


Tytułem wprowadzenia 

 

 
Uprzedzam niniejszym, że ósmy, wiosenny numer naszego Ma-

gazynu zawiera sporą dawkę tekstów, których lektura może wprawić 
w nastrój raczej opozycyjny wobec wspomnianej wiosny. Tak się po 
prostu złożyło, że uśmiechnąć się można tylko przy jednym, w po-
rywie przy dwóch opowiadaniach. Wina, jeśli o niej w ogóle można 
mówić, samych Autorek i Autorów. „Wzięło‖ Je oraz Ich na dość 
trudne tematy; nawet gdy forma na to nie wskazuje, treść okazuje się 
poważną. Interesującą także, bo kogo nie ciekawi, jak może wyglą-
dać świat przyszłości... Pewien aspekt teraźniejszości też wart jest 
uwagi. 

Wywiad z bardzo dobrze znanym autorem, seria recenzji oraz 
dwa interesujące artykuły dopełniają reszty. 

Przyjemnej lektury! 
                                                                             
<><><> 
 
Do Autorek i Autorów! 
Mam, mamy, serdeczną prośbę — używając darmowych edyto-

rów tekstu nie posługujcie się pierwszymi lepszymi stylami, nie 
wstawiajcie nagłówków ani stopek, nie stosujcie bez potrzeby czcio-
nek innych niż Times New Roman. Dlaczego? Problem polega na 
niepełnej kompatybilności funkcji edycyjnych. Nie mogąc naruszać 
patentów (bo najprawdopodobniej o to chodzi) twórców najpow-
szechniej używanego profesjonalnego edytora, autorzy darmowych 
edytorów posługują się własnymi rozwiązaniami, które poprawnie 
funkcjonują tylko w danym edytorze. Jest to istotne z naszego punktu 
widzenia, ponieważ, jak widać w kolejnych numerach „Silmarisa‖, 
tekstom nadajemy ściśle określoną postać typograficzną. Usuwanie 
nagłówków, stopek, pól tekstowych zaimplementowanych w edyto-
rach takich, jak na przykład OpenOffice, bardzo często okazuje się 
niemożliwe w normalnych trybach pracy Worda — i stąd prośba jak 
na wstępie. Najprostszy ze stylów, żadnych „dodatków i ozdób‖ — 
i bez nich pracy nad formatowaniem końcowym mamy dostatecznie 
wiele. 
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Niewolnik, który zdołał  
zerwać się z łańcucha 

 

 

 

 

A teraz kilka słów o wywiadzie. Podzielony jest na dwie części. 

Pierwsza dotyczy wydanej pod koniec ubiegłego roku książki „Ra-

port z Północy‖. Druga... cóż, tym razem postanowiliśmy dać szansę 

naszym czytelnikom. Dalsza część to pytania, które chcieliście zadać 

pisarzowi. No to Wam się udało. 

 

 

Część Pierwsza 

 

Anna Szumacher: Jak doszło do powstania „Raportu z Północy‖ 

— „produktu kolekcjonerskiego, który przypomina zewnętrznie 

książkę, ale nie jest przeznaczony ani do czytania, ani do jedzenia‖? 

Rozumiem, że w praktyce jest oparty na dziennikach z wypraw 

1999 - 2016, ale czemu ta książka powstała? 
 

Andrzej Pilipiuk: Poprzeglądałem sobie zdjęcia z kolejnych wy-

jazdów i pomyślałem, że może warto pospisywać dokładniejsze rela-

cje. Początkowo założyłem, że powstanie broszurka na max sto tysię-

cy znaków, wydam kilkadziesiąt egzemplarzy i rozdam znajomym. 

Ale szybko okazało się, że materiału jest na grubą książkę... 

 

WYWIAD 

Dorobku literackiego Andrzeja Pilipiuka przedstawiać nie trzeba — zresztą 

materiału wystarczyłoby na osobny artykuł. To może kilka słów o pisarzu-

człowieku? „Wielki Grafoman‖ to prawdopodobnie najbardziej aktywny autor 

w fandomie. Jeśli pojawicie się na jakimś konwencie, on już tam będzie. Zaw-

sze znajdzie dla was czas, by podpisać się w książce i porozmawiać na bardzo 

różne tematy. Nie można mu też odmówić dystansu i poczucia humoru. Mimo 

iż trudno go pomylić z kimkolwiek innym — to człowiek charakterystyczny — 

zdarza mu się wpaść do Green Roomu i zakrzyknąć: „Jestem Andrzej... Sap-

kowski!‖, czym wprawia w popłoch co młodszych wolontariuszy. Przed Pań-

stwem Andrzej... Pilipiuk! 
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A.S.: Ile czasu zajęło napisanie „Raportu...‖ — z zebraniem zdjęć 

i notatek? 
 

A.P.: Poświęciłem tej książce około siedem miesięcy. Przede 

wszystkim musiałem posprawdzać wiele nazwisk, dat, nazw miej-

scowości i faktów. Pamięć czasem płata figle — nie chciałem, żeby 

wkradły się jakieś błędy. W paru przypadkach udało mi się jeszcze 

pogłębić wiedzę — ale głównie pisałem o tym, czego się dowiedzia-

łem na przestrzeni niemal czterdziestu lat. 

Czemu napisałem? Trochę dla siebie — żeby zapisać, gdzie by-

łem, co widziałem, etc. — zanim czas i skleroza spuszczą na to za-

słonę miłosierdzia... Trochę dla czytelników — by pokazać źródła 

moich inspiracji. 

I trochę jako ostrzeżenie i uświadomienie ludziom, co się tam 

dzieje, do czego doprowadzić mogą rządy idiotów i terror politycznej 

poprawności. 

 

A.S.: „Raport z Północy‖ to nie jest łatwa książka. Czyta się ją 

powoli — w porównaniu z innymi Pana publikacjami. Czy wydaw-

nictwo „Fabryka Słów‖ dostało już gotowy produkt i uznało, że war-

to zaryzykować i wypuścić na rynek, czy zadzwonił Pan do nich 

pewnego dnia z propozycją, mówiąc: „Słuchajcie, chcę napisać trud-

ną i ciężką książkę noszącą znamiona autobiografii, o wyraźnych 

wątkach ustrojowych, politycznych, historycznych i społecznych, 

będzie tam też trochę o jeziorach i Muminkach. Prawdopodobnie nie 

sprzeda się najlepiej, chyba że fani Jakuba będą kupowali w ciem-

no‖? 
 

A.P.: Z tą autobiografią to lekka przesada. Owszem, wspominam 

tam pokrótce o realiach życia w PRL, o niemożności „zajrzenia za 

horyzont‖. O tym, jak inny był wówczas odbiór szwedzkich książek. 

Czy „Raport...‖ to trudna książka? Być może dla niektórych. Nie 

każdy lubi historię, nie każdego interesują obce kultury, nie każdego 

fascynuje przeszłość, wreszcie nie każdy lubi czytać o odkryciach 

naukowych minionych pokoleń. Wędrowałem po Skandynawii tak 

trochę tropem moich młodzieńczych lektur. To też chciałem poka-

zać. Mało kto czyta dziś książki Astrid Lindgren czy Selmy Lagerlöf. 
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Starałem się nie pisać monografii historycznej — ale skupiłem 

się na ciekawostkach i anegdotach. Przedstawiałem epizody i posta-

ci, które wydawały mi się ważne. 

Polityka? Przede wszystkim ukazywałem tragedie i zbrodnie, do 

których idiotyczna polityka doprowadziła. Żeby obraz tamtej cywili-

zacji był w miarę pełny i obiektywny, musiałem napisać także o rze-

czach przykrych i smutnych. 

Wydawca wiedział mniej więcej, jaka książka powstaje. 

 

A.S.: Znajduje się w niej jedna historia, która w sumie nie jest 

typowa dla książki, ale zapada w pamięć w dobrym sensie — czy 

mógłby Pan przybliżyć, co kryje się w rozdziale „In memoriam Cle-

ritus‖ i dlaczego obrabiał pan „nagrobek‖ na balkonie? 
 

A.P.: Chciałem upamiętnić znajomego. Wykonałem dla niego 

niedużą granitowa stelę i ustawiłem w Szwecji. Nie mam warsztatu, 

nie mam nawet porządnej piwnicy, w której mógłbym się rozłożyć 

z robotą. Balkon był jedynym wyjściem. 

 

A.S.: Ciekawe, jak by zareagowali celnicy, gdyby natrafili na ste-

lę podczas przekraczania przez Pana granicy... Czy istnieje jakieś 

jedno miejsce w Norwegii lub Szwecji (i jeśli tak, to jakie), które jest 

szczególnie bliskie Pana sercu, czy może czeka na odkrycie podczas 

kolejnej wyprawy? Bo trudno mi sobie wyobrazić, by nie wrócił Pan 

tam jeszcze raz. 
 

A.P.: Chcę odwiedzić Muzeum Nordyckie w Sztokholmie i skan-

sen w Oslo. Wybrałbym się ponownie na Gotlandię. Od wielu lat nie 

byłem na dalekiej północy. Chcę wyprawić się na Islandię. 

 

*** 
 

Część Druga 

 

A.S.: Ile lat ma Semen? 
 

A.P.: Dokładnie nie wiadomo, ale sporo — tylko że konkretów 

brak. Podobno pamięta czasy cara Pawła — czyli sam początek XIX 
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wieku, podobno widział powstanie dekabrystów. Ale jego opowieści 

to mogą być tylko pijackie przechwałki. 

 

A.S.: Jak ma na imię żona Jakuba? Jak zmarła i co się z nią stało? 
 

A.P.: Mam w planach opowiadanie, które to wyjaśni. Ona nadal 

żyje... I jeszcze się objawi. 

 

A.S.: Czy chciałby Pan coś przekazać potencjalnym kandydatom 

na archeologię? Po co Pan szedł na ten kierunek? 
 

A.P.: Nie wiem, czy jest dziś sens studiować archeologię — za-

wód stał się poniekąd korporacją. Na pewno wiele miejsc w Polsce 

i na świecie wymaga przebadania, ale żeby to było możliwe, wiele 

musiałoby się zmienić. 

Szedłem, bo miałem marzenia. Specjalizację zrobiłem, by móc 

kiedyś kopać w Wojsławicach... Nic z tego nie wyszło, bo urzędasy 

zdecydowały inaczej... 

 

A.S.: Jakie jest Pana ulubione piwo? I ewentualnie: co piliście na 

wykopaliskach? 
 

A.P.: Współczesne piwa nie nadają się już do picia — to niemal 

czysta chemia. 15-20 lat temu weszły nowe technologie produkcji. 

Obecne pokolenie nawet nie wie, jak to powinno smakować. 

Na wykopaliskach piło się różne rzeczy. I tanie wina, i takie tro-

chę droższe... 

 

A.S.: Czy utożsamia się Pan z postacią Wielkiego Grafomana? 
 

A.P.: Tak tyci, tyci  
 

A.S.: Ilu osobników liczy obecnie plugawe plemię Bardaków 

i czy Jakubowi kiedyś się skończą? 
 

A.P.: Bardacy są potrzebni fabularnie — muszę oszczędnie go-

spodarować ich zasobem. Nie skończą się tak szybko. 
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A.S.: Do ilu lat albo do którego roku mają żyć Jakub i Semen? 

Czy można się spodziewać, że nadal będą „na chodzie‖ np. w 2050 

roku? 
 

A.P.: Nie precyzuję, w jakich latach rozgrywa się akcja kolej-

nych tomów Jakuba. Pożyjemy — zobaczymy. 

 

A.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Na blurbie książki A.Pilipiuk pisze o sobie: „Podjąłem walkę, by nie 

dać się wdeptać w błoto. By się uratować. By się odegrać. By żyć po swo-

jemu, a nie tak, jak nam wymyślono. Moje podróże po Skandynawii to 

część tego planu. I ta książka jest pełna moich obsesji. To jest książka napi-

sana przez wkurzonego niewolnika, który zdołał zerwać się z łańcucha‖  
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Smokowiązałka 

Smokowiązałka 
 

 

Mateusz Kowalski 

 

 
Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami 

i siedmioma rzekami, leżało sobie pewne królestwo. Dokładniej 
rzecz biorąc — monarchią było ono tylko z nazwy. Grüngold nie 
widziało bowiem koronowanej głowy od kilkudziesięciu lat, kiedy to 
Henryk Nie Całkiem Stabilny stwierdził, że ma dosyć tak codzien-
nych obowiązków, jak i osoby kanclerza. Wiedziony impulsem, 
władca spakował się i postanowił spędzić resztę życia jako pustelnik, 
ukrywając się w jednym z granicznych lasów. I, jako że formalnie 
nigdy nie umarł, osłabiony tron musiał się posiłkować wsparciem 
innych instytucji. Jedna z nich zaś mieściła się w gmachu większym 
niż królewski zamek, dostępnym jedynie nielicznym. Ośrodek ten, 
zbudowany w jednej z dolin na zachodzie, znany był wszem i wobec 
jako Akademia Sztuk Wyzwolonych, Magyi, A Przede Wszystkim 
Dobrych Manier Dla Utalentowanych Dziewcząt Panny Mryg. 
I, choć rzeczona magya i sztuki wyzwolone nie były w stanie odna-
leźć Henryka, sama Akademia odnosiła znaczne sukcesy na innych 
polach — dość, by cieszyć się powodzeniem wśród mniej i bardziej 
utalentowanych dziewcząt. 

 
Będzie to opowieść o jednej z absolwentek tejże uczelni. Gryzel-

da Hoffnung po ukończeniu studiów odkryła, że niestety nie jest 

Autor o sobie: Rocznik 1987, z wykształcenia filolog klasyczny. Do 

tej pory większość czasu jeżeli coś pisałem, to do szuflady — z wyjąt-

kiem wystawionego w 2011 r. w Lublinie musicalu "Luciferia — Gdy 

rozum śpi, budzą się upiory". Miłość do fantastyki rozkwitła u mnie 

w momencie, w którym rodzice nieopatrznie sprezentowali ledwo czyta-

jącemu siedmiolatkowi "Hobbita" — dalej podsycała już ją cała rodzina. 

Po emigracji do Szkocji wróciłem do pisania na dobre — zaczęło się od 

chęci stworzenia historii, którą sam chciałbym przeczytać. Tak do tej 

pory szlifuję rozpoczętą jakiś czas temu książkę osadzoną w lokalnej 

mitologii, jednocześnie pisząc od czasu do czasu miniatury takie jak 

"Smokowiązałka". 

PROZA 
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Smokowiązałka 

w stanie wykonywać pracy wykładowczyni — a przynajmniej nie na 
dłuższą metę. Jej przywiązanie do najdrobniejszych szczegółów po-
wodowało, że większość studentek prędzej czy później spotykała się 
z nią ponownie na egzaminie poprawkowym. Perfekcjonizm Gryzel-
dy był znany w murach Akademii do tego stopnia, że po krótkiej 
naradzie kolegium oddelegowało ją pod skrzydła Panny Donkdonk 
— słynnej specjalistki od magii agrykulturalnej — jednocześnie re-
dukując przydział godzin do niezbędnego minimum. Innymi słowy 
— problem został zamieciony pod w gruncie rzeczy nieistniejący 
dywan. Panna Donkdonk jeździła od sympozjum do sympozjum, 
podczas gdy Gryzelda spędzała dnie i noce zagrzebana po uszy 
w manuskryptach, próbując skatalogować zdawałoby się niekończą-
cy dorobek swojej przełożonej. Niestety, różnice w taksonomii gno-
mów ogrodowych stały się w pewnym momencie źródłem frustracji 
dla młodej wiedźmy. W końcu Gryzelda została stworzona do rzeczy 
większych niż przekładanie papierzysk! 

 
I tak, w dniu, w którym do drzwi dzielonej z mentorką pracowni 

zastukał nieznajomy, Gryzelda postanowiła odmienić swój los. Od-
mianę tę zaczęła od wpuszczenia gościa i zrugania go z góry na dół. 

