycznej perfekcji. Miasto, co całe z jednego surow-
ca, w jednym kolorze by zostało postawione. W którym nie 
byłoby nikogo prócz stabilnych, przewidywalnych automatów 
nie różniących się niczym od siebie. Miasto, które dodatkowo 
obsługiwałoby swoich obywateli, a oni dla miasta by pracowa-
li. Miasto-rząd. Miasto-bóg.

‒ Przepraszam? Wszystko w porządku?
Prawie się tą wizją udławiłem. Uczucie mnie strasz-

ne chwyciło, jakbym nagle zakrztusił się własnym sercem. 
Straszne… Straszne… Straszne!

‒ Czego? – warknąłem wściekły, patrząc na tę poczwarę, 
co mi przeszkodziła, nieświadoma tego, co przerwała.

‒ Coś panu jest? Mogę panu jakoś pomóc?
Rozejrzałem się znowu wrzucony brutalnie w mój 

kamuflaż normalności. Pierwsze słowa, co na myśl przyszły:
‒ Zgubiłem pięć złotych na autobus, ale już znalazłem. 

– Wstałem energicznie, a że dalej mnie obserwowała, to 
skierowałem się na przystanek. Obejrzałem się na nią przez 
przeźroczystą ściankę przystanku. Dalej patrzyła. Barmanka 
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cholerna z baru mlecznego, do którego udało mi się dostać. 
Może ja iść tam powinienem? Głód już ledwo poruszać się 
dawał. Zdjąłem spojrzenie z kobiety i wzrok mój padł na 
błyszczący plakat z jakimiś chińskimi czy tam japońskimi 
znaczkami, kolorowymi wojownikami, jakimś miastem 
futurologicznym, tak… Cudownym miastem... Tramwaj 
odjechał i dźwięki przejeżdżających przez ulicę samochodów 
zaczęły uwodzić, unosić ze sobą, otumaniać…

Boże, jak pięknie. Sam nie wiem, któremu z nas bardziej 
to przypadło do gustu. Siedem różnokolorowych księżyców, 
czy tam planet, tkwiło na niebie, oświetlonych błękitnym 
światłem jakiegoś młodego słońca. Powierzchnia aż po 
wysoką, przeźroczystą kopułę wypełniona była niewiary-
godnie długimi, szklanymi wieżowcami, które wiły się i skła-
niały ku sobie lub miały kształt skrzydeł. Wyglądało to jak 
trawa widziana oczami mrówki. Dodatkowo wszystkie one 
były połączone drobną pajęczyną wijących się między nimi 
na wszystkich wysokościach cieniutkich dróg.

Pościg. Jechałem na długim, srebrnym motocyklu, wypeł-
nionym jakąś zieloną, świecącą energią w półprzeźroczystym 
baku, skupiony tylko na drodze. Czułem, jak moje trzewia 
przyklejają się do pleców, a pęd powietrza próbuje złamać 
mi kark. Ale to nie było ważne. W tym świecie nie mogłem 
zginąć od upadku z motocykla ani od uderzenia w głowę.  
W tym świecie moje lśniące włosy kpiły sobie z podmuchów 
wiatru, jakbym je miał ze stali. Tu nie liczyła się racjonalność, 
ostrożność, prozaiczna skuteczność. To był świat jRPG, jedy-
ne co było ważne to posunięte do granic absurdu efekciarstwo. 
Miałem na sobie kompletnie niepraktyczny płaszcz i dzierżyłem 
w ręce miecz większy od siebie. Odwróciłem się do ścigającego 
mnie przeciwnika i wyszczerzyłem zęby.

On też wyglądał na zadowolonego. Patrzył na mnie z per-
fekcyjnym wyrazem pewności siebie. W normalnym świecie 
pewnie oboje wyłapaliśmy pełno much w wyszczerz. Dob-
rze, że przenieśliśmy się w grę na PS3, gdyby to znowu był 
pegasus, uwierałyby mnie piksele.

Dodałem gazu i podrzuciłem sześćsetkilowy motocykl w po-
wietrze, przeskakując na sąsiedni pas. Prawa fizyki patrzyły 
za mną z pogardą, ale zawracający i wściekły przeciwnik 
patrzył z uznaniem. Obaj wiedzieliśmy, że to starcie na 
widowiskowość i że wszystkie chwyty były dozwolone.

Wyskoczył z krótkiego rozpędu. Nie miał prawa tu dolecieć, 
ale oczywiście usłyszałem zdeterminowany wrzask Japończyka, 
który podkładał mu głos, i widowiskowo upadł niemal tuż 
obok mnie. Stanąłem na motocyklu i wystrzeliłem do niego 
z drobnego rewolweru, którego pocisk przypominał rakietę. 
Uniknął, ale wybuch za nim rozerwał niezły kawał jezdni. Moja 
postać rzuciła jakiś tekst, ale nie wiem jaki, nigdy nie lubiłem 
japońskiego. W każdym razie rozłożyłem miecz na dwoje i gdy 
mnie dogonił, ciąłem go, jakbym od urodzenia nie ćwiczył nic 
poza sztukami walki, on odparł ten cios absurdalnie cienką 
kataną. Natychmiast też otoczyły nas kolorowe błyski, w których 
rozpoznałem po chwili drobne ostrza. Wszystko poszłoby do-
brze, gdyby nie nadlatujący smok. Przeciwnik wskoczył na nie-
go i przeleciał pode mną, żeby zaatakować smoczym wyziewem 
ognia z drugiej strony ulicy. Wyskoczyłem w powietrze i mój 
motocykl przekształcił się w latającą deskorolkę. Oczywiście to 
musiała być deskolotka, zamiast latającego motocykla, bo nic 
tak nie wygląda jak deskolotka. Nie od razu ją opanowałem. 
Zrobiłem parę widowiskowych fikołków i na ramieniu zaciążyła 

mi bazooka, z której natychmiast skorzystałem. Pocisk wpadł 
do pyska smoka szykującego się, by zionąć ogniem, i mój prze-
ciwnik musiał się ratować ucieczką. Oczywiście spadł prosto na 
jadący dalej motocykl, który po przerzuceniu przez przednie 
koło zmienił się w odrzutowe skrzydła i błyszczący egzoszkielet 
i uniósł go w powietrze. Myślałby kto, że z naszego dzieciństwa 
pamięta tylko bajki dla nastoletnich dziewczynek. Ruszył  
w moją stronę, więc podskoczyłem i wypchnąłem w jego stronę 
nogi. Dostał ogniem z deskolotki prosto w głowę, przez chwilę 
akcja spowolniła i pokazali zbliżenie na jego twarz, na której 
pojawiła się drobna, wcale nie szpecąca blizna, a on skrzywił się 
nieznacznie.

Odwinął się i wokół jego katany zaczęła się gromadzić 
jakaś połyskująca energia. Wystrzelił tym we mnie i posłał 
mnie na najbliższy budynek. Chyba to ja tu byłem czarnym 
charakterem, bo moje obrażenia były znacznie dotkliwsze niż 
jego. Musiałem się ratować ucieczką. Budynek był w połowie 
pusty, jakby ktoś nie dopracował tła gry. Skoczyłem w dół  
i rozsiałem setki ostrzy. Gdy się pojawił, teleportowałem się 
od jednego do drugiego, siekąc go ze wszystkich stron. Skulił 
się i wrzasnął z bólu, ale oczywiście nie widać było ani jed-
nej kropli krwi. W grze amerykańskiej na pewno polałaby się 
krew, jakby ktoś chlusnął nią z wiadra. Teraz jednak spadał, 
posiekany, niemal bezwładnie i całkowicie bezkrwawo. Oczy-
wiście tylko przez jakiś czas, bo zanim zniknąłem na jednym 
z pięter, zobaczyłem, jak wbija miecz w ścianę szybu i zatrzy-
muje się. Nie miałem zbyt wiele czasu. Biegłem przed siebie  
i z ufnością w japońskie wyobraźnie wyskoczyłem przez okno. 
Leciałem dość długo i już zacząłem wątpić w nieuniknio-
ne dobre zakończenie, kiedy spadłem na dach pędzącego 
pociągu. Oczywiście nie spadłem z niego, utrzymałem się, 
miałem też okazję obejrzeć się i rzucić mściwe spojrzenie 
przeciwnikowi. Psichwost chędożony nie porzucił skrzydeł 
i leciał w moją stronę jak absurdalna mechaniczna wersja 
aniołów. Miał na twarzy jakiś hełm, przez który nie wyglądał 
już jak ciota. Stanąłem naprzeciw, zaparłem się nogami i 
znów starliśmy się na miecze, krzesząc wokół iskry, a muzy-
ka podkładu przedarła się nawet przez hałas pociągu. Nasze 
postacie wymieniły się japońskimi uprzejmościami, typu: „Ty 
głupku! Zabiłeś mi matkę!”, „Nigdy nie wierzyłem, że zostanie-
my przyjaciółmi, Vincencie!”, których na szczęście nie mogłem 
zrozumieć. Z moich ramion wyrosły karabiny, serię z nich 
wpakowałem mu prosto w czerep, chociaż oczywiście jakimś 
cudem nie trafiłem. Cholerne szczęście czarnego charakteru! 
Wyskoczyłem i mimo że oderwany od pędzącej powierzchni 
pociągu powinienem polecieć w tył jak wystrzelony z katapulty, 
to nie poleciałem, nie ta bajka. Unosiłem się dobre kilka sekund, 
czas zwolnił, a moja postać wykrzyczała jakąś formułkę, która 
sprawiła, że zmieniłem się w wielkiego, uskrzydlonego stwora z 
wyglądem typowego skurwysyna. Przeciwnik jęknął, nie wiem, 
ze strachu czy z wrażenia, i zobaczyłem nadlatujących jego 
zniewieściałych kolegów, którzy zawsze ratowali mu tyłek, kiedy 
przegrywał. O nie, nie miałem zamiaru na to pozwolić. Nie da 
się pokonać bossa za pierwszym razem, a mnie starczyło tylko 
jedno zwycięstwo. Otoczyłem się grupką moich tępych mecha-
nicznych pomocników. Oczywiście musiało ich być co najmniej 
dziesięć razy więcej niż tamtych bo tamci mieli po swojej stro-
nie sympatię potencjalnych graczy.

Jak to często bywa w takich starciach, przerwały nam 
krótkie, dające po oczach scenki retrospekcji. Ale zamiast 
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pokazywać, jak zabijam jego matkę, a on wykrzykuje moje 
imię, potrząsając pięściami nad jej trupem, wciągnęły mnie 
w naszą przeszłość. Siedziałem przed playstation, a mama 
trzymała mi ręce na ramionach, prosząc, żebym wyszedł na 
zewnątrz. Nie chciałem, nie mogłem chcieć. Świat zewnętrzny 
bardziej niż cokolwiek innego pełny był niebezpieczeństw. 
Setki razy wolałem od tego ryzyko związane ze skakaniem  
z kilkusetpiętrowych drapaczy chmur na pędzący pociąg, czy 
z walczeniem ze smokami, czy innymi stworami ogromnymi. 
W bezpiecznym świecie bezkrwawego japońskiego absurdu, 
czy też pełnokrwistych amerykańskich półbogów, nie kryło 
się nic, co mogłoby mnie zniszczyć. Obcy ludzie natomiast, 
i to wszystko, co na ich skórach, wszystko, co w ich gestach, 
ich słowach i ich myślach stanowiło niebezpieczeństwo 
straszliwsze niż wejście w postapokaliptyczną Zonę. I naj-
gorszy z nich wszystkich, ojciec, którego prawie nigdy nie 
było. „Wyjdź, pooddychaj”. Nie. Lepiej nie oddychać i żyć, 
niż wyjść i ryzykować. Mama mówiła, że z czasem mi to 

przejdzie. Pewnie i przeszło, przynajmniej w pewnym sen-
sie i na pewien czas, dopóki warunki nie pozwoliły mi uciec 
tam, gdzie bezpiecznie. Do świata, gdzie byłbym tylko ja. Do 
świata rządzonego przez moje własne zasady. Z przeciwniki-
em, który byłby na tyle inny, żebym tylko mógł być zaskaki-
wany jego reakcjami, żebym się sam sobą nie znudził.