— Kartki przy bramie nie widział? Mężczyznom wstęp wzbro-
niony! Kim ty w ogóle jesteś i dlaczego śmierdzisz obornikiem? — 
prychnęła, ustępując miejsca wychudzonemu chłopakowi i kierując 
się w stronę okien. Mimo wiosennej pory, górski klimat Grüngold 
sprawił, że po ich otwarciu wpadło do komnaty świeże i zimne po-
wietrze. 

— Mam na imię Markus, śliczna pani — zaczął wieśniak. Połata-
na koszula wisiała na nim jak na strachu na wróble, a sianowate, 
prawie białe włosy nijak nie współgrały z ryżymi kępkami brody. 
Gryzelda ukradkowo spojrzała w lustro — mimo nieproporcjonalnie 
dużego nosa, prostych, czarnych włosów i piegowatej, bladej jak 
u chorego na odrę cery, faktycznie mogła uchodzić przy Markusie za 
śliczną panią. — Przelazł żem przez obornik. I przez las. Znaczy, las 
był pierwszy — mówiąc to, chłop podrapał się po głowie. 

— I zajęło ci to kilka dni, co? — Wiedźma ledwo powstrzymała 
na wpół samobójczą chęć powrotu do okna i przechylenia się przez 
nie. 
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Smokowiązałka 

— Na piechotę to tak prawie dzionek… — Chłopak zwiesił mar-
kotnie głowę, po czym rzucił jej trochę bardziej przytomne spojrze-
nie. — Potrzebujemy pomocy. Smok nas dręczy — młóci zboże 
i zjada kapustę. 

— Jakieś straty w żywcu? — Gryzelda ledwo opanowała podnie-
cenie, ignorując podejrzany fakt zjadania kapusty przez bestię. 

— Eee? — Wieśniak wyraźnie nie zrozumiał pytania. 
— Owce. Świnie. Co tam macie. 
— A, kozy. Nie, on się boi kóz. 
Wiedźma zamarła nad biurkiem, trzymając wygrzebany spod do-

kumentów „Bestyaryusz Gadzin‖ Twardowskiego. Powoli odwróciła 
się w kierunku gościa i spojrzała na niego zza zsuwających się okula-
rów. 

— To nie brzmi jak smok. Bardziej jak lekko upośledzony ow-
czarek. 

— Ale to smok. Ma łuski i pluje ogniem —zaprotestował głośno 
wieśniak. 

— A... — Gryzelda już chciała dopytać o szczegóły, ale uświa-
domiła sobie, że farmerzy potrafili nazwać koguta siedzącego na 
jajach bazyliszkiem, zapomniawszy, że jego partnerka poszła po-
przedniej niedzieli na rosół. Mimo starań kilku pokoleń władców, 
brak edukacji w królestwie wciąż potrafił dać się we znaki. 

— No dobrze — westchnęła i okrążyła masywne biurko, po czym 
usiadła za nim, dając Markusowi znak, by dołączył do niej. Po chwili 
zastanowienia, chłop pospieszył w kierunku wskazanego krzesła 
i usiadł na nim sztywno. 

Gryzelda wyciągnęła rejestr odwiedzin i spojrzała w rubryczki. 
— Imię: Markus. Zawód? 
— Eee... Pasę świnie. 
— Świniopas. Powód wizyty, raz jeszcze? 
— Smok? — Wieśniak puścił jej niepewne spojrzenie. 
— Domniemane pojawienie się przedstawiciela gatunku draco 

vulgaris w okolicy. Cechy szczególne: wegetarianin, boi się kóz. Na 
to chyba jest nazwa. — Wiedźma spojrzała ponownie na farmera. 
Ten, widząc żądzę wiedzy w jej oczach, odsunął się. — Aix... nie... 
nie to. Kaprafobia. Tak, kaprafobia, — Gryzelda zanotowała słowo 
z dziką satysfakcją, po czym posłała wieśniakowi maniakalny 
uśmiech. — Mówiłeś, że osobnik emituje ogień? 
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Smokowiązałka 

— No... podpala rzeczy. — Markus podrapał się po głowie, na co 
Gryzelda westchnęła. A może to wszy? On potrzebuje kąpieli, to na 
pewno. A ona musi udać się do infirmerii, zaraz po tym jak wieśniak 
sobie pójdzie. To przecież niebezpieczne. 

— Rozmiar? — Widząc średnio przytomne spojrzenie, wiedźma 
nachyliła się, by doprecyzować: — Jak duży jest ten smok? Stodoła? 
Większy? 

— Cielak? — pytanie zawisło w powietrzu. Gryzelda zamrugała, 
po czym wróciła do egzemplarza Bestyaryusza i zaczęła kartkować 
go dalej. 

— Recepta... dobrze. Weźmiecie kapustę i nafaszerujecie ją sale-
trą, trocinami i solą, jeśli macie, w proporcjach... Tam jest w ogóle 
jakiś strumień w okolicy? — Gryzelda uniosła wzrok znad ksiąg. 
Stara, sprawdzona technika mogła być kompletnie bezużyteczna, 
jeżeli chłop miał problemy ze zrozumieniem takich słów jak „roz-
miar‖. Z ciężkim westchnieniem wiedźma wróciła do dziennika 
i w polu „Recepta‖ wpisała „wizyta domowa‖, po czym zamknęła go 
z hukiem. — Ja po prostu tam z tobą pojadę. 

Oblicze Markusa rozjaśniło się w uśmiechu. To było coś, nad 
czym nie musiał się zastanawiać — rozwiązanie przyjdzie do nich 
samo! 

 
Niecałe trzy godziny i jeden przystanek na opróżnienie nieprzy-

stosowanego do podróży na miotle żołądka Markusa później Gryzel-
da stała pośrodku pola kapusty, otoczona wianuszkiem ciekawskich 
mieszkańców. Położone po sobie kłosy zboża, które minęła w drodze 
do wioski Rutenberg, były niczym w porównaniu z porozrzucanymi 
po okolicy fragmentami kapusty. Cokolwiek to było, faktycznie dało 
się farmerom we znaki. 

— Czy ktoś wie, gdzie jest jego leże? 
— Pod lasem, pani — odpowiedział brzuchaty brodacz, który 

chwilę wcześniej przedstawił się jej jako sołtys. 
— Dobrze. — Wiedźma skinęła głową. — Będę potrzebowała 

trocin, dorodnej kapusty, czegoś słonego... I kozy — dodała po chwi-
li zastanowienia. 

Zebrani popatrzyli po sobie z zaskoczeniem, po czym bez słowa 
ruszyli w kierunku wioski, by zebrać składniki. 
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— Czy mogę zapytać, po co to wszystko? — Sołtys wysunął się 
naprzód, trzymając za ramię patrzącego tęsknym wzrokiem w kie-
runku wioski Markusa. 

— Zamierzam nafaszerować tę kapustę i dać smokowi do zjedze-
nia. Takie stworzenia mają wybiórczą pamięć — jeżeli warzywo 
zacznie mu się kojarzyć z zatruciem pokarmowym, to już tu raczej 
nie wróci. 

— Ale po co mam marnować dobrą kozę? — odpowiedział zafra-
sowany wieśniak. 

— Koza jest tylko do obrony, a raczej wystraszenia go... — Gry-
zelda zaczęła zrezygnowanym tonem, po czym dostrzegła nadciąga-
jące na czterech raciczkach wybawienie. 

— To jest Luśka — sołtysowa przedstawiła zwierzę bezceremo-
nialnym tonem, wręczając wiedźmie powróz. Jako jedyna spośród 
mieszkańców, kilkudziesięcioletnia matrona nie zareagowała czoło-
bitnie na pojawienie się latającej miotły i jej właścicielki, co na po-
czątku ubodło Gryzeldę. Po dłuższej chwili doceniła jednak fakt, że 
kobieta nie wpadła w przerażenie w momencie, w którym panna 
Hoffnung otworzyła usta. Luśka natomiast miała coś w sobie z wła-
ścicielki — koza cierpliwie żuła trawę po drodze, a po obrzuceniu 
wiedźmy wzrokiem wróciła do trącania swojej pani pyskiem. 

Po chwili do grupy dołączyli pozostali, znosząc składniki z listy. 
Bez zbędnych ceremoniałów Gryzelda nacięła górę główki, po czym 
wypatroszyła kapustę. Następnie dorzuciła trocin i wykradzionej ze 
swojej Alma Mater saletry. Całość wymieszała z ogórkami małosol-
nymi, które uprzednio sołtysowa pokroiła w kostkę wyciągniętym 
zza pazuchy przesadnie wielkim nożem. Przez chwilę Gryzelda oba-
wiała się, że na koniec pracy Luśka zanurzy swój nos w farszu, jed-
nak koza, poczuwszy ostry zapach siarki, zrezygnowała z degustacji 
z ostrym splunięciem. Po zakończeniu prac wiedźma przewiązała 
całość sznurkiem i zarzuciła tobołek na grzbiet. 

— Będę przed wieczorem. Gdybym jednak nie wróciła jutro do 
południa, poślijcie z powrotem do Akademii i powiedzcie im, co się 
stało. Najlepiej pannie Donkdonk. 

Markus gorliwie pokiwał głową, po czym zaczął machać Gryzel-
dzie na pożegnanie, zanim ta jeszcze ruszyła z miejsca. Wiedźma 
zwiesiła głowę w geście rezygnacji, a następnie skierowała się 
w stronę lasu. 
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Na całe szczęście Luśka okazała się być mniej kłopotliwą towa-

rzyszką niż Markus. Przez całą drogę po zniszczonym polu — na 
matkę i prababkę, ile kapusty można posadzić na tak małym obsza-
rze? — koza przyjaźnie trącała wiedźmę nosem, co pewien czas 
przystając, by poskubać rosnące gdzieniegdzie kępki chwastów. 

Gdy już znalazły się nieopodal lasu, w głowie wiedźmy zakieł-
kowało jedno pytanie: co jeśli Markus się mylił i — w najlepszym 
wypadku — okaże się, że smok lubi również koźlinę? Gryzelda, 
oczywiście, mogła się salwować ucieczką na miotle, jednak byłoby 
jej szkoda w gruncie rzeczy bogom ducha winnej kozy. Dodatkowo, 
krótka wizyta na wsi nie przyniosła odpowiedzi na pytanie, czy soł-
tysowa była przygotowana na taką stratę, a umiejętności transforma-
cyjne wiedźmy pozostawiały sporo do życzenia. 

Poczucie niepewności zaczęło drążyć Gryzeldę niczym robak 
jabłko. Nie znosiła sytuacji, nad którymi nie miała pełnej kontroli, 
a właśnie takiej chciała uniknąć, wybierając się z Markusem. Panna 
Donkdonk z wrodzonym stoicyzmem powtarzała, że czasem należy 
pozwolić losowi robić swoje — niemniej, Gryzelda skłonna była 
eksplodować w przypływie frustracji, gdy los, a nie ona, miał ostat-
nie słowo. 

Z narastającą irytacją wiedźma zlokalizowała rosłą kępkę krza-
ków okalającą wejście do czegoś, co przypominało lisią jamę, po 
czym położyła tam kapustę. Rozejrzawszy się wokół, wciągnęła kozę 
za pobliskie drzewa, po czym wzięła do ręki schowaną za pasem 
różdżkę, łapiąc Luśkę za nogę. Jak już wspomniano, talent panny 
Hoffnung w zakresie transmutacji był nikły — do tego stopnia, że 
brak fizycznego kontaktu ze zmienianym obiektem zwykle kończył 
się kilkoma iskrami i niczym więcej. Jej czworonożna partnerka za-
wierciła się, wyraźnie poirytowana ograniczeniem swobody i naru-
szeniem przestrzeni osobistej. 

— Tacitae erimus — wyszeptała, a następnie uderzyła w pień 
drzewa. Zaklęcie zadziałało — odgłos był ledwie słyszalny. Gryzel-
da poluźniła uchwyt, ku wyraźnej uldze Luśki. Jeżeli koza mogła 
mieć urażony wzrok, to właśnie takim patrzyło na nią bogom ducha 
winne zwierzę. 
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Ku zaskoczeniu wiedźmy, oczekiwanie nie trwało długo. Raptem 
kilkanaście minut od rzucenia zaklęcia z jamy wynurzył się łuskowa-
ty pyszczek. Dobrze, teraz tylko trzeba czekać, aż... 

Gryzelda i Luśka uniosły głowy, widząc kolejny ruch za smo-
czątkiem. Mniejsze od cielaka pisklę miało jeszcze dwójkę rodzeń-
stwa. I, zgodnie z tym, co twierdzili wieśniacy, cała trójka ziała 
ogniem, co zaprezentowała, puszczając przynętę z dymem i wracając 
z powrotem do legowiska. Smoczątka najwyraźniej miały jakiś in-
stynkt samozachowawczy. 

Wiedźma podrapała się pod kapeluszem w zamyśleniu (czyżby te 
wszy?), po czym spojrzała na swoją towarzyszkę. Fakt, że koza po-
stanowiła zignorować wydarzenia sprzed chwili i skupiła się na prze-
żuwaniu kępki trawy, jakoś jej nie zdziwił. 

W głowie Gryzeldy zaczął kiełkować pewien plan. W końcu 
wiedźma odprowadziła Luśkę i zapowiedziała, że wróci na drugi 
dzień. Istnienie więcej niż jednego smoczątka postanowiła pominąć 
— jeszcze by wieśniacy ruszyli do lasu z pochodniami. Przede 
wszystkim Gryzelda musiała się zorientować, czy nie ryzykuje spo-
tkania z matką smocząt — z tego, co wiedziała, część gatunków mia-
ła silnie rozwinięty instynkt macierzyński. 

 
Po powrocie do Akademii wiedźma zastała smoczycę innego sor-

tu. Panna Donkdonk siedziała w gabinecie, kartkując leniwie rejestr 
wizyt. 

— I co wykazała wizyta domowa? — głos wykładowczyni do-
biegł wiedźmę, jeszcze zanim ta otworzyła drzwi. — Zresztą, nie-
ważne. Jako pierwszoroczna masz zakaz wizyt domowych bez opieki 
i dobrze o tym wiesz.  

— Przepraszam — wymamrotała Gryzelda tonem wskazującym 
na brak jakiejkolwiek skruchy.  

— Standardowa kara przewiduje oddelegowanie na tydzień do 
kuchni, pozbawienie na ten czas różdżki i postawienie przed komisją. 
Zanim jednak do tego przejdziemy: pozbyłaś się problemu? 

Gryzelda poczuła podchodzącą do gardła kulę. 
— Użyłam kapusty faszerowanej trocinami, saletrą i ogórkami 

kiszonymi. W okolicy nie ma rzeki, więc... 
Pokryta siwizną głowa nachyliła się z powrotem nad rejestrem. 
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— Tydzień w kuchni, różdżka zostaje ze mną. Komisję przesu-
niemy na inny termin — i tak nic sobie z niej nie robisz, zatem może 
poczekać do mojego powrotu z podróży do Zjednoczonych Królestw 
Granbretanu i Frankofonii. Oczywiście, tak jak mówiłam, różdżka 
zostaje w depozycie. U mnie. — Panna Donkdonk podkreśliła te 
słowa, wyciągając do Gryzeldy rękę. Wiedźma zbliżyła się niechęt-
nie do biurka i wręczyła przełożonej narzędzie pracy. Ta skinęła 
beznamiętnie głową i dodała: — O ile dobrze pamiętam, przez ten 
czas masz z pierwszym rokiem jedynie teorię. Nie powinno być za-
tem większych problemów. Chyba że programu też postanowiłaś się 
nie trzymać?  

Słysząc te słowa, Gryzelda posłała jej niepewny uśmiech. Może 
lepiej, że do jej przełożonej nie dotarły skargi na biegającą po dzie-
dzińcu kilka dni wcześniej mantykorę. 

 
Młoda wiedźma potrzebowała mniej niż dnia, by zacząć myśleć 

o ucieczce z kuchni. Fakt, że krótko potem dołączyła do niej Evange-
lina, podopieczna jedynej w królestwie specjalistki od transmogryfi-
kacji, nie był specjalnie pocieszający. Evangelina była bowiem nie-
miłosiernie wręcz gadatliwa i już po niecałej godzinie przyprawiła 
większość obsługi o ból głowy. 

— ...i wtedy powiedziałam jej, że próba zapakowania kota do pu-
dełka, a następnie dywagowanie nad tym, czy zaklęcie dezintegracji 
podziałało, czy nie, niczego nie rozwiąże. „Eksperymenty trzeba 
przeprowadzać, Helgo, nie zaś nad nimi rozmyślać‖ — tak jej wła-
śnie powiedziałam. Nigdy nie rozumiałam naszej Katedry Teorii. 
Oczywiście, Helga ma talent, ale talent do paplania godzinami to nie 
wszystko... 

Gryzelda bez słowa wytarła dłonie, a następnie odwiesiła fartuch 
i ruszyła do wyjścia. Mimo przemieniającego się w szum nieustanne-
go trajkotania, w jej głowie zaczął kiełkować pewien pomysł. 
Różdżka mogła zostać z Panną Donkdonk, ale uczelnia nie bez koze-
ry mieniła się ośrodkiem tak magii, jak i techniki. Oczywiście, praw-
dopodobnie wieśniacy nie mieli nawet porządnego kowala u siebie 
(czyli takiego, który potrafił wykuć coś więcej niż krzywą podkowę), 
a zabranie wszystkich wymaganych akcesoriów wymagałoby co 
najmniej wozu, ale... Ignorując ciekawskie spojrzenia podkuchen-
nych, wiedźma ruszyła do gabinetu. Dalej miała miotłę i klucz do 
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szafki z ziołami. I to musiało jej wystarczyć. Potrzebowała paru de-
sek, kilku łokci konopnego sznura i saszetki wędzidła pospolitego — 
jedynego znanego ziela będącego w stanie powalić nawet konia, nie-
zależnie od sposobu podania. Skargami panny Donkdonk zajmie się 
później — chociaż po odrobieniu pracy domowej może szlaban zo-
stałby zdjęty... Smoki Markusa tak naprawdę okazały się być czymś, 
co Bestyaryusz nazywał draco silvanus minoris — ślepym zaułkiem 
ewolucji, tak mającym się do prawdziwego smoka, jak broda do kra-
snoluda. Smoczki, co więcej, podobno były przyjazne i udomowione 
miały stanowić świetną (oraz mniej wymagającą) alternatywę dla 
psów, które miewały tendencje do lękania się niektórych przedstawi-
cieli trzymanej przez wiedźmy fauny. Plan był zatem doskonały — 
uśpić smoki, zabrać je ze sobą i stawić czoła pannie Donkdonk. Gry-
zelda podeszła do drzwi łączących gabinet z jej pokojem, po czym 
zamknęła je na klucz, a wychodząc, wywiesiła przy wejściu kartkę 
Konsultacje odwołane. 

 
Kilka godzin później, uzbrojona jedynie w pomysły oraz towa-

rzystwo Luśki, młoda wiedźma szła polem, ciągnąc za sobą na 
sznurku dziwaczną konstrukcję z desek i sznura. Całości dopełniały 
trzy główki kapusty zapakowane do płóciennego worka przerzuco-
nego przez grzbiet kozy. Tym razem plan musiał zadziałać — wę-
dzidło nie pachniało, nie zmieniało również smaku potrawy. Uśpione 
smoki teoretycznie nie powinny stanowić problemu, jednak, wskutek 
braku różdżki, obecność kozy była bardziej niż kojąca. 

Zgodnie z planem smoki wyległy z jamy, zwabione szelestem 
krzaków, w których znajdowała się Gryzelda. Tak, jak wiedźma 
przewidziała, ziele nie potrzebowało nawet kwadransa, by zacząć 
działać — trzy ciała legły na ziemi z głuchym tąpnięciem. 

Nadszedł czas na drugą fazę planu. Gryzelda przyciągnęła do 
swoich ofiar długą na około trzy stopy deskę z wyciętymi w środku 
otworami, przez które przeciągnęła pokryte żywicą sznury. Bez 
większych przeszkód nałożyła smoczątkom prowizoryczne smycze, 
a następnie siadła na miotle, do której przywiązała czwarty sznurek. 
Pozostało czekać. 

W pewnym momencie wiedźma poczuła szturchanie w bark. Mi-
mo skrajnie niewygodnego siedziska udało jej się stracić kontakt 
z rzeczywistością — do tego stopnia, że nie była w stanie określić, 
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ile faktycznie minęło czasu od skonstruowania pułapki. Gryzelda 
uniosła wzrok — Luśka zaczęła ją budzić w tym samym momencie, 
w którym smoczątka załopotały skrzydłami. Jedno z nich prychnęło 
po chwili, a spostrzegłszy kozę — z piskiem zerwało się do góry, po 
czym zawisło w powietrzu, wyczuwając opór napiętego sznura. Cały 
trik leżał w tym momencie w umiejętnym dozowaniu towarzystwa 
Luśki. Konstrukcja wraz z dwoma innymi smoczątkami była zbyt 
ciężka dla tak małego stworzenia. Gdyby jednak cała trójka się sko-
ordynowała… 

— Dobra, widzę, że się pobudziliście. — Gryzelda ponownie sia-
dła na miotłę. — To jest Luśka. Nic wam złego nie zrobi, jeżeli bę-
dziecie się zachowywać. 

Jedyne, czego się doczekała w odpowiedzi, to trzy przeciągłe 
spojrzenia. 

— Wiem, że mnie rozumiecie, więc bez szaleństw — dodała 
wiedźma, po czym obróciła się w stronę drogi. Jeden z porwanych 
syknął, jednak nie ruszył się z miejsca. — Zabieram was w lepsze 
rejony — wyjaśniła, po czym ruszyła przed siebie. 

Po kilku chwilach wiedźma odbiła w lewo, wybierając dłuższą 
trasę. Przejście przez wioskę mogłoby się skończyć samosądem. 
Praktyka historyczna jasno dowiodła nie raz, że motłoch wykazywał 
tendencję do ignorowania stojących na drodze do linczowanej ofiary 
przeszkód. Gryzelda, podejrzewając, że po wkroczeniu do wioski 
zostałaby zakwalifikowana do ich grona, nie chciała zostać stratowa-
na tego dnia — nie w tej sukience. Co więcej, znając pannę Donk-
donk, ta natychmiast zabrałaby jej truchło z powrotem do swojego 
biura, tylko po to, by je ożywić, a następnie udzielić bardzo długiego 
wykładu na temat tego, jak młode czarownice potrafią wszystko ze-
psuć swoją lekkomyślnością. 

Wyglądało zatem na to, że koza zostałaby razem z nią jeszcze 
przez chwilę. Co gorsza — do powrotu jej mentorki stworzenia nie 
mogły oficjalnie trafić do zwierzyńca z powodu całej papierologii, 
którą mogła podstemplować tylko starsza stażem wiedźma. Wore-
czek z wędzidłem zaczął dziwnie ciążyć Gryzeldzie. 

 
Kilka godzin później Gryzelda, chcąc nie chcąc, musiała unieść 

wzrok znad obieranych jabłek. Evangelina stała przed nią z nietęgą 
miną. 
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— Tak? 
— Panna Donkdonk wróciła i prosi cię do gabinetu. Nie wydaje 

się być zachwycona. 
Mimo braku zaskoczenia, Gryzelda westchnęła ciężko i wstała od 

stołu. Droga do Katedry Agrykultury nie była krótka — dość czasu, 
by przemyśleć każdą ewentualność i uzbroić się w rozsądne argu-
menty. A jednak w głowie wiedźmy zapanowała pustka. Gryzelda 
nigdy nie była dobra w dopinaniu spraw — nawet zakończenie wy-
kładu przychodziło jej z niejaką trudnością. W końcu, po dotarciu na 
ostatnie piętro wschodniego skrzydła, wiedźma zastukała do drzwi, 
niczym studentka pierwszego roku. Dopiero po usłyszeniu przygłu-
szonego „wejść‖ otworzyła je na oścież. 

Jej mentorka siedziała swoim zwyczajem za biurkiem, trzymając 
w rękach prowizoryczną konstrukcję, która w tym momencie przed-
stawiała wyjątkowo żałosny widok plątaniny desek i sznurków. 

— Zgadnij, co zastałam dziś w zwierzyńcu? — Mówiąc to, panna 
Donkdonk spojrzała na nią zmęczonym wzrokiem. W momencie, 
w którym Gryzelda otworzyła usta, stara wiedźma dodała: — I dla-
czego formularze adopcji bestii oraz dziennik wizyt nie zostały uzu-
pełnione? 

— Spieszyłam się z powrotem do kuchni. 
— Po tym jak zniknęłaś na prawie cały dzień, zabrałaś kilka uncji 

wędzidła i zaciągnęłaś tutaj trzy egzemplarze draco silvestris? Do-
prawdy, Gryzeldo, musisz się nauczyć, że raz rozpoczęte zadanie 
musi zostać prawidłowo ukończone. 

— Przepraszam — wymamrotała panna Hoffnung bez większego 
przekonania. 

— Oczywiście, na pochwałę zasługuje twoje poczucie obowiąz-
ku, jak również fakt, że udało ci się rozwiązać problem Rutenberga 
bez rozlewu krwi. W związku z tym szlaban zostanie wydłużony 
tylko o czas twojej nieobecności. A — mam jeszcze jedno pytanie. 

— Tak? — Gryzelda uniosła głowę, spotykając rozbawione spoj-
rzenie swojej mentorki. 

— Dlaczego w twojej sypialni drepta sobie — całkiem miła 
zresztą — koza i pożera twoją bieliznę już trzecią godzinę? 
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Najpierw pojawiły się błyski. Z początku Leilani nie miała poję-

cia, co oznaczają. Przyglądała im się z okna kolejki, przekonana, że 

to po prostu słońce odbija się od ścian wieżowców i tańczy na liniach 

wysokiego napięcia w rozgrzanym powietrzu. Że tak to pewnie wy-

glądało kiedyś, przed Centralnym Komputerem. W czasach, gdy 

podmiejskie pociągi były jedyną dostępną opcją, nie tylko reliktem 

przeszłości, do którego żywiła nieuzasadnioną słabość. Dowiedziała 

się dopiero, gdy wezwano ją do sztabu. 

— Odcinają nas, Lani — wyjawił Docent, ocierając pot z czoła. 

Mimo chłodu panującego w sali konferencyjnej jego nalana twarz 

pokryła się niezdrowym rumieńcem. Nerwy robiły swoje. — Maszy-

ny. Coś się zepsuło w Centralnym Komputerze... 

— Nazywajmy rzeczy po imieniu — wszedł mu w słowo Inży-

nier. — Nic się nie zepsuło, po prostu to cholerstwo uznało, że jeste-

śmy zbędni i można nas wyeliminować. Ostrzegałem, że to się tak 

może skończyć, i chyba wszyscy obecni zdawali sobie z tego spra-

wę! 

Kanclerz zmierzyła go surowym spojrzeniem. 

— To nie ma teraz znaczenia — zadeklarowała. — To, co kto 

mówił i z czego kto sobie zdawał sprawę. Mamy mało czasu. Należy 

jak najszybciej ustalić, w czym dokładnie jest problem i jak go roz-

Autorka o sobie: rocznik ’89. Studiowałam na Uniwersytecie Łódz-

kim. Tłumacz języka angielskiego, obecnie w szponach korporacji. 

Uwielbiam czytać, szczególnie fantastykę, magiczny realizm oraz po-

wieści dla młodzieży. Debiutowałam w 2016 roku powieścią „Paradoks 

Marionetki: Sprawa Klary B.‖, obecnie pracuję nad dalszą częścią cy-

klu. Publikowałam też w "Szortalu na wynos". Współpracuję z łódzką 

fundacją „Atelier Improwizacji‖. Fascynuję się miejskimi legendami 

i strasznymi opowieściami krążącymi po Internecie. Uwielbiam podró-

żować, a w szczególności jeździć pociągiem. Wciąż zbieram klucze. 
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wiązać. Musimy też wdrożyć procedury awaryjne. Będziesz tak ła-

skawa? — zwróciła się do Leilani. 

Docent i pozostali członkowie sztabu wymienili zaniepokojone 

spojrzenia. Tylko Inżynier westchnął z rezygnacją. Unikał wzroku 

Leilani. Ostatecznie wspólnie pracowali kiedyś przy tym projekcie 

na zlecenie Kanclerz. Przywódczyni prosiła ich o symulację i otrzy-

mała ją, chociaż nigdy nie podzieliła się swoimi uwagami. Aż do tej 

pory Leilani nie wiedziała nawet, że ten projekt został zaakceptowa-

ny jako oficjalna procedura awaryjna. Bardzo niedobrze, że tak się 

stało. Nie powinno. 

Wzięła głęboki oddech i zaczęła mówić, z każdym słowem przy-

pominając sobie wszystkie szczegóły przygotowanego rozwiązania. 

Po skończeniu prezentacji po prostu wyszła, odprowadzana spojrze-

niami milczących członków sztabu. 

 

Z balkonu roztaczał się doskonały widok na całą stolicę, ze 

wszystkimi szklanymi wieżami, tubami błyskawicznych pociągów 

i niemal nieużywanymi już torowiskami. I na błyski. Bezlitośnie 

zwiastujące koniec świata wyładowania energii. Z każdą chwilą do-

strzegała ich coraz więcej. Burzowe chmury nadciągnęły znikąd, 

zasnuwając niebo. Zrobiło się niewyobrażalnie duszno. Mikroklimat 

w ich przytulnej, chronionej przez Centralny Komputer bańce zaczy-

nał wariować. W zamierzchłych czasach ludzka pycha została ukara-

na przez straszliwy potop — masy wody pochłaniające cały świat. 

Ocalała tylko grupa wybrańców — ostatnich, którzy dochowali wia-

ry — oraz zwierzęta zabrane przez nich na ogromną, drewnianą łódź. 

— Teraz nie trzeba nawet potopu — zadrwił Inżynier, stając 

w drzwiach balkonu. — Wystarczy, że Centralny przestanie filtro-

wać powietrze. Kilka dni i będzie po nas. 

Bezbłędnie odczytał myśli Leilani, w tej sytuacji nie było to jed-

nak trudne. Jakby którekolwiek z nich było w stanie myśleć o czym 

innym niż zakończone przed chwilą zebranie. Odwróciła się w jego 

stronę. Mimo muskularnej sylwetki i harmonijnych rysów twarzy 

wydawał się zmęczony i smutny, jakby uleciało z niego powietrze. 

Jakby już teraz nie potrafił w pełni zaczerpnąć tchu. 
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— Co ustalono? — spytała. Wyszła po swojej prezentacji, nie by-

ła w stanie słuchać dalszej dyskusji. 

Zacisnął szczęki. Nie chciał odpowiadać, a ona obawiała się, że 

wcale nie chce wiedzieć. Zdecydowanie zbyt dobrze się poznali pod-

czas wspólnej pracy nad tamtym projektem. 

— Jeszcze dzisiaj wyślemy ludzi z sekcji technicznej, żeby 

sprawdzić, co poszło nie tak. 

Odetchnęła z ulgą. Sekcja techniczna nigdy nie zawodziła. Jeśli 

tylko wykryją jakąś usterkę, naprawią ją i będzie po sprawie. Tylko 

że — sądząc po wyrazie twarzy Inżyniera — wcale się na to nie za-

nosiło. 

— Jeśli potwierdzą się nasze przypuszczenia i okaże się, że Cen-

tralny się zbuntował, będziemy walczyć. Spróbujemy go rozbroić, 

zniszczyć jeśli będzie trzeba. I przygotować się na to, co nastąpi, gdy 

padną wszystkie systemy i filtry. 