Ale to wszystko musiało zostać przerwane. Dzisiaj tam na 
zewnątrz, tamta gra i tamten świat – świat, na którego poste-
rze nie da się napisać nazwiska twórcy, świat, który nie laguje 
i nie ma błędów, w którym nie da się wpaść między tekstury, 
świat, w którym się nie da latać ani podrzucać półtonowych 
motocykli, w których floty nie wznoszą się na gest ręki, a życie 
i żywioły nie są podległe woli, ten świat, ta gra trudniejsza niż 
wszystkie inne i bardziej pociągająca niż jakikolwiek obraz czy 
doznanie ‒ zaczął mnie na powrót pociągać. I nie miało to nic 
wspólnego z zabijającym mnie głodem.

Poradzili sobie zaskakująco szybko z moją drobną armią, 
ale ze mną nie mieli zbyt wielkich szans. Zmiotłem prawie 
wszystkich gigantyczną kosą. Wysłałem za nimi płomienną 
falę, która pochłonęła błękitnym ogniem towarzyszy mojego 
przeciwnika. Wrzasnął rozdzierająco, pojawił mu się w ręku 
jakiś miecz złoty, i wiadomo było już, że będą problemy. Według 
wszelkiego prawdopodobieństwa i wszelkich praw natury, fizy-
ki, logiki i nawet dziecięcego racjonalnego myślenia nie miał 
ze mną szans w tym starciu. Moja postać rozpostarła skrzydła  
i ryknęła potężnym głosem słusznego zwycięzcy.

No i wtedy złote ostrze tego chuchra rozpruło mnie od 
brzucha aż po gardło.

 
Jaźń I
Świat uwierał niedostateczną ilością realizmu. Obrazy 

wdzierały się do głowy falami, jak upał wlewałby się do 
dobrze klimatyzowanego pomieszczenia. Muchy bzyczały  
z hałasem typowym dla nalotów bombowych, które kładą kres 
istnieniu całych miast. Jestem tu, więc wygrałem. Oddech 
jeszcze błąkał mi się w piersi szaleńczo, jak owad uwięziony 
w słoiku. Z trudem starałem się go jakkolwiek uspokoić. Nie 
szło. Nie było to proste. Nadmiar wrażeń rozpraszał tak, że 
niemożliwym było uchwycić jedną sensowną myśl, tak jak 
niemożliwym jest chwycić jednej rzeczy w wirującej trąbie 
powietrza i śmieci. Zamknąłem oczy. Niewiele dało. Słońce, 
którego jak dotąd nie doświadczałem zbyt wiele, atakowało 
przez powieki, przez skórę, przez wargi. Smakowało o dziwo 
słono, nie jak pomarańcza. Ciepło obezwładniało i dręczyło. 
Uciec od tego ciepła rzecz niemożliwa, nie z zamkniętymi oczy-
ma i zasłoniętymi uszami. I zapachy też dręczyły i napastowały. 
Dawno już nie czułem ich tylu naraz. Nie tak intensywnych. 
Zapach kwiatów, zapach akacji i innych drzew z pobliskiego 
pasma zieleni, zapach nagrzanego asfaltu i płyt chodnikowych, 
zapach przechodzących kobiet. Otworzyłem oczy. Tak, były tam 
te istoty obcego gatunku, patrzyły na mnie z różnymi wyrazami 
twarzy. Najczęściej współczucia, niezrozumienia ‒ rzadziej po-
gardy. Co myślały? Jaki widok musiałem sobą reprezentować, 
leżąc w ten sposób na ławce, na przystanku?

Podniesienie się było niemal niemożliwe w momencie,  
w którym zrozumiałem, że moje ciało jest jak posegmentowane. 
Osobno czułem ręce, nogi, jakby ukrzyżowany na tesserakcie, 
jakby każda część ciała była w innym wymiarze, na innym ko-
lorze. I odzyskać nie mogłem władzy, tak jak lalkarz nie może 
podnieść lalki, której nitki się zaplątały, której kończyny, or-
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gany i włosy leżały rozłożone w nieładzie niemal tak pięknym 
jak śmierć. I dopiero wniosek genialny, że niżej musiało być 
to, w co uwierała rzeczywistość, a wyżej to, w co raziło słońce, 
pozwolił mi pozbierać się, poskładać, odzyskać władzę, ruszyć 
przed siebie i nawet otworzyć oczy. Czy to możliwe, by to była 
rzeczywistość? Czułem się, jakby dzieliła mnie od niej zasłonka, 
z której nie mogłem się wyplątać. Wyciągałem rękę do świata, 
ale moja ręka świata nie była bliżej, bo między nami naciągała 
się ta cienka warstwa namacalnej pajęczyny. Nie mogłem 
wrócić, nie mogłem się tu ustabilizować. Cały czas podeszwy 
moich butów tkwiły tam.

Moje spojrzenie pomiędzy wydymającymi się od dźwię-
ków obrazami padło na ten kolorowy plakat, który musiał go 
zainspirować. Ryzykowne to było z jego strony, bo też nigdy 
nie graliśmy przecież w tego typu gry. Nigdy ja nie grałem. 
W domu, w którym się wychowałem nie było nawet kon-
soli. Moje życie zawsze kręciło się wokół przyrody, zwierząt 
i starej fantastyki naukowej, przez to nigdy nie nauczyłem 
się, jak się porozumiewać z przedstawicielami tego samego 
gatunku. Nawet z rodzicami miałem problem. Moja rodzina, 
na tyle duża, że nie pamiętałem imion wszystkich, mieszkała 
w niewielkim miasteczku na północy kraju, gdzie lasów  
i jezior było na tyle dużo, że opuściwszy tereny zamieszkałe 
przez ludzi, można było wierzyć, że się znalazło w krainie 
baśni, poza miejscem i czasem, w której tylko gwiazdy były 
takie jak zawsze, ale przecież i gwiazdom można było nadać 
nowe imiona, a z kłębiastych chmur odczytywać przezna-
czenie. Od dzieciństwa uciekałem od wszystkich dzieciaków, 
które próbowały mnie schwytać i zmuszać do wspólnej za-
bawy, uciekałem i wolałem szeptać swoje sekrety trawom  
i drzewom, słuchać ich pieśni w szumie strumyka i wiatru. 
Kłaść się na wodzie i ginąć w tym płaskim, kolorowym od-
biciu nieba. Kąpać się w chmurach i sięgać myślami krańca 
świata. Tworzyć w głowie grupę przyjaciół, która by mnie nie 
opuściła, która by była ze mną. Chciałem sobie wyobrażać, 
za każdym razem, kiedy wybiegałem z mojego domu na 
podwórko, a później w pola i lasy, że tam, za wzgórzem,  
w nieskończoność ciągnie się morze. Że jeśli dobrze poszu-
kam, to znajdę przy jednym z molo zacumowaną karawelę, 
którą będę mógł wypłynąć z wierną załogą, z dzielnym ka-
pitanem w miejsca nie odkryte jeszcze przez człowieka, na 
poszukiwanie skarbów zostawionych tam przez bogów, któ-
rzy władali niegdyś światem. Chciałem wierzyć, że ucieknę 
kiedyś rodzinie tak daleko, że staną się dla mnie tylko 
wspomnieniem, do którego będę wracać, patrząc na zdjęcie, 
na którym wszyscy jesteśmy przytuleni i uśmiechnięci. 
„Jesteście cudowni”, powiedziałbym wtedy. „Cudowni jes-
teście właśnie dlatego, że mogę do was tęsknić, że nigdy 
nie wchodziliście mi w drogę, że daliście mi tyle swobody”. 
Mijało mnóstwo czasu i w pewnym momencie przestałem 
już wierzyć w możliwość posiadania statku, ale dalej było 
tyle innych wspaniałych opcji zwiedzania świata. I wierzyć 
nie chciałem, że on cały już został odkryty, że każdy jego 
zakątek można zobaczyć z satelitów, że poza miejscami,  
w których są ludzie, nie ma nic ciekawego. Uciekałem z domu 
i wędrowałem przed siebie, czasami mijały doby i w pew-
nym momencie zawsze docierałem do kolejnych ludzkich 
zabudowań. Nigdzie nie byłem w stanie się od nich uwolnić, 
nigdzie o nich zapomnieć. Gdy wreszcie bez wiedzy rodzi-
ców (i też bez zbytniego z ich strony zainteresowania, nig-

dy się mną przesadnie nie przejmowali) udało mi się dostać 
nad morze, czekało mnie rozczarowanie największe chyba  
w moim życiu. To miało być to? Te wody spienione, ten krótki 
pasek szarości sklejonej z niebem? Te plaże ludzi pełne bar-
dziej niż mysie truchło jest pełne robactwa? I statki, o których 
tak marzyłem, czytając książki przygodowe, rozczarowały 
mnie strasznie. Nie wyglądały romantycznie ani pięknie,  
w większości nie miały nawet żagli, bo napędzane były ropą 
czy innym świństwem. Drobne jachty wyglądały raczej jak 
wylęgarnia biznesowych romansów niż jak środek transpor-
tu, który powieźć mnie miał ku przygodzie. Zaś ceny nad-
morskiego miasteczka sprawiły, że wróciłem do domu bardzo 
prędko. Wtedy zrezygnowałem z wyjazdu za granicę, żeby 
nie dostarczać sobie kolejnych rozczarowań. Chciałem zająć 
się ochroną środowiska, ratować wszystko, co piękne na na-
szej planecie i czego ludzie jeszcze nie zdążyli zniszczyć, ale 
zbyt słabo zdałem maturę z biologii, żeby dostać się na takie 
studia. Właściwie jedyne co zdałem dobrze dzięki mojemu 
ciągłemu bujaniu w obłokach, zaczytywaniu się i uciekaniu 
w lasy i nad jeziora, był język polski. Tak trafiłem na swój 
kierunek studiów i rodzice, mimo wszystko, robili wrażenie 
bardzo ucieszonych. Skłonni byli finansować mój żywot  
w nędznej suterenie w jednej z najpodlejszych dzielnic 
miasta. Zabijało mnie to miasto. Za każdym razem, gdy 
myślałem, że od najbliższego lasu dzielą mnie dziesiątki kilo-
metrów, których nie dam rady pokonać pieszo przed zmro-
kiem, za każdym razem, gdy jechałem tramwajem i napierał 
na mnie tłum obcych istot ludzkich, a już zwłaszcza wtedy, 
gdy zacząłem mieszkać w tej klatce, wylęgarni szczurów, 
obok ludzi ‒ umierałem. Kładłem się spać w moim poko-
ju metrażu cztery na cztery, myśląc tylko o tym, że ktoś  
w moim łóżku przede mną spał, ktoś się na nim kochał, ktoś 
chorował, ktoś umierał, ktoś mógł się urodzić, i opanowywała 
mnie straszna, dławiąca klaustrofobia. Uciekałem do kuchni, 
a tam przestrzeń jeszcze mniejsza i na dodatek okno, przez 
które widziałem ulicę i wydychające spaliny samochody. 
Uciekałem przed blok, a tam nic nowego. Inne bloki, rów-
nie wysokie jak mój. Setki bloków pociętych setkami uliczek. 
Miliony ludzi stłoczonych jak zwierzęta w laboratorium, go-
towe na wiwisekcję. Identyczni ludzie, jak efekty pracy fa-
bryk. Trudno mi było oddychać. Siadywałem na skwerku 
zieleni zanieczyszczonym przez psy i gołębie i czekałem, aż 
coś pozwoli mi się oderwać od tego strasznego uczucia. Po-
tem wracałem do pokoju i starałem się zmyć z siebie zapach 
smogu. Ale nic nie pomagało. Woda straszliwie śmierdziała 
chlorem i robiła wrażenie suchej. Moje ciało niszczało od 
suchości powietrza i wody, moje uszy głuchły od ciągłego 
miejskiego zgiełku, moje ciało żywcem mumifikowało się od 
zjadanych konserwantów.

Żeby w ogóle znaleźć coś jadalnego, coś co było zielo-
ne bez barwników i nie byłoby na konserwantach w stanie 
przetrwać dłużej niż ja, musiałem chodzić na targi. Dość dale-
ko, mnóstwo czasu na to traciłem, ale w końcu wypalił się we 
mnie ogień do studiowania. Błagałem matkę, by pozwoliła mi 
wrócić do domu, ale chyba już się z ojcem zbytnio przyzwy-
czaili do wolności, jaką dawał im pusty, cichy dom, bo zabra-
niali wrócić mnie i mojemu rodzeństwu, które poznajdowało 
już własne gniazdka, rozsiewając się na całą Polskę i zasilając 
klasę średnią, a także dbając o przyrost naturalny. To co mi 
zostało, to udawać, że studiuję kolejne lata i nawet wziąć się 
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za licencjat z przedmiotu, o którym doskonale wiedziałem, 
że nie służy niczemu na całym świecie i w moim wypadku 
jego synonimem mogłoby być równie dobrze „bezrobocie”. 
Wiedziałem, że koperty od mamy nie będą przychodzić wie-
cznie ani też nie uda mi się za nie zrealizować moich marzeń.

Coraz częściej uciekałem więc wewnątrz siebie. Miałem 
też dziwne wrażenie, że czasami ktoś inny za mnie przeżywa 
dnie, a nawet całe tygodnie. Podupadałem na zdrowiu, więc 
kiedy tylko odzyskiwałem przytomność i trzeźwość umysłu, 
jadłem na zapas, dostarczałem sobie witamin i starałem się 
ratować to, co jeszcze zostało z mojego organizmu. Podej-
rzewam, że mama by mnie nie poznała, prezentowałem sobą 
obraz raczej wynędzniały. Byłem wychudzony i spłowiały, 
cały poszarzały od miejsca, w którym mieszkałem.

Na jednym z targów spotkałem tę staruszkę, która sprze-
dawała starocie po tak niskich cenach, jakby je wszystkie 
pozbierała po śmietnikach, wysypiskach, a potem dokupiła 
jeszcze kilka ładniejszych rzeczy na aukcjach, gdzie wyprze-
daje się majątki zmarłych staruszków. Kilim, czy może gobe-
lin, który leżał na glebie między innymi tego typu rzeczami 
strasznie mi się podobał. Nie wiem dokładnie, co było na 
nim wytkane, bo później jakiś pomysłowy artysta alkoholik 
czy może jakieś rozpuszczone dziecko wymalowało wszyst-
ko po wierzchu farbami. I tu trzeba przyznać, cokolwiek by  
o tym dziele nie powiedzieć, prezentowało się niebanalnie: jak 
jedna z okładek starych książek science fiction, w których nie 
wiadomo, o co chodzi, więc na pewno chodzi o coś ważnego, 
ambitnego i ponadczasowego. Natychmiast wyciągnąłem 
dwadzieścia złotych, które miałem przeznaczyć na wystawny 
obiad, i odciążyłem starowinkę z orientalnego przedmiotu. 
Powiesiłem go obok okna i zajął sporą przestrzeń. Cudownie 
się jego nietypowe kolory odcinały na beżowej, kiedyś za-
pewne białej, ścianie. Byłem bardzo szczęśliwy.

Kiedy dotykała mnie niemoc twórcza i dość miałem pat-
rzenia na migający kursor na białym tle kartki papieru, na któ-
rej miała się prezentować moja praca licencjacka, odwracałem 
się do kilimu i wymyślałem sobie setki jego historii. Tego jak 
to mogło wyglądać, że go utkano i później wymazano tymi 
farbami. W jednej z wersji został on wykonany przez jakąś 
starowinkę, spotykającą się z innymi starowinkami w wiej-
skim domu ludowym, żeby podtrzymując tradycję, tkać tapi-
serie w kwiatuszki i roślinki, które by były odwzorowaniem 
piękna młodej, dzikiej, pogańskiej Polski. Później trafił w ręce 
oszalałego artysty, który odskoczni szukał od płótna, drew-
na i papieru i zużył resztki farb i resztki słabego widać, mało 
płodnego natchnienia do zniszczenia tego kiczowatego, acz 
uroczego zapewne kiedyś dzieła. W innej wymyślonej prze-
ze mnie wersji przeszłości tkaniny, był to arras sprowadzony  
z Europy zachodniej przez jakiegoś starego fetyszystę, pozba-
wionego wnuków i otaczającego się zamiast zwierzętami 
jakimiś dziwnymi dziełami sztuki. Arras, na którym jakąś 
mitologiczną scenę czy może inne paskudztwo wytkano, po 
śmierci staruszka trafił do domu sąsiadki, jeszcze starszej. Ona 
to na arrasie ustawiła stół, a bawiące się pod spodem wnuki  
i prawnuki wymalowały farbami swoje niejasne fantazje. W in-
nej z kolei wersji tkanina trafiła do mnie z Europy wschodniej, 
z któregoś kraju prawosławnego, w którym się lubują w kili-
mach i ikonach. Robota była dziełem jednej ze spracowanych 
matek, sprzedana za bezcen wątłej waluty i służąca jakiemuś 
malarzowi do wycierania pędzla z farby w trakcie tworzenia 

ikon. W mojej chyba ulubionej wersji gobelin wisiał na ścianie 
w kościele, utkany w biblijne sceny przez jedną z wiernych, 
pracowitych parafianek i sprzedany, gdy ścianę przyozdobić 
miały droższe, lepsze obrazy, na nową modłę zdobione,  
z pozłacaną ramą. Gobelin taki trafił do rąk jakiegoś ateusza, 
co pozwolił na nim mazać swojemu dziecku, próbować jego sił 
z pierwszymi kredkami, mazakami, farbkami.

Im bardziej się przyglądałem gobelinowi, tym mniej czasu 
poświęcałem studiom i pracy. To nauczyciel psychologii pierw-
szy zauważył, że chyba coś mi dolega, jakaś odmiana pożerającej 
mnie schizofrenii czy depresji. Gdy spytałem, co mogę z tym 
zrobić, dał mi wizytówkę do kolegi psychiatry, który by mnie 
środkami farmakologicznymi poczęstował, schowałem ją do 
kieszeni płaszcza. Przez chwilę nawet chciałem skorzystać, ale 
zanim to zrobiłem, oddałem płaszcz do pralni, a na psycholo-
gii już się więcej nie pojawiłem z przyczyn różnych. Tak więc 
tkwiłem w pokoju ja i mój kilim, czasem w milczeniu, czasem 
w cichej, niemal telepatycznej konwersacji. Zapraszał mnie do 
poznania swoich sekretów, do zatopienia się w sobie, do za-
pomnienia o tym świecie. Śmiałem się z niego, uświadamiając, 
że koperty od mamy nie będą przychodzić wiecznie. Wte-
dy to moje zdrowie zaczęło podupadać znacznie bardziej, 
przegapiałem coraz dłuższe okresy czasu i zdałem sobie sprawę, 
że muszę się leczyć, że muszę wyjść z tego wszystkiego, ale 
za każdym razem w drodze do pierwszej lepszej przychod-
ni odbierało mi świadomość z byle powodu. Rzeczywistość 
przestała być rzeczywistością. Ktoś ją rozbierał na różne wy-
miary i ciężko było się z tego wszystkiego wydostać, ktoś mnie 
więził na coraz dłuższe okresy wewnątrz mojej własnej głowy. 
Kilim uświadomił mi, że w jego powierzchni mogę spokoj-
nie wojować z drugim mieszkańcem mojego ciała i próbować 
zabić go raz na zawsze, zanim on zabije mnie lub doprowadzi 
do całkowitego wyniszczenia naszego wspólnego organizmu. 
Walczyłem więc z nim na różnych poziomach, w różnych tłach, 
na różnych zasadach. Starcia były dużo trudniejsze niż mi się 
wydawało i często przegrywałem w momentach, w których, 
zdawałoby się, zwycięstwo miałem w kieszeni. Stawałem się co-
raz bardziej bezradny. Coraz mniej wiedziałem, co począć. A on 
był zupełnie inny, jakby się wziął nie wiadomo skąd, jakby się  
w ogóle nie wychował ze mną w jednym ciele. Przede wszyst-
kim był pełen przeciwieństw. Na przykład nienawidził przyro-
dy, a z drugiej strony nienawidził też ludzi. Właściwie mnóstwo 
było rzeczy, których nienawidził. Nienawiść napędzana jego 
strachem narastała z postępem geometrycznym, jak jakiś wiel-
ki, złośliwy nowotwór. Zdawał się być trawiony mnóstwem 
dolegliwości, cierpienia i niechęci. Jego marzenia były kopiami 
cudzych marzeń. Filmów, które miałem okazję zobaczyć, gier, 
o których mi opowiadano lub których trailery widziałem (bo 
ja nigdy nie traciłem czasu na gry), stare, kiepskie filmy, któ-
re oglądałem mimochodem, gdy nie miałem nic do czytania; 
rzeczy martwe i brzydkie jak roboty, dinozaury, bezrozumne 
maszyny, wojna, o ile była poza jego zasięgiem i mógł na nią 
patrzeć z bezpiecznej odległości, postapokaliptyczne scenerie. 
I takimi właśnie tworami swojej chorej wyobraźni częstował 
mnie na każdym kroku, gdy udało mu się mnie wciągnąć w bój. 
Wszystko w jego światach miało gorzki smak, wszystko prędzej 
czy później umierało, jeśli już nie było martwe. Jego miasta były 
opustoszałe lub zamieszkiwane sztucznie sterowanymi istota-
mi, ani jedna roślina czy istota nie miała prawa istnieć swobod-
nie, wolno, bez jego wiedzy. Strasznym był człowiekiem i nie 
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miałem zamiaru dzielić z nim ciała ani umysłu. Musiałem się 
go pozbyć jak najszybciej, nie pozwalając sobie na zwłokę. Ale 
każde starcie narażało mnie na przegraną…

‒ I co teraz zrobisz?
Kiedy znalazłem się w barze mlecznym? Kiedy pozwo-

liłem się przysiąść barmance, z którą kilka razy zdarzyło 
mi się wymienić zdawkowe grzeczności? Jakim cudem 
opowiedziałem jej to wszystko?

‒ Kim jesteś? – spytałem.
‒ Studiuję filozofię. Mam dużo czasu, więc tu pracuję  

i pomagam siostrze. Naprawdę cię to obchodzi?
Czy mnie to obchodzi? Trudne pytanie. Chyba trzeba 

studiować filozofię, żeby zadawać tak trudne pytania.
‒ Czemu siedzisz tu ze mną zamiast obsługiwać klientów?
‒ Widzisz tu kogoś poza sobą?
Rozejrzałem się. Nie, oczywiście nikogo nie było. O tej porze 

tylko bezrobotni i skacowani studenci byli poza miejscami czynów 
ważnych i koniecznych dla życia ludzkiego. I wariaci, tacy jak ja.