— To znaczy...? 

Odwrócił wzrok. 

— Arka przeszła. Jeszcze dziś zaczną się pierwsze przygotowa-

nia. Skanujemy już bazy danych w poszukiwaniu potencjalnych pa-

sażerów. 

Zacisnęła dłonie na metalowej barierce. Nie, pomyślała. Niemoż-

liwe. 

— Mnie też trudno uwierzyć, że na to poszli — przyznał Inży-

nier, również zbliżając się do krawędzi balkonu. — I że tak długo 

nikt nam nic nie powiedział. Byłem pewien, że wyrzucili te euge-

niczne bzdury do kosza i zapomnieli zaraz po przeczytaniu, a tu pro-

szę, statek według naszego projektu, baza danych... 

— Zamknij się. 

— Lani... 

Sięgnął dłonią do jej ramienia, ale odsunęła się. 

— Nie wierzę — wyszeptała, wpatrując się w błyski na horyzon-

cie. — Przecież to nie może być koniec... Przecież ci wszyscy lu-

dzie... — umilkła. 

Takie było przecież założenie projektu „Arka‖. Przetrwają tylko 

ci, którzy nie dali się omamić Centralnemu Komputerowi. Ci staro-

świeccy, unikający udogodnień wynikających z postępu technologii, 
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niezgadzający się na wszczepy i modyfikacje. Tylko ci, którzy wciąż 

są w stanie się rozmnażać i rodzić zdrowe dzieci. Wybrańcy. Ostatni 

prawdziwi ludzie. 

— W pierwszej kolejności skanują wszystkich w sztabie — po-

wiedział Inżynier, siląc się na spokój. —  Nas już sprawdzili. Jestem 

na liście pokładowej Arki. Ty też. 

— A... — Przełknęła ślinę. — A Roger? 

Też pracował w sztabie, dowodził sekcją astronomii. Na pewno 

musieli przeskanować jego profil. Na pewno już podjęli decyzję. 

Inżynier położył jej dłonie na ramionach i spojrzał jej w oczy. 

— Lani — powiedział. — Przecież wiesz. Wózek. 

Tak, cholerny Roger i jego cholerny wózek. Cholernie kruche 

ludzkie ciało nieprzystosowane do surowych kryteriów wyznaczo-

nych przez dwoje młodych, naiwnych naukowców. Pycha i całkowi-

ty brak świadomości, że wady i choroby wcale nie są karą za utratę 

niewinności. Że po prostu czasem tak jest, że zakochujesz się 

w przykutym do wózka genialnym astronomie i zaczynasz planować 

z nim wspólne życie, nie mając świadomości, że twoje wcześniejsze 

poglądy i projekty naukowe skazały go na śmierć. 

Nie zareagowała, gdy Inżynier przygarnął ją do siebie. Czuła, jak 

bardzo napięte są jego mięśnie, jak drżą zaciśnięte szczęki. Cierpiał, 

chyba nawet jeszcze bardziej niż ona. Dopiero, gdy się odezwał, 

z całą mocą dotarło do niej, że przecież to oczywiste. 

— Dzieciaki również się nie zakwalifikują — wycedził przez zę-

by. — Nie ma szans. Nino dotąd nie doszła do siebie po wypadku, 

a Lyra... 

Nie musiał mówić nic więcej. Leilani dobrze wiedziała, co dolega 

jego młodszej córce, przecież sam prosił ją o pomoc przy poszuki-

waniu leku na jej przypadłość. Nie powinien był tego robić, ale nie 

miał do kogo się zwrócić. Po śmierci żony wychowywał dziewczyn-

ki samotnie. Nie mogła mu przecież odmówić, nawet mając świado-

mość, że medycyna jest bezradna. 

— Musimy coś zrobić — zadecydowała. — Idę pogadać z Kanc-

lerz. Przecież to jest jakiś cyrk. Na pewno istnieje alternatywny plan 

ewakuacji. Obiecaj, że też tego tak nie zostawisz. My jesteśmy za to 

odpowiedzialni i my to odkręcimy. Obiecujesz? 
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— Obiecuję, Lani — odparł, odsuwając się. — Obiecuję. 

 

Ekspedycja wysłana przez Kanclerz potwierdziła obawy Inżynie-

ra. Centralny Komputer zbuntował się i stanowczo odmawiał wyko-

nania jakichkolwiek komend. Podobno wprost przyznał, że nie uzna-

je przedłużania agonii rodzaju ludzkiego za zasadne i że według jego 

obliczeń sztuczne podtrzymywanie przy życiu powinno być prze-

rwane dekady temu. Wszyscy wiedzieli, co to oznacza. Pokojowe 

negocjacje z Centralnym Komputerem przeciągały się, członkowie 

sztabu zaś bezskutecznie starali się znaleźć sposób na pokonanie 

maszyny bez pozbawiania ludzkości dostępu do wody i świeżego 

powietrza. Z godziny na godzinę kwestia ewakuacji stawała się coraz 

bardziej pilna. 

Leilani resztę poranka spędziła na bezowocnych próbach przeko-

nania Kanclerz do zmiany decyzji. Przywódczyni była nieugięta. 

— Zdaje sobie sprawę z tego, że też się kwalifikuje na pokład — 

spostrzegł Inżynier, gdy wściekła Leilani wpadła do jego gabinetu. 

— Zamierza uciec jak szczur z tonącego okrętu. Raczej nie liczy-

łbym na to, że przepuści taką szansę. 

— Równie dobrze mogłaby polecieć sama — mruknęła Leilani, 

przysiadając na krawędzi jego biurka. — Przecież tego właśnie chce, 

prawda? Uratować się za wszelką cenę. 

— I naprawdę myślisz, że wytrzymałaby ze sobą tak długo? 

Uśmiechnęła się słabo. 

— Poza tym pomyśl — ciągnął Inżynier, wciąż od niechcenia 

przeglądając dokumenty. — W jakim świetle by ją to stawiało? Robi 

ten cyrk z wybrańcami, bo chce pokazać, jaka jest miłosierna. Chce, 

żeby wraz z nią wyruszyła świta wdzięcznych za ocalenie ludzi. 

— Którzy na dodatek mogą przedłużyć gatunek — westchnęła 

Leilani. Wyjrzała przez okno. Na niebie gęstniały chmury, deszcz 

jednak wciąż nie chciał spaść. — To bez sensu. Daj to — sięgnęła po 

jedną z leżących na biurku teczek. — Przynajmniej sobie poczytam. 

Przeglądanie wszystkich planów, specyfikacji i procedur zajęło 

jej całe popołudnie. Przed wyjściem ze sztabu jeszcze raz przedarła 

się przez sekretariat Kanclerz i zapukała do drzwi jej gabinetu. 
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— Znalazłam jeszcze jeden sposób, by Ziemia znów stała się 

zdatna do zamieszkania — obwieściła, podchodząc do biurka kobie-

ty. — Nawet po wyłączeniu Centralnego. Jeśli się odpowiednio po-

staramy, jeśli będziemy współpracować i wdrożymy moje rozwiąza-

nia, ten świat da się jeszcze odzyskać. Nie trzeba od razu uciekać, 

pani Kanclerz. Istnieje jeszcze szansa. Tu są wszystkie wyliczenia, 

jestem w stanie opracować odpowiednie... 

— Pani Biolog. — Kanclerz podniosła na nią znużony wzrok. — 

Po raz piąty dzisiaj: nie. 

—Dlaczego? 

— Może inaczej: proszę przekazać te wyliczenia i plany dowód-

com sztabu. Jeśli tylko ostanie się tutaj kamień na kamieniu, jakiś 

idealistyczny głupiec je znajdzie i spróbuje wprowadzić w życie. Kto 

wie, może nawet mu się uda, może zdoła spowolnić albo powstrzy-

mać koniec świata. Może nie. Ani mnie, ani pani to już jednak nie 

dotyczy. Dzięki pani wspaniałemu projektowi. 

— W takim razie proszę oddać moje miejsce komu innemu. Chcę 

zostać. Zrealizować to, co wymyśliłam teraz. Spowolnić koniec 

świata. Jako biolog jestem tu potrzebna. 

Na czole Kanclerz pojawiła się pionowa zmarszczka. 

— Wzruszające. 

Leilani nie odpowiedziała. Mocno zaciskała kciuki pod stołem. 

Może jednak Kanclerz ulegnie. Może da się przekonać. Na jej miej-

sce na pewno jest wielu innych kandydatów, również spełniających 

wymagania. 

— Odbudowanie świata sprzed czasów Centralnego to mrzonka 

głupców — oświadczyła Kanclerz. — Wchodząc na pokład Arki, ma 

pani szansę zacząć wszystko od początku, z czystą kartą. Komu 

miałby przysługiwać ten przywilej jak nie pani, twórczyni tego roz-

wiązania? To na swój sposób zabawne. — Usta przełożonej wy-

krzywiły się w uśmiechu, który nie obejmował oczu. — Dwoje po-

mysłodawców Arki na jej pokładzie. Rodzice nowej cywilizacji na 

nowej ziemi, niczym Adam i Ewa. 

— Pomieszały się pani opowieści — wyrwało się Leilani. 

— Słucham? 
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— Na Arce nie było żadnego Adama ani żadnej Ewy — wyjaśni-

ła, spoglądając Kanclerz w oczy. — To dwie odrębne historie. Obie 

znajdują się w Księdze Rodzaju, mogło się pani pomylić. 

Odpowiedziało jej lekceważące wzruszenie ramionami. 

— Odpowiedni wiek, stan zdrowia, brak poważnych chorób 

w rodzinie, niezamężna... — Kanclerz na moment zawiesiła wzrok 

na twarzy Leilani, po czym dodała: — I do tego wszystkiego jeszcze 

religijna. Osobiście dopilnuję, żeby wsiadła pani na pokład Arki. 

Nowa ludzkość nie może stracić takiej puli genów. 

Leilani poważnie zaczęła zastanawiać się, czy w obliczu końca 

świata zabicie obecnego przywódcy jest naprawdę aż takim przewi-

nieniem. 

 

Kiedy wreszcie opuściła biuro i ruszyła w drogę do domu, zapa-

dał już zmierzch. Ludzie narzekali na upał i duchotę, zastanawiali 

się, kiedy wreszcie spadnie deszcz. Nie wiedzieli jeszcze, na co się 

zanosi. Zbyt wcześnie na oficjalne komunikaty, nie należy wzbudzać 

paniki. 

Roger czekał na nią z kolacją. 

— Kupiłem ci nową sukienkę — oświadczył ze smutnym uśmie-

chem. — Czeka na ciebie w sypialni. 

Pochyliła się i musnęła ustami jego policzek. 

— Dziękuję, kochanie, nie musiałeś. Przymierzę ją, jak tylko coś 

zjem, umieram z głodu. 

— Nie. — Odsunął się z wózkiem nieco do tyłu. — Przebierz się 

teraz. Chcę, żebyś założyła ją do kolacji. 

Przetarła twarz dłonią i oparła się o futrynę, by zdjąć buty. Zasta-

nawiała się, czy Roger już o wszystkim wie. Miał dzień wolny, ale 

pewnie ktoś ze sztabu się z nim kontaktował. Czy powiedziano mu 

o wynikach skanu? 

— Jestem głodna i zmęczona. Naprawdę ci dziękuję, kochanie, 

ale teraz marzę o tym, żeby coś zjeść i posiedzieć w spokoju na we-

randzie. To był długi dzień. 

— Proszę. To dla mnie ważne. 

A więc wiedział. Bez słowa odstawiła buty do szafki i skierowała 

się do sypialni na piętrze. 
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Sukienka czekała na nią, rozłożona na łóżku — czarna, prosta, 

wykończona delikatną koronką. Podnosząc ją, dostrzegła leżące obok 

pudełko z logiem znanego jubilera. Srebrne kolczyki i wisiorek ide-

alnie dopełniały całości. Przebrała się i rozczesała długie, czarne 

włosy. Szarpała je energicznie, nie troszcząc się o to, że część zostaje 

na szczotce. Tak bardzo podobały się Rogerowi. Teraz większość 

dziewczyn przed trzydziestką zaczynała już siwieć albo traciła włosy 

— jej wciąż były silne i lśniące. Dowód zdrowia i dobrych genów, 

przyczyna, dla której została wytypowana na pasażerkę Arki. W tym 

momencie nienawidziła ich z całego serca. 

— Widzę, że trafiłem z rozmiarem — spostrzegł Roger, gdy ze-

szła już do jadalni. Czekał na nią przy nakrytym do kolacji stole. — 

Pasuje idealnie. 

— Masz dobre oko — przyznała, starając się zapanować nad 

drżeniem głosu. — Jest cudowna. 

Zajęła swoje zwyczajowe miejsce, a Roger nalał jej wina z butel-

ki. 

— Wypijmy za nasz ostatni wspólny wieczór — zaproponował. 

Poczuła ucisk w gardle. Nie potrafiła o tym rozmawiać. Rozmo-

wa oznaczałaby przyjęcie do wiadomości, że to wszystko dzieje się 

naprawdę. Wciąż nie potrafiła się na to zdobyć. 

— Roger, świat nie skończy się jutro. Ani pojutrze. 

— Tak czy inaczej nie daję mu więcej niż tydzień. 

— Tydzień to dużo czasu, kochanie — spostrzegła. — Zdążymy 

się jeszcze pożegnać. Zdążymy się sobą nacieszyć. 

Pokręcił głową. 

— Nie. Nie zdążymy. Jutro wsiadasz na Arkę i opuszczasz ten 

smutny, ginący świat. Ustalono już cel. Mała, przytulna planeta 

w sąsiednim układzie. Panują na niej warunki podobne jak kiedyś na 

Ziemi. Terraformowaliśmy ją od chwili rozpoczęcia prac nad projek-

tem — tłumaczył, chociaż wcale nie chciała tego słuchać. — Będzie-

cie mogli zacząć wszystko od nowa.  

— Nigdzie się nie wybieram. Nie bez ciebie. 

— Jutro wsiądziesz na Arkę — powtórzył. — Jesteś przecież 

jedną z wybranych, masz obowiązki wobec ludzkości. Widziałem 

twoje wyniki w bazie danych. Są idealne. Nie myśl, że pozwolę ci 
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tutaj zostać i umrzeć. — Zadrżała, słysząc stanowczość w jego gło-

sie. — Zejdziesz się z Inżynierem. Lyra odziedziczyła chorobę po 

matce, jego geny są w porządku. Urodzisz mu zdrowe dzieci. Zejdą 

się z dziećmi innych par i dzięki temu nasza rasa przetrwa. Wszystko 

zgodnie z waszym planem. 

Ze stukiem odstawiła kieliszek na stół. Poczuła, że w kącikach 

oczu zbierają się jej łzy. A więc już podjął decyzję za ich oboje? 

Świetnie. 

— To nie fair — powiedziała, podnosząc się. — Skąd miałam 

wiedzieć, że do tego dojdzie? Że ktoś potraktuje to poważnie? Nie 

chciałam tego wszystkiego! Nawet nie wiem, co ja sobie wtedy my-

ślałam, co ja miałam w głowie... Dlaczego mi nie powiedziałeś, że 

wciąż nad tym pracujecie? Przecież próbowałabym to jakoś odkręcić, 

zniszczyć plany, nie wiem...! 

— To ściśle tajny projekt — odparł Roger, spuszczając wzrok. — 

Nie upoważniono mnie do rozmowy o nim. Nienawidziłem osób, 

które wymyśliły ten cały projekt, Lani — wyznał. Czuła, że ramiona 

drżą jej od tłumionego płaczu. — I jeszcze bardziej nienawidziłem 

osoby, która potraktowała go na tyle poważnie, by wcielić go w ży-

cie. 

— Masz prawo mnie nienawidzić. 