‒ Dawno już zainteresował mnie twój przypadek. Nie udajesz?
Spojrzałem na nią z niezrozumieniem.
‒ Co pozwala ci wtrącać się w interesy innych ludzi?
‒ Ciekawość. To największa siła napędowa naszego gatunku.
Ja tam nigdy nie byłem ciekaw. Czy to sprawia, że stoję  

w miejscu? Właściwie to…
Patrzyła napastliwie. Miała oczy jak coś zielonego i bły-

szczącego. Jak jakieś wstrętne wodorosty pełne pijawek pod 
powierzchnią brudnej rzeczki. Ta myśl natychmiast dodała 
mi trochę otuchy, ale i tak musiałem spuścić wzrok i zerknąć 
w swoją pomidorową. Natychmiast zabrałem się za jej jedze-
nie. Wyżyny kulinarne to to nie były, nawet jak na mój gust, 
ale jak za trzy złote, to dzieło sztuki. Jadałem gorsze. Sol-
niczka patrzyła na mnie uważnie, ale jak na razie milczała. 
Tylko w takich podrzędnych barach jak ten nadal podawano 
solniczki i cukiernice na stół, w droższych barach są tylko 
saszetki z niesłoną solą, pewnie z jakichś odpadów, lub cuki-
er, który pachnie jak cukier, ale wcale nie jest słodki i zawsze 
mam po nim rozwolnienie. Tutaj było bardzo romantycznie, 
lubiłem to miejsce. W oknach wisiały staromodne firanki  
z lambrekinami, na ścianach do wysokości okna rozwieszo-
no słomiane maty, a na stołach były obrusy (obrusy!), co pra-
wda często brudne, ale to i tak więcej niżbym oczekiwał po 
tym mieście. A już mistrzostwem świata w uwodzeniu mojej 
duszy były stojące w wazonikach cięte kwiaty. Na moim była 
akurat lilia (jak na pogrzebie), i tak uwielbiam te kwiaty, że 
natychmiast poczułem jak serce bije mi szybciej z radości  
i przystąpiłem do jedzenia z większym zapałem, jakbym 
nagle uwierzył, że walka z tym drugim już jest właściwie 
wygrana. Studentkę filozofii najwyraźniej znudziło tak typo-
we zachowanie z mojej strony, bo wróciła do podkreślania 
czegoś na swoich wydrukach, pewnie materiałach do szkoły. 
Filozofia, kolejny zasilacz grona bezrobotnych.

‒ Ale najwięksi ludzie w tym kraju ją studiowali – powiedziała 
zrezygnowana, jakby już wielu przede mną to tłumaczyła.

Czy ja to powiedziałem na głos?
Wróciłem do jedzenia, byle zamknąć jadaczkę i kontrolować 

język. Patrzącą na mnie z wyrzutem solniczkę zakryłem serwetką 
(bo i serwetki mieli!), ale jej słony głos słyszałem i spod niej.

‒ Jeśli się nie pozbierasz, stracisz ciało na zawsze – mówiła 
stłumionym miękkim papierem głosem. – Ona ci coś podpo-
wie, przyjrzyj jej się.

Zacząłem się przyglądać, ale nic mi to dobrego nie przy-
niosło. Jedynie przez przymknięte powieki jej twarz zaczęła 
się rozmazywać i wyglądała teraz jak beżowy kamień z dłu-
gimi, wąskimi ustami wyrysowanymi przez całą długość. 
Zadrżałem z trwogi.

‒ To może jak nie na tamtym polu, to tu, w rzeczywistości, 
masz szansę z nim wygrać.

Patrzyłem jak zafascynowany na tę szeroką szparę, która 
niby była jej ustami, ale ilekroć się otworzyła, wydobywał się 
stamtąd szeleszczący kawałeczek ciemności.

‒ Co?
‒ Może powinieneś sam siebie przekonać, że to ty jesteś 

prawdziwy. Nie wiem, zadzwoń do mamy, poszukaj zdjęć 
twojego domku, zacznij pisać dziennik, w którym opiszesz 
swoją prawdziwą przeszłość, zapisuj wszystko, co cię spo-
tyka. Tak, żeby to stało się bardziej namacalne, materialne, 
byś mógł do tego wrócić w dowolnej chwili i nie tracił po-
czucia ciągłości…

Mama, ha! Czy trzeba studiować filozofię, żeby wpadać 
na tak idiotyczne pomysły? Ale co do tego zapisywania… Jak 
urzeczony patrzyłem na jej czarne pióro, chyba jakieś drogie. 
Nagle wydało mi się rozwiązaniem wszystkich moich prob-
lemów, pisać przecież umiałem (no może prócz licencjatu) i nie 
wymagało to ode mnie żadnego wysiłku. To pióro mogło stać 
się bronią, którą bym natychmiast wygrał z tamtym, bo w domu 
długopisów nie było od dawna, to pewne, a kupienie czegoś  
w kiosku przerastało mnie w momencie, w którym wszystkie 
ludzkie twarze przypominały mi owadzie, tylko bez oczu.

‒ Chcesz, bym ci je dała? – spytała, przestając pisać na 
chwilę. – Moje pióro.

‒ Tak.
Nie czekając na zgodę, wyciągnąłem rękę i jej je zabrałem, 

po czym pobiegłem w stronę swojego mieszkania, starając 
się nie patrzeć na mijającą mnie bezoką szarańczę, ściskałem 
w dłoni pióro. Pierwszym słowem, które miałem zamiar 
napisać za jego pomocą było „Zwyciężyłem”.

Jaźń II
Cóż za naiwność! Najlepszy dowód, że on nie może istnieć. 

Nie da się wychować na tej planecie, osiągnąć pełnoletniości, 
koegzystować z innymi ludźmi i pozostać kimś równie naiw-
nym. Dać mi pomysł na zwycięstwo i liczyć, że pozostanę 
obojętnym! Dać mi pomysł na zwycięstwo, po czym jak 
dziecko małe poluzować czujność! W dłoni ściskałem czar-
ny klucz do zwycięstwa. W drugiej ręce trzymałem klucz do 
mieszkania. Nic nie było w stanie mnie teraz oderwać od 
rzeczywistości. Stałem na nogach mocno, jak mocno stoją 
filary Forum Romanum.

Wdarłem się do mieszkania i ślepy byłem na wszystkie wiz-
je kuszące, a oczekujące, szepczące do mnie nieskończonymi 
możliwościami. Nie, nie dam się, nie teraz, nie mogę. Nie, gdy 
zwycięstwo o krok i gdy tak niewiele brakuje, by nieskończoną 
wojnę jednym tym piórem zwyciężyć. Zaraz szał mnie dopadł 
i wszystkie rzeczy dookoła i pudełka po jedzeniu, i papierki, 
i puste talerze rozsypywać zacząłem, aż dotarłem wreszcie 
do całej wieży leżących jeden na drugim zeszytów drobnych, 
szesnastokartkowych. Ale nie posłużyły z wyjątkiem tych kil-
ku bzdurami zamazanych. Wziąłem więc jeden z zeszytów  
z wierzchu. Nic na nim specjalnego nie było. Co jedynie czar-
na okładka i plamy jakieś namazane. Zabawne, zupełnie jak na 
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gobelinie. Otworzyłem na pierwszej stronie papier wątpliwej 
jakości i zastanowiłem się z piórem w ręce.

Dowód mojej prawdziwości.
„Z tym moim życiem było tak, świat moich marzeń wypluł 

mnie tak, jak rozpędzony cyklista wypluwa owada. Na tym 
świecie nie ma dla mnie miejsca i we mnie nie ma miejsca na 
ten świat. Wszystkie wspomnienia przelewają się i mieszają ze 
snami i marzeniami i tylko jedno pamiętam na pewno:

Złoty dzień jak dziś. Blask, co się wlewał oknami nie-
proszony, nie do odgrodzenia w żaden sposób. Błękit nieba 
nieprzyzwoicie przyjazny. Ciepło otulające jak słodycz życia, 
i zdawałoby się możliwe do zlizania z nagrzanych warg, 
ciepłą słodyczą rozgrzewające, słońce zaplątane we włosach  
i oczy zmuszające do zmrużenia sennego. Złoty dzień jak dziś.

Jak bogowie jacyś staliśmy w piątkę. Suma naszych lat 
połowy wieku nie przekraczała, tacy to byliśmy wielcy, a każde 
z nas mniej niż półtora metra. Odwaga nas rozpierała i ledwo 
utrzymać się mogła na nogach trzęsących, galaretowatych, 
miękkich. I krzyk się w każdym z nas ledwo trzymał w piersiach, 
szarpiąc się wewnątrz jak ptak w klatce, wyjścia każdą możliwą 
drogą szukający. Bo oto szaleństwo i głupota dzieci normalnych 
zupełnie nie ma granic, tak jak nie ma granic zdziwienie, że 
wszystkie te dzieci wieku dorosłego dożywają. Najmądrzejszy 
z nas to wymyślił. Ten najnormalniejszy. Dziecko dobrze 
zarabiających i świadomie wychowujących rodziców.

Staliśmy na torach i słyszeliśmy nadjeżdżający pociąg. 
Nie chcieliśmy się zabić, to była próba odwagi. Przed nami 
spadek stromy z wału, kamieniami wysypany. Albo pociąg, 
albo w dół skok. Póki rychło, jeszcze by się bez zadrapań 
obyło, ale to nie o wyjście cało szło. Zdobywcy ciało swo-
je miast orderami kolejnymi, bliznami zdobili. Tylko tak 
można zdobyć potęgę i ograniczenia pokonać, robiąc to, co 
niemożliwe, co głupie, z czego się całym nie wychodzi. Jeśli 
umie skakać na metr ‒ przepaść dwumetrową trzeba obrać 
za cel, bo wtedy szansa tylko jedna na progres, a brak pro-
gresu oznacza śmierć ‒ los słabych. Żyłem w świecie, gdzie 
byłem najsłabszy.

Zamknąłem oczy i w dziwny sposób przestałem słyszeć 
też ich krzyki, gdy skakali po kolei.

Żyłem w świecie, w którym zwycięzcami nie zosta-
wali tacy jak ja. Osunąłem się dopiero, gdy poczułem jak-
by chciwe dłonie powietrza na ciele wciągające do tyłu. 
Odepchnąłem się nogami do przodu, nie do życia, a do 
zwycięstwa, w powietrzu dźwięki wszystkie do mnie dotarły 
i ryk pędzącej stalowej maszyny i trąbienie straszliwe, naj-
straszliwsze wspomnienie w życiu i ich krzyk jednogłośny. 
Potem widziałem ciemność i ziemia zaczęła uderzać we mnie 
z niewiarygodną prędkością i skrupulatnością taką, jakby mi 
chciała każdą kość z osobna obić, każdy mięsień dokładnie 
ze skóry obedrzeć, jakbym się w bębnie pralki znalazł. Oczy 
otworzyłem i świat czerwoną miał barwę. Patrzyli na mnie 
jeszcze przerażeni, jeszcze nie zachwyceni.

Zwycięstwo w tym świecie miało smak krwi.”
Nie chciałem pisać dalej, nie mogłem. Rozglądałem 

się, przerażony, chcąc schować przed sobą i pióro, i zeszyt. 
Ja realność swoją udowadniać miałem? Ja? Prawdziwy ja?  
I scena ta prawdziwa? A z mojego to życia?

Gdzie to schować? Gdzie się rzeczywiste i nierzeczywis-
te cenne rzeczy chowały? Spojrzenie moje na gobelin padło. 
Wpisać tam tej kartki nieszczęsnej nie mogłem ani wmalować. 

Nie sposób, by się jego częścią stała, ale też musu takiego 
nie było. Na palce się wspiąłem i kartkę wyrwaną z zeszytu, 
zapisaną, za gobelin wsunąłem.

Szelest, który usłyszałem mnie zaniepokoił. Palcami po 
gobelinie przesunąłem i na stopy wysypały mi się kartek 
dziesiątki. Ukląkłem przejęty lękiem takim, jakby mi kos-
tucha w twarz patrzyła. Na każdej blok tekstu i słowa, który-
mi się powinno wszystkie dobre prace zaczynać:

„Z tym moim życiem było tak…”

Urodziłam się w 1991 roku w miesiącu kwitnących 
kwiatów. Jestem metalem, miłośniczką manganime, kul-
tury japońskiej, literatury rosyjskiej, członkinią i dumnym 
hersztem Gildii Bardów, wyznawcą Dukaja i Strugackich. 
Marzę o zostaniu piratem i walczę o miano pisarza.

Karolina Cisowska

Krzysztof Gniady
Czytaj, waćpan!

 ilustracja Konstanty Wolny
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Wytoczyli się z szuwarów zwarci w śmiertelnej wal-
ce. Stary szlachcic o bujnym wąsie wyglądał mizernie przy 
masywnej postaci przeciwnika. Człowiek ten, a może i de-
mon, słusznych był rozmiarów. Od stóp do głów oblepiało 
go wodne zielsko, czyniąc całkiem niepodobnym do jakie-
jkolwiek istoty ludzkiej. Wydawał charczące, dzikie wrzaski 
przywodzące na myśl stado małp. Dźwięki te niosły się po 
powierzchni rzeki, przetykane co chwila histerycznym char-
kotem wydobywającym się z gardła szlachcica.

Brodzili po kolana w wodzie. Potwór ściskał jedną ręką 
gardło ofiary, a drugą przytrzymywał w śmiertelnym uścisku. 
Szlachcic wił się, okładał monstrum pięściami i desperacko 
starał się złapać oddech. Woda bryzgała na wszystkie strony, 
napędzana intensywnie pracującymi nogami adwersarzy.

Łabecki zdjął kołpak i przeżegnał się.
– Słodki Jezu! In nomine patris. Utopiec szlachcica ucapił! 

Zróbcie coś, panowie bracia!
Assanowicz i Zabiełło spojrzeli z przerażeniem, najpierw 

na niego, a potem na walczących. Ich poznaczone bliznami 
twarze wysyłały jasny sygnał – ta sprawa nie leżała w ich 
kompetencjach. Tylko Bóg mógł pomóc przeciw mocom 
piekielnym. Oni woleli znaleźć się z dala od tej rozprawy. Ale 
jak to trzeba było przedstawić, aby nie zostać posądzonym, 
oczywiście niesłusznie, o tchórzostwo? 

– Panie Łabecki – odparł Zabiełło. – Wiesz, że w każdej 
bitwie, bądź też zwadzie, nigdy przeciwnik nie zobaczył moich 
pleców. Ale gdzie mi tam z mocami piekielnymi wojować!? 
Myślisz, że moja szabla zdziała cokolwiek przeciw demonom?

– Idź i sprawdź – rzucił Assanowicz.
Łabecki przeniósł wzrok na Tatara i powiedział:
– Selim! Ty jesteś mahometanin. Ciebie licho nie weźmie!
– A ty ponoć jesteś pierwsza szabla w powiecie. Słyszałem, 

jak żeś opowiadał o tym diable, co go rzekomo pogoniłeś.
– Ciemno było. Nie byłem pewien. Ale wrzeszczał jak 

wszyscy diabli. Verbum nobile.
Walczący o życie szlachcic wyraźnie tracił siły. Jego pięści 

poruszały się coraz wolniej. Wznosił oczy ku niebu, szukając 
w nim ratunku. A wyjątkowo piękne było tego dnia! Błękitne. 
Bez żadnej chmurki. Wrześniowe słońce jasno przyświecało, 
mimo że nie dawało już tyle ciepła co latem.

Trzej szlachcice przyglądali się temu starciu w milczeniu. 
Łabecki trzymał medalik w niemej modlitwie. Jego towa-
rzysze położyli ręce na rękojeściach szabel i wyglądało, jakby 
zaraz mieli pobiec na pomoc. Jednak stali niezdecydowani  
i przestraszeni. 

Czas się ciągnął. Starcie wydawało się trwać od wieków,  
a końca nie było widać. Dwie sylwetki wirowały, rozpryskując 
wokół siebie wodę. A akompaniowała im głucha cisza.

– Co tu się dzieje?!
Trzej szlachcice odwrócili się przestraszeni, choć ten zim-

ny głos był im dobrze znany. Jeździec, który wyłonił się z lasu, 
przypominał trochę niedźwiedzia. Groźny grymas, bujna bro-
da i szerokie bary. Odziany był w kolczugę, a wyposażony jak 
na wojnę.

– Demon! Utopiec! Szlachcica dusi, panie Pakosz! – 
odparł Łabecki.

– To czemu nie spieszycie mu na ratunek? – zapytał 
nowoprzybyły z odcieniem pogardy w głosie.

– Jak? Jak na diabła iść? – zapytał Zabiełło.
Pakosz nie odpowiedział. Po prostu spiął konia ostroga-

mi i w dwóch skokach znalazł się na brzegu. Kara klacz bez 
lęku wkroczyła do rzeki. Po chwili byli już przy walczących, 
a nieulękły szlachcic zdzielił potwora w łeb buzdyganem. Po 
mrożącym krew w żyłach chrupnięciu z głowy utopca polała 
się fontanna krwi. Z głuchym rykiem padł w wodę, a rzeka 
porwała ciało, grzebiąc je w swych odmętach. Tym samym 
zatrwożeni szlachcice nie mieli już okazji przekonać się, czy 
był to demon, czy może tylko zwykły człowiek.

Jeździec bez wysiłku jedną ręką schwytał ledwo żywą 
ofiarę potwora. Obrócił konia i spokojnie wrócił na stały ląd.

– Tak – odparł Pakosz zdumionemu Zabielle.
Wszyscy obecni zgromadzili się wokół biedaka, którego 

położono na piaszczystym brzegu. Łabecki i Zabiełło prowadzi-
li dyskurs, próbując ustalić, kim mógł być nieszczęśnik. Assano-
wicz natomiast przykucnął nad szlachcicem i zaczął go badać.

– I co? – spytał bez emocji Pakosz. – Wyżyje?
Selim skrzywił się i pokręcił przecząco głową.
– On kona.
– Szlachetni panowie… – wyrzęził szlachcic, sięgając 

jednocześnie za pazuchę.
Tatar próbował go powstrzymać przed niepotrzebną 

czynnością, ale umierający zatrzymał go zdumiewająco sta-
nowczym gestem. Wyciągnął zapieczętowaną kartę papieru, 
po czym złapał go nagły atak krwawego kaszlu.

– Proszę… – powiedział, wręczając list Assanowiczowi – 
…przekażcie go…

Znów zakaszlał. Próbował jeszcze coś pokazać, ale jego 
ręka opadła. Pozostało mu już tylko smutne spojrzenie.  
I wkrótce zgasł. Szlachcice przeżegnali się, a Selim mruknął 
coś pod nosem i zaczął lustrować wzrokiem tajemniczy list.

Został napisany na dobrym papierze. Zdobiła go wielka, 
czerwona pieczęć z wytłoczonymi Jelitami. Tatar obracał 
przedmiot w dłoniach i badał, jakby szukał jakichś tajem-
nych znaków. Reszta obecnych zgromadziła się wokół niego.

Wtem Pakosz bez pytania wyrwał Selimowi list i złamał pieczęć.
– Hej – warknął Assanowicz, zrywając się i sięgając do szabli.

Krzysztof Gniady
Czytaj, waćpan!

 ilustracja Konstanty Wolny
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– Panie poruczniku! – zawołał Łabecki, wkraczając między 
nich. – To się nie godzi! Ostatnią wolą tego nieszczęśnika było 
list dostarczyć. A cudzej korespondencji się nie czyta.

– A komu chcesz go dostarczyć? – spytał niewzruszo-
ny Pakosz, rozkładając kartę papieru. – Może w treści listu 
będzie jakaś wskazówka?

Wszyscy trzej szlachcice przyznali rację temu rozumowa-
niu i z wielką ciekawością ustawili się za plecami towarzysza, 
aby móc mu czytać przez ramię.

Zapadła cisza. Wszyscy biegali oczami po tekście, chłonąc 
każde słowo. A ich usta coraz szerzej rozwierały się ze zdziwienia.

– Na rany Chrystusa! – zawołał Łabecki.
Pakosz złożył list i schował go do sakwy.
– Pan stolnik Tabulski musi to zobaczyć.

***

Stolnik Maciej Tabulski siedział w namiocie i z wielką 
irytacją odkrywał, jak zmienne są koleje losu. Wiele lat 
temu, podczas lekcji retoryki, z wielką swadą chwalił nada-
nie przywileju czerwińskiego. Wykorzystał starannie dobra-
ne argumenty oraz jeszcze staranniej przygotowane chwyty 
krasomówcze, aby dowieść, że był to jeden z najważniejszych 
i najznaczniejszych momentów, które stały się podwalinami 
pod wielkość i dobrobyt Przenajświętszej Rzeczypospolitej. 
Szło mu o tyle łatwo, że gorliwie w to wierzył. 

Jednak w czasie, gdy rozgrywa się ta opowieść, znalazł 
się w sytuacji podobnej jak król Władysław. Po raz pierwszy 
mógł spojrzeć na sprawę z drugiej strony i z przekonaniem 
stwierdził, że rycerstwo koronne, które wymusiło przywilej 
czerwiński, musiało być bandą chciwych, egocentrycznych  
i strasznie perfidnych bydlaków.

Cała sprawa sięgała korzeniami około trzech lat wstecz. 
Wtedy to Hieronim Hortyński, znany na całym Wołyniu 
hulaka i infamis, bezprawnie zajął Głowaczczyznę, jeden  
z majątków Tobulskiego. Nie była to bogata posiadłość. Po 
prawdzie w całym województwie ciężko o znalezienie większej 
dziury. Kilka rozpadających się chałup zamieszkałych przez 
wynędzniałych chłopów, którzy uprawiali kilka mórg piachu, 
ledwo wiążąc koniec z końcem. Stolnik wiele razy rozważał 
pozbycie się ciężaru, który stanowił ten majątek. Jednak  
w chwili, gdy Głowaczczyzna została zajęta przez znienawi-
dzonego konkurenta, niespodziewanie nabrała kluczowego  
i strategicznego charakteru. To nie była kwestia pieniędzy, któ-
re, jak wiadomo, szczęścia nie dają. To kwestia honoru.

Wiele czasu i środków przeznaczył, aby uzyskać korzystny 
wyrok sądu. Jednocześnie cały czas toczył z Hortyńskim cichą, 
podjazdową wojenkę. Nikt nie zyskał w tej próbie sił. Za to wielu 
chłopów ucierpiało, tracąc w najlepszym razie całoroczne zbiory.

Jednak przyszedł wreszcie ten czas, gdy Tobulski mógł 
zwołać okoliczną szlachtę, potrząsając korzystnym wyro-
kiem niczym chorągwią i rozpocząć przygotowania do za-
jazdu. Nie było to jednak proste. Wiele trudu kosztowało go 
przekonanie herbowych braci, aby stawili się w umówionym 
miejscu i zechcieli wziąć udział w wyprawie w zamian jeno 
za nic nieznaczące obietnice.