— Popełniłaś błąd. Zapomniałaś, że jako naukowiec bierzesz od-

powiedzialność za swoje badania i to, co dzieje się z ich wynikami. 

Przykro mi, że zapłacisz za to taką cenę. Nikt nie powinien jej płacić, 

nikt nie zasługuje na coś takiego. Nie nienawidzę cię, Leilani — 

oświadczył, ujmując jej dłoń w swoją i unosząc ją do ust. — Po pro-

stu bardzo chcę, żebyś dostała drugą szansę, tam, w tym innym świe-

cie. Żałuję, że nie znałem cię wtedy, kiedy pracowałaś nad tym pro-

jektem, i że nie zdołałem cię przed tym uchronić. Mam nadzieję, że 

ta suka Kanclerz się spóźni i statek odleci bez niej. Chciałbym tam 

wtedy być i widzieć jej minę. 

Opuściła dłoń i splotła swoje palce z jego. Siedzieli tak w mil-

czeniu, patrząc na widoczne w oddali błyski. Na kolejne zwiastuny 

nadciągającego końca. Przerwał im dopiero dźwięk telefonu. Ode-

brała, zanim Roger zdążył dostrzec na wyświetlaczu imię Inżyniera. 

Nie chciała teraz o nim rozmawiać, nie chciała tłumaczyć, dlaczego 
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są w kontakcie. Przede wszystkim nie chciała wracać do tego, co 

powiedział wcześniej Roger. O Arce i o rodzeniu innemu mężczyź-

nie zdrowych dzieci. 

— Wiem, co można zrobić — obwieścił Inżynier, gdy podniosła 

słuchawkę. 

Szybko przeprosiła Rogera i wyszła na balkon. Stąd również było 

widać błyski. Powietrze zdawało się elektryzować. 

— Mów — rzuciła do słuchawki. 

— Odstąpię miejsce twojemu Rogerowi. Zostanę z dziewczyn-

kami. Nie chcę, żeby były same. Rozumiesz, prawda? 

Rozumiała. 

— Ale jak zamierzasz to zrobić? — dopytywała. — Arka reje-

struje dane pasażerów. Nie wpuści nikogo, kto nie został wcześniej 

zatwierdzony przez skan. 

— Jest sposób — zapewnił ją Inżynier. — Można ją nieco prze-

programować. Skasować z bazy danych mój kod i zamiast tego 

wprowadzić Rogera. Dane trzeba zmienić zarówno w naszej bazie 

w sztabie, jak i w panelu kontrolnym Arki, inaczej nie zadziała. To 

da się zrobić, Lani. A ja dokładnie wiem, jak. 

— Mówimy o najbardziej strzeżonym obiekcie świata, stanowią-

cym jedyną szansę ratunku. Trwają przygotowania do startu, będzie 

się tam kręciło od cholery technicznych, nie dasz rady tak po prostu 

tam wejść i zmienić kodu. 

— Pomyślałem o tym. Mam wszystkie niezbędne upoważnienia 

i dostępy. Łatwiej je zdobyć, jeśli nie mówi się Kanclerz w twarz, co 

się o niej myśli. 

Obejrzała się przez ramię, na siedzącego samotnie przy stole Ro-

gera. 

— Możemy to załatwić jeszcze dzisiaj? — spytała. 

— Tak, pewnie. Położę tylko dzieciaki spać i podjadę po ciebie. 

— Czekam. 

Popatrzyła w nocne niebo. Wydawało się nienaturalnie jasne, 

jakby wysączono z niego część koloru. Wspominała niesamowicie 

gwieździste niebo, oglądane dawno temu, podczas rodzinnego biwa-

ku w lesie. Centralny Komputer był wtedy w pierwszej fazie. Kopuła 

gwiazd oszałamiała, wciąż jeszcze odległa i niedostępna. Chciała 
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oglądać te gwiazdy wraz z Rogerem z pokładu Arki, bezpiecznie, 

z daleka od umierającego świata. Przeczytała jednak tego dnia zbyt 

wiele specyfikacji i procedur bezpieczeństwa, by się łudzić. 

Owszem, ta sztuczka z zamianą rzeczywiście miała szansę się udać, 

ale co z tego? W swoim obecnym stanie Roger nie przeżyje startu, 

a nawet jeśli, to zabije go proces hibernacji. Istniało jeszcze jedno 

rozwiązanie i tak się składało, że do wprowadzenia go w życie po-

trzebowała pomocy Inżyniera. 

 

Sprawy w sztabie poszły szybko. Inżynier naprawdę to wszystko 

sprawdził, widać było, że wie, co robi. Nie widziała, czy rzeczywi-

ście wprowadził dane Rogera. Musiała mu wierzyć. Zresztą, tak na-

prawdę to bez znaczenia. Chciała tylko, żeby zabrał ją na pokład 

Arki. 

— System Arki jest zupełnie niezależny od Centralnego — tłu-

maczył Inżynier, gdy szli korytarzem w stronę statku. — Całe szczę-

ście, że kiedy go projektowaliśmy, ja już byłem nieufnym paranoi-

kiem, prawda? Gdybyśmy bazowali na istniejących systemach, to 

cholerstwo już dawno pokonałoby nasze zabezpieczenia i przejęło 

statek... Proszę, panie przodem. 

— Więc to ona — westchnęła Leliani, wpatrując się w zadoko-

wany w ogromnym hangarze statek. Rzeczywiście przypominała 

kształtem okręt. Przygotowując to rozwiązanie nie myśleli o kształ-

cie, bardziej skupili się na tym, jakie wyposażenie najlepiej zapewni 

przetrwanie gatunku. Członkowie sztabu mieli jednak poczucie hu-

moru i naprawdę uczynili z tego Arkę. 

Wbrew obawom Leilani, pracowników technicznych nie było aż 

tak wielu. Owszem, kręcili się po hangarze, ale nie wchodzili na po-

kład. Upoważniona część personelu najwyraźniej miała przerwę 

w pracy lub została przypisana do zmagań z Centralnym Kompute-

rem. Strażnicy zerkali na nich nieufnie, Inżynier zamknął im jednak 

usta dokumentem z rozkazami Kanclerz. 

Podszedł do jednego z umieszczonych w ścianie paneli i przesu-

nął swoją kartą dostępu. Metalowe drzwi Arki rozwarły się z sykiem, 

wyłoniła się z nich metalowa drabinka. Weszli na pokład. Wszystko 

wyglądało dokładnie tak, jak na przygotowywanych wspólnie specy-
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fikacjach. Kapsuły hibernacyjne. Kabiny pasażerskie, w których mie-

li żyć już po przebudzeniu z długiego snu. Pomieszczenia socjalne. 

Kokpit z ekranami i panelem kontrolnym. Inżynier zbliżył się do 

panelu, odblokował go i zaczął wprowadzać hasło do bazy danych. 

Leilani obserwowała go, bawiąc się ukrytym w kieszeni kurtki pisto-

letem Rogera. 

— Dlaczego to robisz? — zapytała. — Dlaczego chcesz oddać 

swoje miejsce? 

— Tłumaczyłem ci już. Nie zostawię dziewczynek. Nie zamie-

rzam nigdzie bez nich lecieć. 

— Skoro potrafisz podmieniać wyniki skanu, nic nie powstrzy-

muje cię przed tym, by je ze sobą zabrać —  zauważyła Leilani. — 

Nawet Lyrę. Mógłbyś ją ocalić. Zabrać ją ze sobą na Arkę. 

— Lyra nie przeżyje pobytu w kapsule. 

— Roger też nie. Wiesz o tym, równie dobrze, jak ja. 

Na chwilę zaprzestał pisania na klawiaturze. Nie odwrócił się 

jednak w stronę towarzyszki. Nie miał odwagi. Nie widział, jak wy-

ciąga z kieszeni pistolet i celuje w jego stronę. 

— Po prostu przyznaj, że próbujesz znaleźć sposób, żeby się 

z tego wykręcić — syknęła. Wciąż się nie odwracał. — Zasłaniasz 

się dziewczynkami, podczas gdy naprawdę po prostu uciekasz przed 

odpowiedzialnością. Chcesz mnie z tym zostawić. 

— Zamierzam walczyć z Centralnym do końca. Przetrwać, 

wprowadzić w życie twój projekt i sprawić, żeby to miejsce nadawa-

ło się do życia dla mnie, dla dziewczynek, dla Rogera. I przede 

wszystkim chcę, żebyś ty przetrwała, Lani. 

— Och, jak szlachetnie z twojej strony. Wzruszające, jak wam 

wszystkim zależy na moim przetrwaniu. Ręce do góry! — nakazała, 

odbezpieczając pistolet. Usłuchał instynktownie. Powoli odwrócił się 

w jej stronę. 

— Co zamierzasz zrobić? 

— Ja nic — odparła. — Ale ty zaraz uszkodzisz ten statek tak, że 

nie będzie w stanie stąd odlecieć. Zrobisz to, albo na tej konsolecie 

zaraz znajdzie się twój mózg. 

Dłonie wciąż trzymał uniesione, chociaż nie wyglądał na prze-

straszonego. Raczej na znużonego. 
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— Lani, zastanów się — poprosił. — Mówisz o jedynej szansie 

na przetrwanie naszego gatunku. Owszem, coś może się nie udać, 

pasażerowie mogą się nie wybudzić, ale to i tak pewniejsze niż od-

wracanie powstałych przez lata zniszczeń w jedną noc. Oboje dobrze 

wiemy, że to na nic, że to zbyt mało i zbyt późno. Mogę zmienić też 

twoje dane i sprawić, żebyś została z Rogerem — zaproponował. 

Opuściła broń. Musiała to przemyśleć, a nie potrafiła się skoncen-

trować, jednocześnie celując i próbując zapanować nad drżeniem 

ręki. — Mogę dać ci szansę oglądania końca świata w towarzystwie 

najbliższej osoby. Poproś mnie, żebym skasował twoje dane. Ale nie 

każ mi jej niszczyć. Niech polecą, nawet bez nas. Niech żyją, roz-

mnażają się.... 

— Pamiętają, komu to zawdzięczają — zadrwiła. 

— To nie jest taka zła perspektywa. — Dostrzegła, że przesuwa 

się ostrożnie w jej stronę. Przymierzał się do tego, by ją obezwład-

nić. — Będziemy walczyć do ostatniego wypalonego piksela i dusić 

się ze świadomością, że mimo wszystko udało nam się kogoś urato-

wać. Że lecą na nową Ziemię, będą mogli tam zacząć wszystko od 

początku. Że zapiszemy się w ich pamięci jako bohaterowie. 

— Gówno prawda. — Znów uniosła pistolet. — Zapamiętają nas 

jako tych, którzy odmówili pomocy chorym, słabszym, cierpiącym 

i uznali, że na życie zasługują tylko ci najzdrowsi. Którzy nawet nie 

próbowali walczyć i przekreślili Ziemię i jej mieszkańców, chociaż 

był jeszcze czas coś zrobić! To po co my to wszystko robiliśmy, co?! 

— dopytywała. — Po co staraliśmy się, po co wymyślaliśmy udo-

skonalenia i systemy wsparcia, skoro zapamiętają nas jako psychopa-

tów od Arki?! 

— Lani! — Zrobił krok w jej stronę. — Uspokój się! Przecież... 

przecież wiesz, jak było! Oboje wiemy. To miało być tylko czysto 

hipotetyczne założenie. Ćwiczenie umysłowe, nic więcej. Skąd mie-

liśmy wiedzieć, ze ktoś potraktuje to jako jedyne słuszne rozwiąza-

nie? Nie jesteś socjopatką, nie bardziej niż ja. Po prostu... 

— Po prostu trochę nas poniosło, co? I wydawało nam się, że 

przemawia przez nas mądrość natury i że dokonując selekcji wypeł-

niamy jej wolę, hm? 

Zaśmiał się nerwowo. 
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—No, w sumie... 

— Byliśmy ślepi. — Palec naciskający spust zadrżał niebez-

piecznie. Wszystko drżało: ręka, kolana, podłoga, nawet pole widze-

nia stało się dziwnie rozchwiane. — Oboje byliśmy ślepi i głusi. 

— Lani! 

— Trzeba było... 

Nie potrafiła sobie przypomnieć, co było pierwsze. Palec naciska-

jący spust? Ostrzegawczy okrzyk Inżyniera? Utrata gruntu pod no-

gami? Kontrolki migające wściekle na panelu? Nagle po prostu oboje 

leżeli na zimnej, metalowej posadzce, patrząc, jak grodzie się zamy-

kają, a na ekranach pojawiają się cyfry odliczania. Jednocześnie rzu-

cili się w stronę wyjścia. Nadaremno. Arka szykowała się do startu. 

Bez pary z każdego ocalałego gatunku zwierząt, bez grupy naj-

zdrowszych i najsilniejszych przedstawicieli ludzkości, wybranych, 

by przetrwać w kosmosie i przedłużyć gatunek. Byli tylko oni, a cała 

reszta świata dławiła się, rozdzierana przez pozbawione wszelkiej 

kontroli maszyny. 

Nie tak to miało wyglądać. 

Ale tak wyglądało. 

Myślała o Rogerze, o tym, co między nimi było i co jeszcze mo-

gło być, a Arka powoli wypuszczała gaz mający uśpić pasażerów na 

czas długiej, kosmicznej podróży. 

 

Kiedy Leilani weszła do pokoju i usiadła na kanapie po prawej 

stronie Inżyniera, dostrzegła w jego ciemnych oczach wdzięczność. 

Wzruszenie. Latami dryfowali w przestrzeni, pogrążeni w sztucznym 

śnie, pozostawiwszy za sobą zgliszcza dawnego świata. Bez względu 

na to, co między nimi zaszło, teraz Leilani była dla niego jedynym, 

co łączyło go z domem i z przeszłością. Dawną przyjaciółką i jedyną 

istotą zdolną go zrozumieć. Pochyliła się i wyszeptała mu kilka słów 

na ucho. Przytulił ją do siebie, delikatnie przesuwając dłonią po 

czarnych włosach. Na razie ich podróż wciąż trwała. Nie wiedzieli, 

czy i kiedy się skończy. 
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Jakub Rewiuk 

 

 

Widzę, jak się boisz. Próbujesz ukryć drżenie rąk, kurczowo ści-

skając plik dokumentów. Wbijasz długie, czerwone paznokcie w na-

mokłe od deszczu kartki papieru. Włączam funkcję audio. Już nic 

przede mną nie ukryjesz... Osiadłe na kamerze krople zmniejszają 

ostrość. Spoglądam na twoje ramię. Mhm... Tak, jak myślałem. Wi-

dzę, jak posyłasz mi krótkie spojrzenie. Uśmiecham się mimowolnie. 

Chyba nadeszła twoja kolej. 

Niech zacznie się zabawa. 

— Proszę podać dokumenty i stanąć między bramkami. — Phil 

zrobił się ostatnio bardzo zasadniczy. Chyba nauczył się nawet for-

mułek na pamięć. 

Carl rozciągnął papiery i zaczął czytać: 

— Poziom Dzieciństwo: zdany bezbłędnie, poziom Dorastanie: 

zdany bezbłędnie... 

Ze strachu zwężają ci się źrenice. To chyba jakieś ostatnie uno-

wocześnienie. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Nadchodzi ten 

moment, co? Jest coraz bliżej... 

— ... poziom Wczesna Dorosłość: zdany bezbłędnie, poziom Do-

rosłość: póki co bez błędu. 

Carl nagle utkwił wzrok w jednej z linijek. Po ruchach jego gałek 

ocznych widzę, jak przebiega ją kilkakrotnie. Następnie przystawia 

podręczny mikrofonik do ust i zaczyna coś szeptać do centrali. Już 

cię mają, skarbie. O tak... Widzę, jak nerwowo szukasz pomocy 

wśród pozostałych, stojących obok ciebie ludzi. Ale jej nie znajdziesz. 

Każdy tutaj dba o siebie. 

— Yyy, proszę pani, według naszych danych poprzedniej soboty 

skradziono pani torebkę. Czy to prawda? 