Meleszkowie, Iryccy, Tytlewscy, cały zaścianek Kowal-
skich, a także kilka innych rodzin, wspartych przez okolicznych 
rębajłów i warchołów, ściągnęło do obozu rozłożonego przy 
leśnej drodze prowadzącej na Głowaczczyznę. I się zaczęło.

Od czterech dni tkwili w miejscu. Wszystkim przybyłym 
w jednej chwili przestała pasować zawarta umowa. Zaczęli 
sugerować, że ich oszukano. Domagali się wynagrodzenia 
za podjęty trud. Kłócili się, sejmikowali, składali protestacje, 
wetowali… Mówiąc krótko, wyprawa ugrzęzła w miejscu, 
zanim jeszcze na dobre ruszyła.

Od pewnego czasu stolnik zaczynał podejrzewać, że to 
Hortyński zasiał w jego wojsku ziarno niezgody, aby zapo-
biec zajazdowi. Być może stanowiło to zbyt daleko posuniętą, 
obsesyjną nawet, podejrzliwość. Jednak dla świętego spokoju 
kazał Pakoszowi szukać w obozie szpiegów i prowokatorów.

– Jeszcze mnie popamiętacie – wymruczał, sięgając po 
kielich wina. – Niech no tylko odzyskam swoją wieś…

I w tym momencie urwał narzekania, bo niespodziewanie do 
namiotu wpadł cień. Światło, przed chwilą jeszcze rozświetlające 
wejście, zniknęło przesłonione przez barczystą sylwetkę.

Pakosz wkroczył do środka nadzwyczaj ożywiony. Rzadko 
widywano go w takim pogodnym nastroju. Prawa ręka Ta-
bulskiego, a jednocześnie jego pociotek, na co dzień epatował 
zimnem i obojętnością. Nie stanowił interesującego towarzys-
twa, jednakże był doskonałym żołnierzem i wiernym sługą. 
Zawsze warto mieć przy sobie kogoś takiego.

– Coś taki kontent, Andrzeju? Czyżbyś dorwał szpiegów 
tego czorta Hortyńskiego?

– A gdzie tam. Mam coś lepszego. – Wyciągnął list  
i podał go Tabulskiemu. – Czytaj, waćpan!

Stolnik wziął list i obejrzał go uważnie z każdej strony. 
Początkowo zachowywał rezerwę, jednak jego zdziwienie 
wzrosło niepomiernie, gdy zauważył pieczęć z herbem Jelita. 
Natychmiast zabrał się do czytania.

***

Drogi i wielce umiłowany Panie Synowcu!
Piszę do Ciebie z soczyńskiego obozu, gdzie wielka i krwa-

wa miała miejsce bitwa. 
Jak Ci wiadomo, wielki miałem rankor ku panu Hortyń-

skiemu. W przyrodzonej mej dobroci nie reagowałem na 
zaczepki i drobne zniewagi, jednakże człowiek nie jest istotą 
doskonałą i jego wytrzymałość ma swój kres. Wyruszyłem tedy 
z wielkim wojskiem ku Perhyniowi, aby infamisa do pokoju  
i pokory przywołać. Maszerować musieliśmy przez moczary, co 
wielce dało się we znaki memu wojsku. To chciał wykorzystać 
mój adwersarz, gdy ledwie wczoraj napadł na mnie pod So-
czyniem, podczas przeprawy. Wiele odwagi i fantazji wykaza-
li, lecz gdy moi silny dali odpór, zmieszali się strasznie. Gdy 
zagrały me armaty, wróg podał tyły, lecz tak nieszczęśliwie, że 
moja jazda zagnała większość w kozi róg i w bagnie potopiw-
szy, dobre wzięła łupy. Jeśli Bóg był łaskawym, to i Hortyński 
na dnie zaległ, pro publico bono.

Jednak victoria ta okazała się niepełną. Część szlachty 
obłowiwszy się, nie miała ochoty próbować umocnień Perhy-
nia. Mógłbym machnąć na nich ręką i samemu pospieszyć, 
jednakże moi Bawarowie, do czorta z nimi, wykorzystali 
sytuację i konfederację zawiązali.

Widzisz tedy, Synowcu umiłowany, że sytuacja moja 
niewesoła. Perhyń ze wszystkimi jego skarbami na wyciągnięcie 
ręki, ale iść nie lza. Zanoszę tedy do Ciebie błaganie, byś mi 
pieniędzy na opłacenie Bawarów nie poskąpił, a uczciwie się  
z tobą perhyńskimi łupami podzielę.

kRzySzTOf gnIady
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Z uszanowaniem
J. Ch. Morowiński herbu Jelita,

Sędzia ziemski łucki, ordynat lenichowski
Et caetera, et caetera

*

Tabulski rozwarł oczy z zaskoczenia, a jego usta otwarły 
się w niemym zachwycie. Spojrzał na Pakosza roziskrzonym 
wzrokiem, jakby szukając potwierdzenia, że list, który trzy-
ma w rękach, jest prawdą, a nie li tylko senną marą.

Jego sługa stał, wspierając się pod bok i podkręcając 
wąsa. Jego delikatny uśmiech był niemalże niezauważalny.

– Andrzeju, mój kochany. Ja cię chyba ozłocę. Powiedz li 
tylko, czy to prawda.

– Znaleźliśmy list u zmarłego gońca – odparł rzeczowo Pakosz.
– Martwego? A czy przypadkiem nie pomogłeś mu zejść 

z tego padołu? – zapytał bez emocji stolnik.
– O nie, jako żywo – uniósł się porucznik. – Zadusił go utopiec.
Tabulski spojrzał na niego krzywo, ale nic nie powiedział. 

Nieważne, jak pismo wpadło w jego ręce, nieważne, jak go-
niec zszedł z tego świata. Istotne, że trzymał w dłoniach 
informację, którą mógł wykorzystać. I to jak wykorzystać! Tą 
wiadomością mógł wreszcie ruszyć z miejsca całą swą armię. 
Ale była ona przepustką nie tylko do rozstrzygnięcia sporu, 
lecz także do sławy i wielkiego bogactwa.

– Co mi tam Głowaczczyzna! Ja mogę zdobyć Perhyń!  
A głowę tego infamisa zatknę na palu i zaniosę staroście.

Stolnik zatarł ręce. Poderwał się, chwycił sobolowy kołpak 
i zarzucił go na przedwcześnie posiwiałe włosy. Kątem oka 
spojrzał na stojące w głębi namiotu zwierciadło. Zawsze 
irytowało go, że w wieku ledwie czterdziestu lat czuprynę 
miał niczym matuzalemowy dziad. Ale tym razem myśl ta nie 
zdołała zaburzyć jego doskonałego samopoczucia. Zauważył 
nawet, że kolor czapki dobrze pasuje do barwy jego włosów.

– Chodźmy, Andrzeju. Czas pogadać z panami braćmi. 
Zobaczymy, co te kpy powiedzą.

Tabulski opuścił namiot wraz z podążającym za nim jak 
cień Pakoszem. Na zewnątrz przywołał gestem trębacza i kazał 
zagrać sygnał na zbiórkę. 

Stolnik próbował zaprowadzić w swojej małej armii 
jakąkolwiek dyscyplinę. Jednak szlachta okazała się wybitnie 
odporna na wojskowy dryl. Wszelkie próby spełzły na niczym, 
lecz w międzyczasie Tabulski odkrył, że zazwyczaj reagują na 
dźwięk trąbki. Nie żeby ten sygnał coś dla nich znaczył. Po pros-
tu z ciekawości zbierali się, aby zobaczyć, kto i po co hałasuje.

Tym razem też się powiodło. Większość obozu stawiła się 
przed namiotem dowódcy. Kontusze i żupany we wszystkich 
kolorach tęczy tworzyły naprawdę imponujący widok. Po-
nad ten wielobarwny tłum wystawały podgolone łby szlach-
eckiej braci. Byli zaciekawieni, choć niektóre twarze zdobiły 
grymasy zniecierpliwienia.

Tabulski przyglądał się każdemu po kolei, badając nas-
troje i wyobrażając sobie, co się stanie po tym, jak ogłosi no-
winy. Niektórzy chyba się domyślali. Czy ktoś oprócz Pakos-
za znał treść listu?

– Panowie bracia! – zaczął. – Nie będę długo perorował, 
bo nie czas to i miejsce na słowne popisy. Wiecie, po co się 
tutaj zebraliśmy. Aby odebrać wieś, którą infamis Hortyński 
bezprawnie sobie przywłaszczył, a sąd prawomocnie mi 

przywrócił. Co prawda na skutek pewnych nieporozumień 
odwlekliśmy wymierzenie sprawiedliwości… – w tym miej-
scu zawiesił głos i przeczesał ciżbę groźnym wzrokiem – …
ale co do sedna zgadzamy się, że Hortyński to bandyta  
i śmierdzące bydle.

Przez tłum przebiegł pomruk aprobaty. Zachęcony tą re-
akcją stolnik kontynuował.

– Podczas gdy my sobie tutaj deliberowaliśmy, na wschód stąd 
miały miejsce doniosłe wydarzenia. – Tutaj Tabulski podniósł rękę, 
w której ściskał list. – Oto wpadł mi w ręce list opisujący te wypad-
ki. Otóż Hortyński wszedł w konflikt z sędzią Morowińskim i przez 
niego został rozgromiony w krwawej bitwie.

Odgłos zdumienia przebiegł przez tłum. Jednak nie 
wszyscy tak zareagowali. Musieli wiedzieć.

– Jednak to nie wszystko. Pan sędzia odniósł iście pyrru-
sowe zwycięstwo. A w dodatku nie ma pieniędzy, aby opłacić 
swoich pludraków. Ugrzązł w miejscu własnego zwycięstwa i śle 
prośby o pieniądze, aby móc dokończyć wojnę. A tymczasem 
Perhyń jest broniony przez niedobitki z wojsk Hortyńskiego.

Napięcie narastało. Wszyscy już wiedzieli, co chciał powiedzieć. 
Wystarczyło to tylko wyartykułować. I poznać reakcję.

– Czy skarby Perhynia zadowolą waszmościów?
Jeden wielki ryk entuzjazmu. Szable wyskoczyły z po-

chew, jakby szlachcice chcieli pokazać swoją gotowość. Kilka 
osób wystrzeliło na wiwat. Rozległy się okrzyki na cześć stol-
nika, drwiny z Hortyńskiego i żarty o nieszczęsnym sędzim.

Tabulski był ukontentowany. Odwrócił się do Pakosza  
i obnażył zęby w delikatnym uśmiechu, okazując mu zadowo-
lenie. Wrócił do namiotu, aby obmyślić szczegóły wyprawy. 
Okres grzęźnięcia w obozie wreszcie się skończył.

***

Zostawili konie pod opieką pachołków i ostrożnie ru-
szyli pieszo ku skrajowi lasu. Stolnik, Pakosz, kilku znacz-
niejszych szlachciców i sług Tabulskiego. Starali się nie robić 
hałasu, lecz było to niezwykle trudne przy tak dużej i rozen-
tuzjazmowanej grupie ludzi. Kilka dni spędzili na bagnach, 
gdy Pakosz i Assanowicz prowadzili ich starymi zbójeckimi 
duktami. Teraz wreszcie dotarli do celu. 

Wspięli się na wydmę i stanęli pomiędzy drzewami 
wyznaczającymi granicę lasu. Przed nimi rozciągała się rów-
nina, na której leżał Perhyń. Nie było to może zbyt ludne 
miasto, lecz jego mieszkańcy nie klepali biedy. A opowieści 
o skarbach zgromadzonych przez Hortyńskiego już dawno 
przekroczyły granice województwa. Po oczach zebranych 
widać było, że marzą o tych legendarnych skarbach. Ich 
źrenice jarzyły się jak gwiazdy.

Tylko Pakosz podszedł do tematu bardziej pragmatycznie. 
Uważnie zlustrował umocnienia – drewnianą palisadę i dwie 
bramy. Domy upakowano dość ściśle, jednak główna ulica, 
stanowiąca oś miasta, oraz kilka placów było ponadprzeciętnie 
szerokich. Siedziba Hortyńskiego nieznacznie wznosiła się 
nad miastem. Otoczono ją dodatkową palisadą.

– Coś tak cicho – zauważył.
– Pewnie pomarli ze strachu – spróbował zażartować je-

den ze szlachciców.
– Bramy stoją otworem – odparł Pakosz. – Warty są nie-

liczne i snują się, jakby miały zaraz umrzeć z nudów. Nie tak 
wygląda miasto gotujące się do obrony.

Czytaj, waćpan!
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– Może wiedzą o problemach sędziego? – powiedział Tabulski.
Stolnik w przeciwieństwie do innych zebranych nie spra-

wiał wrażenia wygłodniałego wilka, goniącego za obfitą 
zdobyczą. Może dlatego, że lepiej potrafił ukrywać uczucia.

– To nie zwalnia z ostrożności.
– Może to pułapka? – rzucił Łabecki.
– Też wymyślił – powiedział stolnik, patrząc krzywo na 

rękodajnego. – Mógłby znaleźć setki lepszych miejsc. Po cóż 
miałby zwabiać wrogów do swego matecznika?

Łabecki podrapał się po głowie, próbując wymyślić jakiś 
powód. A Pakosz, zamiast wdawać się w teoretyczne dyskus-
je, od razu przeszedł do rzeczy.

– Zaklinam pana, panie stolniku. Daj mi czasu. Wejdę do 
grodu i się rozejrzę. Może Hortyńskiego w ogóle tam nie ma?

– Nie – odparł Tabulski. – Przez ten czas mogliby odkryć 
naszą obecność. I zaskoczenie diabli by wzięli. Nie mamy 
dość czasu i sił, by latami ich oblegać. Z bożą pomocą 
weźmiemy gród, choćby nie wiem co.

Kilku szlachciców przytaknęło.
– Radź mi lepiej, jak najlepiej zdobyć miasto. Są dwie bramy.
– Kijowska i Lwowska. Przed Lwowską jest dużo otwarte-

go terenu. Nie da rady podejść niezauważonym.
Pakosz wskazał palcem w stronę drugiej bramy.
– Jednakże niedaleko Kijowskiej jest zakręt drogi. Mier-

noty pozwoliły, aby zarósł on chaszczami. – Porucznik 
splunął. – Tamtędy można podejść.

– Tak – odparł Tabulski. – Gdyby wziąć bramę, to mias-
to byłoby nasze. Panie Pakosz, wybierzesz kilku najtęższych 
rębajłów i opanujecie bramę. Dacie sygnał, a ja doskoczę  
z resztą armii i wejdziemy do grodu.

Porucznik był przyzwyczajony do wykonywania wszyst-
kich rozkazów możnego krewniaka, nawet jeśli się z nimi nie 
zgadzał. Skinął więc tylko głową. 

Tabulski dał znak i cała grupa wycofała się. Dosiedli koni 
i pospieszyli do reszty, aby zorganizować atak.

Wyszli na trakt szeroką ławą, zrobili zwrot i dość sprawnie 
zorganizowali kolumnę marszową. Podjazdy zgarnęły kilku 
ludzi zmierzających do miasta. Zostawiono ich pod strażą.

Stolnik jechał przodem, pyszniąc się w doskonale wykona-
nej zbroi. Gdy zbliżyli się do zakrętu, ruchem dłoni wstrzymał 
pochód. Z zarośli wyłonił się Assanowicz i dał znać, że droga 
wolna. Tabulski przywdział swój stary husarski hełm, do któ-
rego żywił silny sentyment. Przywołał Pakosza i rzekł tylko:

– Z Bogiem.
Pakosz odwrócił się w siodle.
– Rajbuch, Koc, Kowalscy – Rudy i Psiakrew, Kornel 

Irycki. Za mną.
Cała szóstka powoli ruszyła drogą ku bramie.
– Widziałeś, pan? Właśnie nie zostaliśmy zaliczeni do naj-

pierwszych rębajłów! To dyshonor! – rzekł z wyrzutem Łabecki.
– Daj pan pokój – odparł Zabiełło i wrócił do odmawia-

nia różańca.
Stolnik nie mógł powstrzymać ciekawości. Wysunął się 

nieco naprzód, aby móc przez zarośla obserwować zdobycie 
bramy. Wszyscy wiedzieli, że to nierozsądne i może zdradzić 
podstęp, ale jakoś nikt nie zwrócił mu uwagi.

Pakosz i jego oddział jechali spokojnie. W drodze 
rozglądali się obojętnie na boki, jakby podziwiali okolicę. 
Strażnik w bramie nie zareagował. Stał oparty na halabar-
dzie i tylko się przyglądał. Widać w służbie takiego swawol-

nika i zbója jak Hortyński wielu było podobnie uzbrojo-
nych i groźnie wyglądających bandytów, więc kilku więcej 
nie zrobiło na nim wrażenia. Chciał ich puścić bez robienia 
problemów, ale Pakosz podjechał do niego, zadając jakieś 
pytanie. Gdy tylko reszta oddziału ich wyminęła, w ręku 
porucznika pojawił się buzdygan. Nagły trzask i halabardnik 
padł bez życia na ziemię. W jednej chwili wszystkich sześciu 
szlachciców zeskoczyło z siodeł i z bronią w ręku runęło do 
wnętrza bramy.

Stolnik nie usłyszał ani wystrzałów, ani innych odgłosów 
walki. Widać osiągnęli całkowite zaskoczenie. Uśmiechnął 
się w duchu. Był blisko. Tak niewiele dzieliło go od uprag-
nionej zemsty. Od uspokojenia swej urażonej dumy. Kimże 
był Hortyński, aby się z nim mierzyć? Cóż chciał osiągnąć, 
porywając się na możniejszego sąsiada? Takim mącicielom 
należało pokazać miejsce w szeregu. Jednak był tylko jeden 
język, który rozumieli. Język siły. No cóż, ich wybór.

Z zamyśleń wyrwał go paniczny wrzask. Z wieży strażniczej 
górującej nad bramą wypadł z francuska ubrany człowiek. Po 
chwili na szczycie strażnicy pojawił się Pakosz i dał znak zdo-
bycznym kapeluszem.

Brama wzięta.
Stolnik rozpłynął się z zadowolenia. Wyciągnął szablę  

i zawołał do czekającej w gotowości szlachty:
– Droga wolna! Wróg na naszej łasce! Komu sprawie-

dliwość miła, za mną!
Natychmiast rozległ się chór miłośników sprawiedliwości, 

którzy z chytrymi uśmieszkami na ustach spięli konie i popę-
dzili w stronę Perhynia.

Zbliżający się tętent setek koni zaalarmował mieszkańców. 
Zbrojny napad nie był dla nich nowością, dlatego zaczęli 
szykować się do obrony. Niepomierne zdziwienie ogarnęło 
ich, gdy zauważyli, że Brama Kijowska stoi otworem i nikt 
nawet nie próbuje jej zamknąć. Gdy spróbowali podejść, 
odegnano ich strzałami z muszkietów. Na inne próby zawar-
cia bramy nie zostało już czasu. Rozpędzona szlachta wpadła 
do miasta i przerażeni łyczkowie rozpierzchli się w wąskich 
bocznych uliczkach.

Jednakże w bramie uderzenie nieco straciło impet. Pod-
czas szaleńczej szarży szlachcice nie zdołali utrzymać szy-
ku. Kolumna skurczyła się i rozlała szeroko na boki. Biorąc 
pod uwagę, że wszyscy równie mocno chcieli być pierwsi 
w mieście, łatwo zgadnąć, że brama zmieniła się w wąskie 
gardło. Wielu jeźdźców musiało osadzić konie, aby nie 
spowodować wypadku. Kilka pierwszych osób ze stolnikiem 
na czele wpadło do miasta, a reszta zablokowała się w cias-
nym przejściu.

Ze strażnicy wypadł wściekły Pakosz, płazując ludzi po 
plecach, w rozpaczliwej próbie uporządkowania sytuacji. Na 
szczęście dla najeźdźców, obrońcy doznali takiego zaskocze-
nia, że nie zdołali w żaden sposób wykorzystać zamieszania.

Po kilku minutach największy zator udało się rozładować 
i jeźdźcy zaczęli się płynnie wlewać do miasta. Część na-
tychmiast rozbiegła się plądrować mieszczańskie domostwa. 
Jednak ludzie stolnika oraz bogatsi szlachcice skupili się 
wokół pana Tabulskiego.

– Za mną. Hortyński musi być w górnym grodzie! Naprzód!
I popędzili główną ulicą w stronę wzgórza. Końskie kopy-

ta roztrącały błoto i nieczystości pokrywające drogę. Niewy-
sokie drewniane domy po obu stronach ulicy sprawiały 
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wrażenie wymarłych. Obecność mieszkańców wyjawiały 
tylko krzyki dochodzące z plądrowanej części miasta. A jeź-
dźcy Tabulskiego zostawiali ją daleko za plecami.

Kilkadziesiąt metrów przed nimi rozciągał się główny 
plac miasta, przez który przebiegała główna droga. Od niego 
odchodziła w bok ścieżka prowadząca do głównego grodu. 
Stolnik chciał pogonić podwładnych, gdy nagle na placu zaczęli 
pojawiać się semeni. Tabulski wstrzymał oddział i zlustrował 
siły przeciwnika. Ich niekompletne wyposażenie zdradzało, że 
nie spodziewali się ataku. A jednak nie pułapka. Jazda prze-
ciwnika próbowała sformować szyk i zagrodzić im wejście na 
główny plac. Uformował własne siły i dał sygnał do ataku.

Pochylił się, gdy przeciwnicy dali ognia z bandoletów. 
Jednak zbyt niewielu strzelało, aby poczynić większe szkody. 
Szlachta wpadła z impetem we wciąż nieprzygotowane szere-
gi semenów. Tabulski rozdawał ciosy na prawo i lewo. Nigdy 
w tym nie gustował, ale gdy trzeba…

Pierwszy rzut semenów poszedł w rozsypkę i awangarda 
najeźdźców wpadła na plac. Jednak druga grupa obrońców 
miała nieco dłuższą chwilę na przygotowania. Obnażyli sz-
able i odważnie ruszyli naprzód, aby powstrzymać szlachtę 
przed wlaniem się na rynek.

Zadźwięczały klingi. Wypaliło kilka pistoletów. Gryzący 
dym uniósł się w powietrzu razem z krzykami, wrzaskami  
i przekleństwami walczących.

Tabulski natarł na jednego z semenów. Zbił uderzenie  
szabli. Wyprowadził własny cios. Parowanie. Koń przeciwni-
ka zatańczył. Zaskakujące cięcie. Stolnik z trudem je odbił. 
Zaatakował dziko. I wreszcie semen zamarł w siodle po celnym 
trafieniu w głowę. Wypuścił broń z nieruchomych palców.

Jeden z przeciwników chciał natrzeć na stolnika z flanki, 
lecz tam czuwali Zabiełło i Łabecki. Wzięli śmiałka w klesz-
cze i sprawnie obalili na ziemię. 

W pewnym momencie Iryccy zdołali się przebić przez 
szereg przeciwników i wedrzeć na plac. Zrobili szybki zwrot, 
próbując oskrzydlenia. Za nimi poszli inni. Z gardeł szlach-
ciców wyrwała się pieśń zwycięstwa.