Autor o sobie: Junior. Debiutował w Silmarisie 3/2016 jako nowa twarz 

polskiej fantastyki. W międzyczasie publikował w „Szortalu‖ i na portalu NF. 

Wraca, już mniej pryszczaty, dotrzymując towarzystwa temu starszemu. 

PROZA 



 

PROZA 

38 

Rodząc się w poniedziałki 
 

Nie wiesz, co powiedzieć, czyż nie mam racji? To i tak nie ma 

sensu. Cokolwiek zrobisz, już wpadłaś. To tylko kwestia czasu. 

— Nie, to jakiś błąd w systemie. — Nie umiesz kłamać, złotko. Nie 

zwiedzie mnie słodycz twego głosu. 

— Zatem zapraszamy do biura w celu wyjaśnienia tej sprawy. 

Funkcjonariusze odprowadzą panią w odpowiednie miejsce. 

Widzę, jak w myślach walczysz z samą sobą. No dalej, złotko, 

zrób to, na co czekam od początku. Przecież wiadomo, że to tak wła-

śnie musi się skończyć. Wreszcie zrywasz się do błyskawicznego bie-

gu i przeskakujesz przez metalową barierkę. 

Zaczyna się zabawa! Ha! 

Lądujesz na ulicznych płytkach z dziurą w plecach. Strużki krwi 

zlewają się z deszczówką, zabarwiając ją na czerwono i spływając 

w dół chodnika. Wstaję powoli z krzesła i podchodzę do ciebie. Two-

ja piękna twarzyczka tonie we krwi z nosa. Patrzysz na mnie z wyrzu-

tem, a ja się tylko uśmiecham. 

— Ja, dlaczego, dlaczego? Przecież, yhrr, przecież to nie moja 

wina. 

Wszyscy tak mówią. Nie moja, tylko jego, nie ja ją popełniłam. 

Ale błąd zaistniał, twoje życie nie jest już idealne, więc staje się nie-

chciane. 

Obracam butem twoją głowę, by jeszcze raz popatrzeć w cudne, 

gasnące, kasztanowe oczy. Aż szkoda, że takie piękne stworzenie 

zniweczył jeden mały błąd. Ale takie są reguły gry. Przestajesz oddy-

chać, dusząc się własną krwią. Odchodzę, chowając do kabury pisto-

let, a za plecami słyszę ochrypły głos Carla. 

— Następny! 

 

*** 

 

Leonard Cintron urodził się siedemnastego lipca tysiąc dziewięć-

set dziewięćdziesiątego siódmego roku. W jego kartotece badań wy-

konywanych każdemu niemowlakowi zaraz po urodzeniu widniały 

same maksymalne wyniki. Rósł szybko, nie sprawiając problemów 

rodzicom. Raczkował, później gaworzył i seplenił, biegając na 

chwiejnych nóżkach przez podwórko. Zadawał mnóstwo pytań, wy-

bił okno piłką i dostał swojego pierwszego psa. Płakał, kiedy po raz 
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pierwszy pod jego dom zajechał żółty, szkolny autobus, a później 

tęsknił za ukochaną mamą. Tęsknota jednak szybko przerodziła się 

w zaledwie tolerancję, a później „znoszenie‖. Coraz częstsze wypady 

ze znajomymi kształtowały jego przywódczą naturę, która później 

pozwoliła mu odnieść sukces i założyć dobrze prosperującą firmę. 

Ożenił się w kwiecie wieku z piękną, długonogą istotą, która zawsze 

przypominała mu łanię. Lara dała mu dwóch synów. W roli ojca spi-

sywał się zaledwie poprawnie, ale nigdy na niego nie narzekali. Cza-

sami siadał ze swoim sąsiadem na werandzie i popijając ciemnobrą-

zowe piwo, rozmawiał o meczach bejsbolowych, a popołudniowe 

słońce grzało przyjemnie w kark. 

Gdy miał czterdzieści dwa lata, zabił człowieka. 

Pamiętał szybki przypływ strachu i zwierzęcy instynkt, który po-

ruszył jego ręką. Kiedy usłyszał dźwięk otwieranych drzwi, był 

w domu sam. Kończył jeść kolację. Niemalże automatycznie skoczył 

w róg pokoju, znikając z pola widzenia włamywacza. Ale napastnik 

go znalazł i nawet wystrzelił w jego kierunku. Mimo wszystko Leo 

był lepszy. Sąd orzekł, że była to obrona konieczna. 

Pamiętał, jak po raz pierwszy zauważył siwy włos. Udał, że nie 

przejął się tym, pokazując go z dumą swojej małżonce, której piękne 

nogi w międzyczasie pokryły się już żylakami, choć tak naprawdę 

czuł, jak czarna fala smutku rozlewa się po jego ciele. Był bezsilny. 

Z czasem coraz częściej zaczął odwiedzać cmentarz. Przestał pić pi-

wo. Bez dobrego kompana smakowało jak zwietrzała oranżada. 

Przesiadywał więc w kuchni, przed oknem ze szprosami, na których 

osadziła się warstewka kurzu, i patrzył. Zupełnie bez celu. Lubił 

wtedy popijać kawę. Ta czynność wydawała mu się niezwykle pro-

zaiczna. Tak jak całe jego życie. Było łatwe, jakby od początku do 

końca zaplanowane. On musiał tylko je przeżyć, spróbować. Łatwe... 

Wcale mu to nie przeszkadzało. 

Zmarł, patrząc przez okno, jak połyskująca na zielono mucha 

bezskutecznie próbuje się przebić przez szatański wynalazek czło-

wieka, okrutną pułapkę — szybę. Czarnawy napój wylał się z malut-

kiej filiżanki i zaczął spływać ze stołu. Kap, kap, plusk, plusk... 

Został zapisany do systemu i dokładnie skopiowany. 

Był poniedziałek, kiedy w szpitalu sióstr Albertynek przy Pil-

kington Road na świat przyszedł Leonard Cintron. Podobny wpis 
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odnotowano w miejskim szpitalu New Jersey. Najlepsze wyniki 

w niemowlęcych testach. Raczkowanie, gaworzenie i śmiech. Po-

chwały od otaczającego świata, a później piłka rozpryskująca okno 

państwa Ridlly. Krzyk otyłego pana Riddly’ego, właśnie urządzają-

cego na tarasie obfitego i tłustego grilla, rozszedł się po całym po-

dwórku, niosąc ze sobą resztki kiełbasy, którą gospodarz właśnie 

przeżuwał. Później łzy, złość i pierwsza miłość, która podobnie jak 

pierwsze sierpniowe, zielone jabłka miała kwaśny smak, lepszy 

przecież od dojrzałej. Nigdy nie zamieniłby jej na słodszą, choć cza-

sami bolała. Była pierwsza. Po prostu na swój sposób piękna. 

Noce spędzali poza domem. Uwielbiali zapach ulicy po zmroku 

i mokrą jezdnię pod nogami, na której odbijała się blada poświata 

latarni. Głos niósł się wtedy donośnie, a śmiech smakował dwa razy 

lepiej. Podobnie jak pocałunki na rogu Widdle i May Street. Ciepłe 

usta i silny jesienny wiatr. Gęsia skórka. Przeżywali to razem, w tym 

samym momencie, ponieważ byli tym samym wzorem, Leonardami 

Cintronami. 

Razem przeżyli również noc z jedenastego na dwunastego listo-

pada dwa tysiące trzydziestego dziewiątego roku. Gryząc jednocze-

śnie dwie takie same bułki i popijając taką samą mętną herbatę, 

w której pływały identyczne dwa kawałki cytryny, usłyszeli delikat-

ne skrzypienie drzwi. Przylgnęli plecami do zimnej, wyłożonej ka-

felkami ściany. Kontrolowali każdy oddech, starając się, aby był jak 

najpłytszy, jak najcichszy. Cisza... Cisza... 

Riiiiii.... 

Skrzypiały deski domu. Włamywacz był wyraźnie zmęczony. 

Gdy wyczuli, że zbliża się do wejścia, wykonali machinalny atak. 

W ręce dzierżyli widelec, broń, która w momencie zagrożenia leżała 

najbliżej. Napastnik nie pozwolił się zabić tak łatwo. Ich spojrzenia 

przecięły się przez chwilę. Leonard wybałuszył oczy do granic moż-

liwości. Nie rozumiał. Po prostu nie był w stanie. Szybki rozdziera-

jący strzał. Miał zabić. Kula wkręciła się we front lodówki, a widelec 

wbił się niemal po rękojeść w brzuch napastnika. Później Cintron 

otworzył drzwi domu i biegł. Nie myślał o tym, żeby go zamknąć, 

o wszystkich drogocennych rzeczach, które mógłby stracić. Biegł... 

Ale jego myśli go wyprzedzały i śmiały mu się prosto w twarz. Bo 

Leonard znał napastnika, lepiej od kogokolwiek innego. 
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Postanowił nikomu o tym nie mówić. Sąd go uniewinnił. Cintron 

trzymał tę dręczącą, niszczącą jego piękne życie myśl w swojej gło-

wie i strzegł niczym największego skarbu. Trzymał ją, popijając 

zimne piwo na tarasie z sąsiadem Goldmanem, patrząc jak bąbelki 

uciekają pośpiesznie z napoju. Trzymał ją w sobie, gdy zauważył 

pierwszy siwy włos i myślał o niej, gdy stał w kościelnej ławce, pa-

trząc na ostatnią podróż żony. Zabrał tę myśl ze sobą do grobu, 

a spadające krople stygnącej kawy również ją przemilczały. I świat 

miał o niej zapomnieć. Na następne czterdzieści dwa lata... 

Siedemnastego lipca, w poniedziałek urodził się Leonard Cintron, 

w szpitalu św. Marii. I w szpitalu miejskim w Nowym Orleanie. 

I w Alabamie. I... 

 

*** 

 

— Teraz kot wskoczy na łóżko — wymamrotał półprzytomnie 

Leo, po czym poczuł na pierzynie okrywającej jego nogi delikatny 

ciężar puchatego stworzenia. Ubijało materiał małymi łapkami, za-

pewne wybrzydzając w myślach: „Zbyt twarda bawełna, zbyt rozbite 

pierze‖. Dzisiejsze koty nie znają już zapachu świeżego powietrza 

o zmroku i najwygodniejszej powierzchni świata — twardej ziemi. 

— Za chwilę skrzydło okna uderzy w stojący na szafce niebieski 

wazon. Daję mu najwyżej dwie minuty... 

Chociaż Leonard dobrze o tym wiedział, nie mógł nic zrobić. 

Chociaż w myślach krzyczał o pozwolenie, jego głowa odpowiadała 

ze zdwojoną siłą: „Leonardzie Cintron, nie zrobisz tego, ty stary pry-

ku! Grzecznie położysz się spać, a później będziesz zdziwiony, gdy 

za godzinę ujrzysz tylko dziesiątki niewielkich, niebieskich kawa-

łeczków na podłodze.‖ 

Usnął. 

Wielokrotnie próbował przeciwstawić się temu dziwnemu głoso-

wi w głowie. Zawsze bezskutecznie. Problem polegał na tym, że jego 

głęboka podświadomość chciała dokładnie tego, co on. I gdy miał 

zjeść bułkę z serem żółtym, to choćby postanowił sobie, że zje 

z szynką, jego żołądek skomlał o ser. Był swoim największym wro-

giem. 
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Żył pośród deja vu, które otaczało go ze wszystkich stron. Oble-

wało i pokrywało rdzą jego piękne życie, o którym marzył każdy 

Amerykanin. Nie było to jednak zwykłe deja vu, ale podniesione do 

potęgi, zwielokrotnione, zimne i twarde niczym odgrzewany kilka-

krotnie kotlet. Uwypukliły się na nim chrzęści i żyły, a panierka spa-

liła na wiór. Gdy spoglądał na swoje życie z dystansem, mdliło go. 

Chociaż wszyscy mówili mu, że to dobry kotlet. Oni go jednak nie 

próbowali. 

Narzucił na grzbiet znoszoną, pomiętą koszulę i obejrzał się w lu-

strze. Wieczne uczucie naprzemiennego młodnienia i starzenia się 

wyrobiło w nim absolutną obojętność na własny wygląd. Rzucił ma-

szynkę do golenia w kąt. Spojrzał jeszcze raz w lustro. Od dawna nie 

traktował już tego, co w nim widzi, jako siebie. 

— Jak tam, odgrzewany kotlecie? — wychrypiał, a z jego ust 

wydobyła się gęsta para z lekką domieszką alkoholu i osiadła na 

gładkiej tafli. — Jeszcze się nie rozsypałeś? A potem co? Znowu 

pieluchy? 

Od kilku dni dręczyły go nieustanne, związane z tym myśli. 

Wreszcie wczoraj dał im upust, topiąc je bezlitośnie w buteleczce 

bursztynowej whisky. Od pewnego czasu jego ulubioną knajpką stał 

się stolik postawiony w łazience, przed lustrem, a ulubionym kom-

panem do szklanki — szalejące myśli, urzeczywistniające się w roz-

mazanym wizerunku jego samego. 

— Powiedz mi, przyjacielu, jak to jest po raz pięćdziesiąty uczyć 

się alfabetu, żeby za chwilę znowu go zapomnieć? Jakie to cholerne 

uczucie, gdy znudzi ci się pierwszy w życiu pocałunek, bo przeżywa-

łeś go już kilkanaście razy. Wy zwyrodnialcy! Nie oszczędziliście 

nawet miłości! Nawet jej! — krzyczał. 

Robił to wszystko wbrew swojemu wewnętrznemu głosowi, na-

kazującemu za wszelką cenę być przykładnym mężem i ojcem, który 

nie może pozwolić sobie na pijackie pogaduszki z własnym ego, ale 

olał to, czując wewnętrzną pustkę. Było to uczucie porównywalne do 

tego, które przeżywa ktoś na diecie. Gdy całe ciało krzyczy: „Zjedz 

pączka!‖, ale twój umysł odpowiada: „Nie rób tego!‖. 

Pociągnął za białą klamkę i wyszedł przed dom. Do pracy miał 

zaledwie piętnaście minut jazdy. Nie pocałował żony przed wyj-

ściem, chociaż wymagał tego plan. Nie pojechał również samocho-
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dem, lecz postanowił pójść piechotą. Czuł słodką, aczkolwiek lekko 

chorą satysfakcję. Zrobił sobie na złość. 

Droga była miękka pod stopami i Leo mógłby przysiąc, że asfalt 

lekko się ugina. Miasteczko wyglądało jak ze snu. Dobrzy ludzie, 

małe, różnokolorowe domki, które postanowiły przycupnąć na skraju 

ulicy i pachnące kwiaty dookoła niej. Słońce przygrzewało niena-

chalnie, muskając lekko skórę i było po prostu dobrze. 

Dlaczego, cholera, zawsze jest tak dobrze? 

Zerwał największy pąk magnolii wystającej zza płotu pana 

Goldmana i zdeptał go energicznie, rozcierając pod butami, tworząc 

zielono-różową mozaikę. 

— Tego nie mieliście w planie, co?! — syczał pod nosem. 

Nagle zdał sobie sprawę, że już to kiedyś robił. Głęboko zakorze-

nione przekonanie dało o sobie znać i zapłakał. Krótko i zwięźle ni-

czym buntownik, który przegrał powstanie i znowu musi wracać do 

niewoli. Teraz być może nawet cięższej. 