W bitewnym zapale nikt nie zauważył nowych wojow-
ników docierających na plac boju. Od strony grodu wjechał 
oddział rajtarii. Trzymali równy szyk. W napierśnikach 
jeźdźców odbijały się promienie słońca. Stojący na ich cze-
le otyły, ubrany ze szwedzka oficer rozejrzał się w sytuacji 
beznamiętnym wzrokiem. Wyciągnął rapier. Żołnierze posz-
li w jego ślady i po chwili już szarżowali na wlewających się 
na plac szlachciców.

Uderzenie było miażdżące. Ryk rannych koni zdominował 
pole bitwy. Obrońcy szybko odzyskali utracony teren. Pa-
nowie Iryccy zostali odcięci gdzieś za liniami semenów.  
W szeregi najeźdźców wdarła się panika. Większość zaczęła 
się wycofywać. Jednak ci, którzy zwarli się w bezpośredniej 
walce z przeciwnikami, nie mogli tak łatwo ustąpić. Powstała 
niebezpieczna luka.

Tabulski zdołał jakoś oderwać się od semenów i z kilkoma 
sługami zaczął wycofywać się w uliczkę. Jednak w pewnym 
momencie zauważył paru rajtarów śpieszących w ich stronę. 
Może domyślili się, że był wodzem, a może po prostu skusiła 
ich misternie zdobiona zbroja. Na przedzie jechał otyły oficer. 
Łabecki zajechał mu drogę. Rajtar zmienił trochę kierunek 
jazdy i zajechał od boku. Usłyszeli trzask szabli i rapiera. Z zie-
mi podniósł się pył. Przez to nie zauważyli, co się wydarzyło. 

W pewnym momencie szlachcic przetoczył się po ziemi,  
a rajtarzy wypadli z obłoku pyłu i ruszyli w stronę stolnika.

Uliczka, w której tłoczyły się oddziały stolnika, znaj-
dowała się w odległości ledwie kilku metrów. Tabulski pokazał 
rękodajnym, aby osłaniali jego odwrót. Jednak oficer rajtarów 
przewidział ten manewr i zajechał mu drogę. Cudzoziemiec był 
niski. Między kozią bródką a wąskim, starannie przystrzyżonym 
wąsikiem błyskały złote zęby. Uśmiechał się do swego łupu.

Jednak Tabulski nie miał zamiaru stać się czyjąkolwiek 
zdobyczą. Natarł na rajtara ze wściekłością. Miał nadzieję 
jakoś go wymanewrować i czmychnąć do swoich, ale prze-
ciwnik był sprytny. Nie dał się oszukać. Rapierem również 
robił sprawnie, lecz nie na tyle, aby pokonać stolnika. Widząc 
to, oficer sięgnął do olster po pistolet.

W tym momencie ktoś wjechał w niego z wielkim im-
petem. Zaskoczony rajtar spojrzał na nowego przeciwnika. 
I od razu dostał rękojeścią w twarz. W powietrze poleciał 
strumień krwi, a oficer zwalił się bez życia na ziemię. Pakosz 
wyciągnął pistolet z olstra adwersarza i jednym strzałem 
powalił innego rajtara.

Stolnik nie zastanawiał się. Od razu podążył w stronę 
swojego oddziału, osłaniany przez najwierniejszego sługę.

Wpadł wśród swoich, wydając rozkazy obrony uliczki. 
Zaczął się rozglądać, którędy jeszcze można pójść. Na tyłach 
czekało jeszcze wielu żołnierzy, który nie zdążyli wejść 
do walki. W razie potrzeby mógł ściągnąć jeszcze gołotę 
plądrującą miasto. Najważniejsze było zdobycie grodu.

– Nie ustawać! Ciągną ostatkiem sił! – Odwrócił się, 
odjeżdżając kawałek na bok. – Pakosz! Do mnie! – zawołał, 
przekrzykując wrzaski ludzi i koni.

Porucznik nie odstępował go na krok. Krwawił z kilku 
ran, a kaptur kolczy miał rozdarty. Ale sprawiał wrażenie, 
jakby tego nie zauważał.

– Proszę najpierw posłuchać – powiedział, zbliżając się. 
Zniżył głos, aby nikt postronny nie dosłyszał. – Strażnicy  
z murów się zorganizowali i zaatakowali bramę.

– Jacy do czorta…
– Pewnie zamiast pełnić wartę, ukryli się gdzieś i rżnęli  

w kości. Teraz się wylęgli. Brama pewnie już padła.
– Jak to? Komu zostawiłeś obronę?
– Mieszczan wsparł jakiś inny oddział. Zaskoczyli nas-

zych szabrowników i pewnie ich pobili.
– Jak to tu dotrze…
– Jest jeszcze czas uciec.
– Którędy?
– Bramą Lwowską. Pewnie wszyscy ją opuścili, by bronić 

miasta. Trzeba nam się przebić bocznymi uliczkami.
Wtem rozległ się świst. Między ich głowami przeleciała kula. 

Zrykoszetowała o ścianę budynku, trafiając jednego ze stojących 
w pobliżu szlachciców. Ugodzony nieszczęśnik z wrzaskiem padł 
na ziemię, trzymając się za broczącą krwią nogę.

Pakosz zastawił pryncypała i rozejrzał się.
– To z dachu – powiedział.
– Zwijajmy się. Uciekając, podłożymy ogień. Ty tamtą 

uliczką, ja tamtą. Spotkamy się przy bramie. Dalej! Już! 
Stolnik machnął na żołnierzy i po chwili wspólnie runęli 

w wąską uliczkę. Popędzili na wprost. W pewnej chwili z da-
chów poleciały na nich garnki. Kilku się zatrzymało, chcąc 
się odpłacić, ale Tabulski krzyknął stanowczo i pojechali da-
lej. Chwilę później skręcili w stronę Bramy Lwowskiej.
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Lecz uliczka była zablokowana. Stolnik próbował po-
wstrzymać konia, ale wpadający za nim jeźdźcy spychali go 
prosto na najeżone pikami i muszkietami szeregi niemie-
ckiej piechoty. Spojrzał na nieprzyjaciół i pozostało mu tylko 
poderwać konia, aby stanął dęba.

Z gardzieli muszkietów wydobył się ogień i przy wszechobec-
nym huku podniosła się chmura dymu, zasnuwając całą uliczkę 
i powoli unosząc się na spotkanie błękitnego, pogodnego nieba.

***

Pierwszym, co poczuł, było wilgotne i chłodne powiet-
rze. Tak nieprzyjemne, że przenikało do kości i wstrząsało 
całym ciałem. I smród. Okropny.

„Czyż to piekło?” – pomyślał.
Po chwili zorientował się, że wciąż miał władzę nad 

ciałem. Głowa mu ciążyła jak po całonocnej hulance. Coś 
paliło go w boku i kolanie. Ale czuł palce, więc nogi chyba 
nie stracił. Otworzył oczy.

I nic. Wciąż było ciemno jak w piekle.
Nie. Kątem oka widział poblask jakieś świecy. Jęknął.
Pakosz natychmiast znalazł się w zasięgu wzroku. Był 

porżnięty niczym pieczony prosiak po uczcie, a mimo to 
niemalże tryskał zdrowiem. 

„Faktycznie, czort prawdziwy. Niechybnie musiał 
podpisać cyrograf z diabłem” – pomyślał Tabulski.

– Panie stolniku, słyszy mnie pan?
– Słyszę, słyszę. Pomóż wstać.
– Nie powinien pan…
– A żwawo – warknął przez zaciśnięte zęby.
Tabulski podniósł się do pozycji siedzącej i z pomocą Pa-

kosza oparł o ścianę.
– Co się stało? Gdzie jesteśmy?
– W perhyńskim lochu. Otoczyli nas w mieście. 

Większość naszych się poddała.
– I co z nimi?
– Różnie. Niektórych Hortyński puścił wolno. Innych za oku-

pem. A tych najbardziej sobie nienawistnych wtrącił do lochu.
Tabulski rozejrzał się po pomieszczeniu. W najbliższym 

otoczeniu mógł rozpoznać kilku panów Iryckich. Po drugiej 
stronie leżał w marnym stanie Łabecki, którym zajmowali się 
Zabiełło i Assanowicz. W oddali tłoczyło się jeszcze wielu in-
nych więźniów, których nie potrafił rozpoznać w ciemności. 
Kawałek dalej znajdowała się kolejna sala, odgrodzona od 
nich kratami. W niej również tłoczyli się ludzie.

– Tfu – splunął Tabulski i gorzko dodał: – Rozbity! 
Hortyński rozbity! Taki on rozbity jak ze mnie archanioł Gab-
ryjel! Niech ja dorwę tego Morowińskiego, tego przeklętego 

epistolografa! Zapłaci za te bajania. Za wyimaginowane  
fraszki. Za oszukańcze listy.

– A może lepiej było nie czytać cudzej korespondencji? – 
odparł mu zimny głos z ciemności.  

Stolnik rozejrzał się. W sąsiedniej sali mieli małe okienko, 
przez które sączyły się promienie księżyca. W tym nikłym poblas-
ku zobaczył sylwetkę człowieka przyklejonego do oddzielającej 
ich kraty. Miał słuszne rozmiary. Był też zdrowo zarośnięty. 
Musiał siedzieć w lochu przez dłuższy czas. Tabulski patrząc na 
niego, wyobraził sobie, że tak mógłby wyglądać wilkołak.

– A któż jesteś, waść, żeby mi robić wyrzuty? – zapytał 
cierpko.

– Jam jest sędzia Jan Chrzciciel Morowiński, ty psubracie! 
– odwarknął jego rozmówca, napierając z całej siły na kratę.

To wywołało efekt, jakby stolnik oberwał w głowę młot-
kiem. Inni współwięźniowie również osłupieli. Przez loch 
przebiegła fala szeptów i wszyscy z zaciekawieniem zaczęli się 
przysłuchiwać. Przez chwilę Tabulski poruszał niemo ustami, 
zanim wydusił:

– Ty? Ale… ty… miałeś Hortyńskiego rozbić…
– Cały majątek zastawiłem, aby pokonać tego niegodziwca! 

U Żydów się zapożyczyłem! A ten drań podkupił moich Bawar-
czyków! Zdradzieckie ścierwa! Wiedział, żem bankrut, więc aby 
ze mnie zadrwić, zażądał okupu w zamian za wolność. Musiałem 
więc prosić o pomoc mojego, pożal się Boże, synowca!

– To po kiego…
– Myślisz, że ta kutwa, ten łysy kalwin, da choć grosz na 

wykup bankruta z lochu?! Musiałem użyć fortelu! Musiał 
uwierzyć, że wysyłając mi pieniądze, robi dobry interes!

– Możesz spróbować jeszcze raz – zasugerował nieśmiało 
Tabulski.

– Ty synu babilońskiej wszetecznicy! Przez ciebie na 
pewno zdążył już dowiedzieć się prawdy! Nie pośle mi nawet 
pilnika! Strzeż się, panie stolniku Tabulski! Bo jak wyjdę z tej 
dziury, to zaklinam się na wszystkie świętości, że pożałujesz. 
Jakem Morowiński, herbu Jelita!

Tabulski niechętnie przyjął to do wiadomości i przym-
knął oczy. Starał się odciąć od przekleństw sędziego, które 
wciąż wypełniały loch w opętańczym tańcu. Uciekł do swych 
myśli, rozważając złośliwość losu. I czuł się bardzo zmęczony.

Urodzony w 1988 w Warszawie. Ukończył Wydział 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i zarabia na życie 
jako analityk. Ma wiele pasji, a jedną z nich jest pisanie. Ni-
niejsze opowiadanie jest jego debiutem literackim.

Krzysztof Gniady
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