Skręcił w prawo i ruszył wzdłuż ulicy. Nie musiał patrzeć przed 

siebie, znał doskonale drogę do pracy, zamiast tego rzucił się znowu 

w potok myśli. Próbował sobie przypomnieć wszystkich znanych mu 

bohaterów, których dotknęła choroba nieśmiertelności. Syzyf. Praw-

dopodobnie cały czas toczy swój zakichany kamień i błaga o śmierć, 

która nie nadchodzi. Leonard przypomniał sobie też o Davym Jone-

sie, który po wsze czasy miał żeglować po oceanach. Dołączyć do 

tak zacnego grona herosów, to był dla niego zaszczyt. „Leonard Cin-

tron — nieśmiertelny bohater, który całował się po raz pierwszy kil-

kadziesiąt razy i od przeszło tysiąca lat żłopie piwo na tarasie swego 

domu z sąsiadem Goldmanem. Zaiste bardzo ciekawa postać...‖ 

Kopnął leżący na czerwonej kostce brukowej kamień i mimowol-

nie śledził jego ruch. Mały odłamek przetoczył się tuż przed rozpę-

dzonym fordem, umykając cudem spod kół, a później jakby przy-

śpieszył. Podskoczył na krawężniku i huknął o szybę małego sklepi-

ku. Powierzchnia zafalowała niebezpiecznie, a Leonard poczuł 

skurcz w żołądku. Podobny do tego, który zawsze czuł, gdy mając 

siedem lat, rozbijał okno pana Ridlly’ego. Już chciał odetchnąć 

z ulgą i pójść dalej, zapominając o całym zdarzeniu, kiedy szyba 

wreszcie zdecydowała się rozpaść na małe kawałeczki. 
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Dziwne, nigdy wcześniej nie zarejestrował obecności tego skle-

pu. Zawsze w tym miejscu stała pusta, zaorana bruzdami i odpadają-

cym tynkiem ściana, po której wiły się w szaleńczym wyścigu ku 

słońcu dzikie pnącza. Albo po prostu patrzył niedokładnie. 

— Cholera. Znowu kilka stów w plecy — zaklął pod nosem 

i niechętnie przeszedł przez ulicę, żeby spotkać się z, zapewne roz-

sierdzonym, właścicielem sklepu. Z nerwów wyciągnął z kieszeni 

papierosa. Nigdy wcześniej nie palił, w końcu zawsze miał idealne 

życie, ale wczoraj poczuł dziwną potrzebę ciągnącą go w stronę kio-

sku z fajkami. Uległ jej, ponieważ chciał — wmawiał sobie, idąc 

wczesną porą przez ulicę, ale w głębi czuł obrzydzenie do swojej 

słabości. 

Przeskoczył krawężnik i uświadomił sobie, że jest on wysoki. Na 

tyle, żeby zatrzymać nawet rozpędzony samochód, a co dopiero mały 

kamyczek. Wtedy w jego oczy uderzył neonowy napis na szyldzie: 

ZDIWONSAJ 

— krzyczały wypisane kiczowatą i udziwnioną czcionką litery. 

Przeczytał jeszcze raz dla pewności. Tak, tak właśnie jest napisane: 

ZDIWONSAJ 

Chwilę stał przed drzwiami, układając w głowie słowa, które za-

mierzał powiedzieć sprzedawcy, lekką mieszaninę „przykro mi‖ i „za 

wszystko zapłacę‖, okraszoną w myślach przekleństwami skierowa-

nymi w stronę własnej głupoty i tego dziada, który postanowił otwo-

rzyć swój zakichany sklep akurat w tym miejscu. Drzwi otworzyły 

się z łatwością i uderzył go zapach zatęchłego powietrza, unoszącego 

wraz z sobą zadziwiająco przyjemną woń pożółkłych kartek papieru 

i starych przedmiotów, które choć widziały znacznie więcej od nie-

go, jednak milczały. Zaciągnął się, aż pociemniało mu w oczach 

i wypuścił powietrze. Odechciało mu się palić... 

— Proszę, możesz obejrzeć nasze zegary. — Twardy, męski głos 

wyrwał go z letargu. 

Leonard nie dostrzegł z początku właściciela. Ten jednak, za 

chwilę, postanowił się sam ujawnić. Wyglądał zupełnie normalnie. 

Dżinsy, czerwony, poplamiony T-shirt, kilkudniowy zarost i ostra, 

jakby wyciosana w kamieniu szczęka. Nic szczególnego. 
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Jednak im dłużej Leonard na niego patrzył, tym mocniej odczu-

wał pewien niepokój, jakby wpisany w jego naturę od zawsze. Za-

częły boleć go oczy i spuścił wzrok. 

— Proszę... Mamy czas. 

Cintron z początku niepewnie obrócił się i rzucił okiem na pokój. 

Zamiast ścian okalały go ze wszystkich stron regały z prostymi, 

drewnianymi półkami. Na nich naprzemiennie i dosyć niedbale 

ustawiono książki różnych rozmiarów i dziwne klepsydry. Wszystkie 

z daleka wyglądały dokładnie tak samo. Lecz po chwili obserwacji 

zauważył, że w każdej piasek przesypywał się z charakterystyczną, 

niepowtarzalną prędkością i proporcje między górą i dołem były od-

mienne. Podszedł do najbliższej i dotknął niebieskawego szkła. Pul-

sowało z lekka. Odczytał wyryty w metalowej blaszce napis: 

Wzór nr. 4377 Marianna Blissa 

Serwer 44, sesja A57HI3 

Obserwujący: Evelyn Hrvotski 

Spojrzał na następną. Zawsze ta sama formułka, zmieniały się 

tylko dane. W każdej sekundzie przesypywało się tysiące malutkich 

drobinek piasku. Odliczały coś. Leonard nawet bał się myśleć, co. 

— Zapewne teraz w twojej głowie kłębi się jeszcze więcej pytań. 

Więcej, aniżeli było ich przed przekroczeniem progu tego domu. Nie 

próbuj sam na nie odpowiadać. Nie wierzę, abyś mógł uczynić to 

prawidłowo. Nigdy nie potrafiłeś. — Po wypowiedzeniu ostatniego 

zdania gospodarz jakby ugryzł się w język, ale słowa, jak to słowa, 

zabrzęczały i po chwili zgasły. Leonard był zbyt zdezorientowany, 

by je dokładnie wychwycić i zanalizować. 

Pomimo strachu, który wzbudził w nim na początku właściciel 

sklepu, czuł do niego zaufanie. Chłodne, niczym szeregowiec w sto-

sunku do ostrego i nie przebierającego w słowach kapitana. 

— Jest pan w stanie dać mi na nie odpowiedź? — Nagle przez 

jego głowę przebiegły wszystkie dziwne zdarzenia związane z całym 

życiem. Popatrzył na sprzedawcę niczym dziecko na dorosłego trzy-

mającego w ręce cukierka. 

— Zależy, ile pan jest w stanie poświęcić... — Ten uśmiechnął 

się szelmowsko. 

Leonard kątem oka zauważył zwisającą u jego boku kaburę z pi-

stoletem. Spod czarnej skóry wystawała srebrna rękojeść. Ten widok 
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zadziałał na niego niczym zimny prysznic i sprawił, że opamiętał się 

błyskawicznie. 

— Najwyżej stówę — odrzekł sucho, przypominając sobie, po co 

tutaj przyszedł. — Na naprawę okna. 

Zamaszystym ruchem umieścił zielony banknot na ladzie i od-

szedł. 

— Do zobaczenia wkrótce. — Pożegnały go słowa sprzedawcy. 

 

*** 

 

Nie mógł dzisiaj myśleć o interesach. Wrócił wcześniej do domu, 

a ten powitał go ozięble, pustymi pokojami. Leonard sięgnął niemal 

machinalnie po butelkę whisky. Była pusta. Wyrzucił ją ze złością do 

kosza. Postanowił, że zrobi wszystko, żeby przestać na moment czuć. 

Nieustanne myśli toczyły go niczym czerw. 

Wlał do obszernej szklanki wszystko, co miał pod ręką i co po-

siadało procenty. Wziął duży łyk, powstrzymał odruch wymiotny 

i usiadł naprzeciwko lustra. Zapomniał nawet zamknąć drzwi. Żona 

miała wrócić dopiero jutro rano. 

Tej nocy pił z Davym Jonesem. 

Przyszedł około jedenastej, człapiąc szerokimi butami z twardej 

skóry, sięgającymi mu do kolan. W ich wnętrzu przy każdym kroku 

chlupała woda. Postarzał się. Lniane spodnie okrywały nagie kości, 

a klatka piersiowa złożona z przegniłych żeber unosiła się raz po raz, 

chociaż w jej wnętrzu brakowało płuc. I serca. Gładką czaszkę pora-

stały czerwone wodorosty, układające się w kępki, które spadały na 

ramiona. Przyniósł sobie stołek z kuchni i usiadł obok Leonarda. Ten 

podał mu szklankę, jakby znali się od lat. Jakby był panem Goldma-

nem, a nie duchem, postrachem nawiedzającym morza. 

— Syzyf nie przyjdzie, bo... 

Leo nie pozwolił mu skończyć: 

— Tak, wiem. Musi wytoczyć na górę jakiś kamień. 

Zwilżyli gardła. Davy wpatrywał się beznamiętnie w powierzch-

nię lustra pustymi oczodołami. 

— Gdybym tylko miał okazję, Leo, odnaleźć swoje serce, nie 

wahałbym się ani chwili. Wiem, że kosztowałoby mnie to utratę ży-
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cia, ale to nic. Nieśmiertelność to choroba, Leo. Myślę, że dobrze 

o tym wiesz. 

Mężczyzna sięgnął po butelkę rumu, którą zawsze zachowywał 

na wyjątkowe sytuacje. Stwierdził, że taka właśnie nadeszła. 

Davy’emu zaśmiały się oczy. 

— Najbardziej żal mi jest bogów. Nie mogli znieść toczącej ich 

choroby, więc stworzyli sobie człowieka, żeby się trochę rozerwać. 

I myślę, że się nie zawiedli, Leo. Mają z nas niezły ubaw. 

Rum zniknął równie szybko, jak się pojawił. Leonardowi zbierało 

się na wymioty, ale starał się wytrzymać. Nie mógł okazać słabości. 

Nie w towarzystwie postrachu mórz. 

— Tak samo jak ja, nie możesz otrzymać serca z powrotem, ale 

możesz je zniszczyć. Zakończyć to wszystko na zawsze. Padłeś ofia-

rą igraszki losu. Tak jak ja, w młodości. 

Chwila ciszy pozwoliła Leonardowi zebrać myśli, skonstruować 

jedyne zdanie, na jakie było go teraz stać: 

— Myślę, że nie jestem jeszcze gotów. 

— Możesz poczekać. Przeżyć jeszcze kilka razy swoje życie 

i chrupać w pokorze zimnego kotleta. Możesz jeszcze kilka razy się 

urodzić, żeby stwierdzić, że już nie chcesz żyć.  

Spojrzeli na siebie i zrozumieli się bez słów. Nie potrzebowali ję-

zyka. Zresztą Davy i tak go nie posiadał. 

— Wiesz, co masz zrobić. A teraz daj więcej rumu, bo chyba 

wszystko uciekło mi między kośćmi. 

Rano Leonard obudził się z głową w umywalce i trzema pustymi 

butelkami pod nogami. Był sam. 

 

*** 

 

Neonowy napis powitał jego niezwykle wrażliwe źrenice prze-

szywającą dawką bólu. Leonard zachwiał się na nogach i udekorował 

boczną ścianę sklepu śniadaniem, które zjadł zaledwie godzinę temu. 

Był w takim stanie, że przypomnienie sobie swojego imienia i na-

zwiska zajmowało mu kilka sekund, ale mimo wszystko postanowił 

odnaleźć odpowiedź na dręczące go pytania. 
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„Możesz poczekać. Przeżyć jeszcze kilka razy swoje życie i chru-

pać w pokorze zimnego kotleta. Możesz jeszcze kilka razy się urodzić, 

żeby stwierdzić, że już nie chcesz żyć”.  

„Nieśmiertelność to choroba, Leo”. 

„Tak samo jak ja, nie możesz otrzymać serca z powrotem, ale 

możesz je zniszczyć. Zakończyć to wszystko na zawsze”. 

ZDIWONSAJ 

Pociągnął za klamkę. Znowu uderzenie duszącego zapachu 

i miękki odgłos spadającego piasku. Dlaczego to słyszał? 

— O, jesteś wreszcie. — Powitał go znajomy głos. — Dobrze, 

pozwól, że wytłumaczę ci to wszystko jeszcze raz... — Gospodarz 

przerwał nagle, jakby zmienił zdanie. 

Chwilę panowała cisza. Mężczyzna wyjął spod lady brudny, pla-

stikowy kubek i nalał do niego mętnej wody. Wyłowił ze środka ma-

łego, czarnego robaczka, który rozpaczliwie machając odnóżami, 

próbował ratować swoje marne życie. Zrzucił go na podłogę. 

— Dlaczego Zdiwonsaj? — wypalił nagle Leonard, przyjmując 

od mężczyzny szklaneczkę. 

— Można powiedzieć, że w pewnym sensie zajmuję się tym sa-

mym, co jasnowidze, ale w zupełnie innym wymiarze czasu. Zupeł-

nie zapomnianym, co jest dla mnie niepojęte. Oni przepowiadają 

przyszłość, ja wyjaśniam przeszłość. Niemal zupełna odwrotność. 

Leonard potrzebował chwili, żeby połączyć nowe fakty w jedną 

całość. Jego zardzewiałe od alkoholu trybiki w głowie zacierały się 

i zgrzytały, doprowadzając do przegrzania systemu. Tym większa 

była jego radość, gdy wreszcie wszystko zrozumiał. Nawet nie zdą-

żył zauważyć, kiedy opróżnił szklankę. Zdziwonsaj odebrał od niego 

naczynie i już miał je z powrotem napełnić, gdy nagle zastygł w po-

łowie ruchu i zapytał: 

— Ile teraz jesteś w stanie poświęcić? 

„Gdybym tylko miał okazję, Leo, odnaleźć swoje serce, nie zawa-

hałbym się ani chwili”. 

— Wszystko — odpowiedział niepewnie Leonard, ale po chwili 

wyprostował się i poczuł nagły przypływ męstwa. — Wszystko — 

powtórzył głośniej. 

— To dobrze — odrzekł Zdiwonsaj i lekko poprawił kaburę pi-

stoletu. — Proszę za mną... 
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Przeszli przez kaskadę tandetnych małych koraliczków zawie-

szonych nad wejściem na zaplecze. Znaleźli się w większym po-

mieszczeniu i od razu w nozdrza Leonarda uderzył zapach mrożonek 

i wonnych kadzidełek. Naprzeciwko wejścia stała duża, metalowa 

skrzynka, na której widniał mały głośniczek. Po ledowym ekranie 

zawieszonym ponad skrzynią leniwie przesuwały się nieregularne, 

kolorowe linie. Urządzenie czekało na polecenia... 

Zdiwonsaj usiadł na wytartym, skórzanym fotelu i energicznie 

rzucił w stronę Leonarda małym trójnogiem. Ten w ostatniej chwili 

zdążył to zauważyć i chwycić przedmiot. Zastygli. 

— Nie miałeś czasem wrażenia, że twoje życie układa się za ła-

two? Jest po prostu za piękne i przypomina różowy cukierek. Tak 

słodki, że aż mdli na jego widok? 

Leonard rzeczywiście często miewał podobne wrażenie, gdy 

z nudów rozmyślał nad tym, co go już spotkało. Przytaknął delikat-

nym ruchem głowy. 

Zdiwonsaj uśmiechnął się jak to miał w zwyczaju i głośno rzucił 

polecenie w stronę skrzyni: 

— Serwer osiemdziesiąt! Sesja ce sześć jot osiem dziewięć o! 

Przedmiot zaskowyczał niczym kopnięty pies, syknął i wydał 

z siebie bulgot przypominający kipienie mleka, po czym rozpadł się 

na dwie części, między którymi pozostała okrągła, pusta przestrzeń. 

Metalowe ramię wyskoczyło z jednej połówki i sprawnym ruchem 

podało Zdiwonsajowi niebieską klepsydrę, która wyjechała w mię-

dzyczasie z otworu. Ten obrócił w palcach kruchy przedmiot i prze-

kręcił, oddzielając od niego spód. Podał go Leonardowi. 

— To neuroprzesyłacz twojego widza. Dzięki niemu, jego wła-

ściwy układ nerwowy mieszczący się w centrali, odbiera na gorąco 

bodźce. Bardzo prosta konstrukcja. 

Leonard ze zdziwieniem spojrzał na małą, szarą płytkę, którą 

trzymał w rękach. Lekko dygotała przy każdym jego oddechu, 

a kształty przesuwające się na jej wyświetlaczu zmieniały wielkość 

i postać. Raz stawały się nieregularne i jakby poddenerwowane, to 

znowu z ich miękkich zarysów emanowały spokój i opanowanie. 

Zapewne kilka z tak uchwyconych obrazów mógłby sprzedać za cał-

kiem niezłą sumkę na wystawie sztuki współczesnej. Pośród dziwnej 

plątaniny pikseli wyczuwał dokładnie każdą myśl przepływającą 



 

PROZA 

50 

Rodząc się w poniedziałki 
 

mozolnie przez jego głowę. Leonard przysunął urządzenie do ucha. 

Usłyszał bicie serca. Skoordynowane z jego własnym. 

— Co? Ja... Nie... — Tylko tyle zdążył z siebie wyrzucić, zanim 

Zdiwonsaj wymierzył mu piekielnie dokładny cios w śledzionę. Leo-

nardowi zakręciło się w głowie, upadł i zwrócił resztkę śniadania na 

drewnianą podłogę. Urządzenie zaczęło wyć przeraźliwie i rzucać się 

w jego dłoni. Kształty ułożyły się w czerwone błyskawice. Leonard 

nie miał siły podnieść się na nogi. 

— Teraz widzisz. Jesteście jedną, nierozerwalną całością. Stwo-

rzono cię, abyś gwarantował im doskonałe życie, jesteś ich spekta-

klem, a oni obserwują cię cały czas. Robiło to już wielu. Przeżyli 

ciebie i przerzucili się na innych. Wzory gwarantują im praktyczną 

nieśmiertelność i idealne życia, o jakich nie mogli marzyć w realnym 

świecie. 

— Kto? — wyrwało się wreszcie Leonardowi. 

— Ludzie, prawdziwi ludzie. 

— Ja jestem prawdziwy — odrzekł bez namysłu. 

Właśnie, bez namysłu. Od razu odczytał swój błąd w wyrazie 

twarzy rozmówcy. Ten patrzył na niego z politowaniem, podobnym 

do spojrzenia, którym zazwyczaj obdarza się małego żuka przewró-

conego na grzbiet. Tak wiele zachodu dla tak mizernego życia. 

— Pan robi sobie ze mnie żarty. — Jego upośledzony przez kaca 

umysł starał się nadążać za językiem. — To jakaś ukryta kamera, 

albo trafiłem na zwykłego wariata! 

— Tak, to zawsze było czymś w rodzaju ukrytej kamery. Inwigi-

lacja i obserwowanie. Dobrze trafiłeś, mój chłopcze. 

— Co to za bzdury?! 

Zdiwnosaj chwycił go momentalnie za barki i jednym ruchem 

podniósł z ziemi. Trzymał na tyle mocno, że Leonard nie mógł się 

wyrwać a jego twarz szybko zmieniła kolor na perłową biel. 

— Obydwu nam będzie łatwiej, jeżeli zaczniesz mi wierzyć na 

słowo. Choćbym był największym psychopatą, jakiego widziałeś 

przez te swoje kilkadziesiąt długich żyć. 

Puścił go i pozwolił, aby Leonard rozmasował bark. Dalej konty-

nuował już normalnym tonem: 

— Jesteś zwykłym programem, napisanym na wielki komputer. 

Niemal doskonałym, wykraczającym poza wszelką wyobraźnię, 
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wręcz wyzywającym i plującym w twarz samemu Bogu, ale wciąż 

tylko programem. Milionami dobrze zakodowanych poleceń, które 

układają twoje życie w pasmo sukcesów. Bo tak chcieli twoi twórcy. 

— Dlaczego? 

— Powiedz mi, kto kocha przegrywać, być upokarzanym i wy-

zywanym? Kto lubi być na ostatnim miejscu i stawać się dla innych 

niewidzialnym? 

Szary dystrybutor zasyczał i do plastikowego kubeczka zaczęła 

nalewać się trzecia porcja mętnej wody. Zrobiło się duszno, Leonard 

kucnął, chwycił się za bolący brzuch i przycisnął nogi do klatki pier-

siowej niczym dziecko, które właśnie obudziło się z koszmaru. Zdi-

wonsaj wyjął pistolet z kabury i odłożył na biurko w zasięgu dłoni. 

Uśmiechnął się znowu. 

— Kto nie chciałby zostać prawdziwie pokochanym? 

Zdiwonsaj wstał i przeszedł się wolnym krokiem po pokoju. Do-

pił resztkę, zmiął kubek, pozwalając, żeby plastik głośno strzelał pod 

jego palcami i cisnął w kąt. 

— O wiele łatwiej jest zmusić do tego program. Lenistwo wzięło 

górę... 

Mężczyzna parsknął śmiechem. Jego policzki wydęły się, a twarz 

zaczerwieniła momentalnie. Leonard ze zdziwieniem obserwował 

przeobrażenie, jakie jego rozmówca przeszedł w ciągu kilku chwil. 

Wreszcie ten powstrzymał śmiech i złapał oddech. 

— A, a najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że te małe, 

mądre dupki się przeliczyły. Potrafiły stworzyć idealne, według nich, 

życie, nie wiedząc, co je tak naprawdę czyni. 

Zdiwonsaj ochłonął wreszcie i usiadł z powrotem w swoim fote-

lu. Obrócił kilka razy pistolet na stole, wprawiając go w nieprzyjem-

ne drgania. 

— Czy, gdyby wszystkie owoce były słodkie, ktoś kochałby ma-

liny? — powiedział jakby do metalowego przedmiotu. 

Zapadła chwilowa cisza. Była jak deszcz, obmywający brudne 

ulice. Pojawiła się po to, żeby dać czas na zastanowienie i dobranie 

słów. 

— Gdzie oni teraz są? — zapytał Leonard, wbijając wzrok w od-

stające od dywanu brązowe frędzelki. 
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— Raczej to, co z nich zostało — poprawił go. — Kłębki połą-

czeń nerwowych zapisanych na obszernych dyskach twardych 

i ukrytych w centralnej bazie. Twój obecny nazywa się Barry Lincos 

i czuje dokładnie to samo co ty. Jesteś aktualnie bardzo popularnym 

wzorem i każdy chce przeżyć twoje życie, ale masz pewną usterkę. 

Nie kasuje ci się pamięć długotrwała i występuje wrażenie deja vu. 

Wysłano mnie, by to naprawić. Aby ci pomóc. 

Sięgnął niemal niezauważalnym ruchem po pistolet i objął go de-

likatnie niczym najcenniejszy przedmiot świata. Leonard jednak wy-

czuł ten ruch i uprzedził go. 

— Nie potrzebuję twojej pomocy. Wiem, że muszę to skończyć. 

To tak, jakbyś codziennie oglądał ten sam film. Wybuchy przestają 

robić na tobie wrażenie, miłość staje się wyblakła, a wszelkie uczu-

cia, utrzymujące cię zazwyczaj przy życiu, sztuczne. Nie chcę takiej 

nieśmiertelności. 

— To bardzo dobrze, Leo. Nie miałem wcale ochoty cię zabijać, 

ale jesteś czymś w rodzaju wirusa, a ja, czy chcę, czy nie, muszę 

służyć systemowi, który mnie stworzył, a teraz nakazuje zrobić ci 

trzecie oko. Zresztą to byłoby za proste i nie dałoby żadnych rezulta-

tów. Oprócz tego ciebie jest jeszcze kilkadziesiąt serwerów, na któ-

rych istniejesz, oraz prototyp zapisany w centrali. Tak w rzeczywi-

stości to ja potrzebuję twojej pomocy. 

Zdiwonsaj podał mu rękę. Jego uścisk był mocny i pewny, cho-

ciaż oczy zasnute miał jakby bezsilnością i smutkiem, których nie 

chciał wyrzucać na zewnątrz. Albo po prostu nie mógł. 

— Nie wiem, jak ty, ale ja muszę stąd wyjść. I to jak najszybciej. 

Śmierdzi tutaj rzygowinami i amatorską filozofią. Ci ludzie musieli 

być naprawdę popieprzeni, że wymyślili to wszystko tak skompliko-

wane, po to, żeby nigdy nie odczuwać cierpienia. I jeszcze do tego 

spartaczyli robotę, tworząc ciebie... 

Spojrzał na plamę na dywanie i wzdrygnął się. 

— Udana noc, co nie? 

— Tak. Był u mnie Davy Jones. 

Zdiwonsaj spojrzał na niego dziwnie, ale po chwili, jakby udzielił 

sobie w głowie reprymendę, znowu się uśmiechnął. Nic nie rozu-

miał. 



 

PROZA 

53 

Rodząc się w poniedziałki 
 

— Do mnie też czasami wpada na jedno piwko albo pięć. Ale 

tylko czasami, bo zazwyczaj mu nie otwieram. To zwyczajny, zimny 

drań... 

 

*** 

 

Padało. Podłoże przypominało oślizgłego maślaka — sen każde-

go grzybiarza. Powietrze za to było jak oddech starego gruźlika 

z domieszką pary. Ziemia dyszała ciężko, dusząc się i walcząc 

o każdy kolejny oddech. Wyśmienita pogoda na spacer. 

Byli sami na ulicy. Leonard topił się w myślach, tępo śledząc wy-

stające, chodnikowe płytki. Z przerażeniem odnajdywał coraz to no-

we dowody zbrodni, jaką popełnili na nim jego stwórcy. Od małych, 

nic nie znaczących przykrości, jakich każdy powinien doznawać 

w swoim życiu, aż do setki najbardziej popularnych przyczyn samo-

bójstw. Czy kiedykolwiek złamał sobie nogę? Czy kiedyś ktoś po-

wiedział mu, że nie znaczy kompletnie nic? Czy został zdradzony 

albo osamotniony? Czym stała się dla niego miłość? Ze strachem 

zdał sobie sprawę, że bez żadnych przeszkód potrafił odpowiedzieć 

na to pytanie. Czymś zupełnie oczywistym i powszechnym. Obo-

wiązkiem, podobnym do tego, który trzeba wypełnić, aby otrzymać 

nagrodę. Jaką cholerną nagrodę? Czy jest coś więcej? Dalej? 

— Musimy wyeliminować wszystkich Leonardów Cintronów 

obecnych na serwerach w tej chwili oraz wejść do systemu i cofnąć 

się do prototypu, od którego wszystko się zaczęło. Zlikwidować sy-

mulację, która stworzyła twoje idealne życie. Podzielimy się tymi 

rolami. 

Skręcili na końcu uliczki i szli dalej. Pośród mgły, która zaległa 

wszędzie, niczym styczniowy śnieg, Leonard nie mógł rozpoznać 

i przypomnieć sobie nazwy tej ulicy, postanowił więc po prostu zdać 

się na swojego dziwnego towarzysza i jego wiedzę. 

— Możesz opowiedzieć mi coś więcej o tych ludziach? — zapy-

tał, przerywając milczenie. 

— Nie sądzę, aby to było konieczne — uciął szybko Zdiwonsaj, 

ale po chwili kontynuował: — Zapewne byłeś wielokrotnie w kinie... 

Więc to, co oni stworzyli, można porównać do wielkiego kina, 

w którym zasiada tylko jedna osoba zwana widzem. Raczej jego 
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świadomość, zapisana na dyskach głównych. Nie potrafię powie-

dzieć ci, gdzie ukryte są ich ciała, podobne do naszych. Być może 

już nie istnieją... 

— Dlaczego? 

— Cóż. Czas robi swoje, a pozostawione bez opieki organiczne 

narządy mogły ulec rozkładowi. To byłby jeszcze jeden, niezwykle 

istotny bodziec, który mógłby pchnąć ich do działania i opracowania 

systemu zapewniającego im idealne życie. Może w pewnym momen-

cie podtrzymanie go było ich jedyną szansą na przetrwanie... 

— Miałeś mówić o ludziach. 

— A tak, ludzie. Kino. Ale nie takie zwykłe, tylko dziesięć D. 

Najpierw wybierają sobie wzór, którego życie chcą przeżyć, a póź-

niej odczuwają dokładnie to samo co ty, ale są tylko obserwatorami. 

Siedzą wygodnie i patrzą, czują za pomocą płytek, które ci już poka-

zywałem. Kiedy ty odnosisz sukcesy, oni otrzymują laury, oni prze-

żywają szczęście, miłość i spokój, których nie udało się im osiągnąć, 

mimo starań w starym świecie. Czy to dobre rozwiązanie? Uwierz 

mi, wielokrotnie o tym myślałem i nigdy nie udaje mi się odpowie-

dzieć na to pytanie. Zawsze coś mi się nie zgadza, nie pasuje. Cza-

sami siedząc i rozmyślając nad tym wszystkim, czego sam jestem 

częścią, pochwalam mądrość naszych stwórców, to znowu łapię się 

na tym, ze wyzywam ich od najgorszych głupców. Ale być może to 

wszystko prawda. Może to najmądrzejsi głupcy, jacy istnieli we 

wszechświecie? 

— Mówiłeś, że masz dość amatorskiej filozofii. 

— Ach, tak. Masz rację. Na szczęście już dochodzimy. 

Przeszli przez prostą, drewnianą bramę, jakby spuchniętą od ota-

czającej wszystko pary. Żwir przyjemnie trzeszczał pod ich stopami, 

gdy przemierzali główną alejkę. Czego? Leonard nie był w stanie 

tego określić. 

— Mam jeszcze jedno pytanie, Zdiwonsaj. 

— Masz do niego prawo. 

— Mówiłeś, że życie wzoru ma być w pełni idealne. A moje nie 

zawsze takie było. 

— Masz na myśli wydarzenie, gdy miałeś czterdzieści dwa lata? 

— Tak. 
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— Cóż, administratorzy odpowiedzialni za selekcję długo nie 
wiedzieli, w jaki sposób to zinterpretować. Postanowili jednak pod-
jąć decyzję ryzykowną, aczkolwiek genialną w swoim niedopasowa-
niu do ogólnej normy. Uznali, że dreszcz emocji i wszystkie uczucia, 
jakie towarzyszą osobie walczącej o własne życie i pozbawiającej go 
kogoś innego, dla niektórych widzów mogą okazać się w pewien 
sposób przyjemne. Ta adrenalina i niecodzienne zdarzenie mogłyby 
wnieść trochę szaleństwa do ich życia. Czy zastanawiałeś się, ile 
osób chciałoby bezkarnie zabić? Wiem, że to dziwne, ale mimo 
wszystko. 

— Skoro to było zamierzone, dlaczego pojawiły się jakieś błędy? 
— Tego, do tej pory, nie udało nam się rozwiązać — odparł Zdi-

wonsaj. — Za każdym razem, gdy zabijasz w wieku czterdziestu 
dwóch lat, rozwijają się jakby nowe mutacje, które w końcu dopro-
wadziły do utworzenia pamięci długotrwałej. Gdybyśmy zlikwido-
wali cię na samym początku, problem by zniknął. 

— To znaczy, że równie dobrze moglibyśmy spotkać się już 
dawno temu? 

— Taaak — jęknął Zdiwonsaj. — Moglibyśmy, ale zapewniam 
cię, że nie byłaby to długa znajomość. Musiałbym ci szybko przy-
prawić trzecie oko. 

Mgła zgęstniała jeszcze bardziej i skondensowała się, upajając 
jakby swoją potęgą. Leonard z trudem starał się nie zgubić swojego 
towarzysza. 

— Zbliżamy się do naszej centrali umieszczonej na tym serwerze. 
Dzięki niej będziemy w stanie przenieść się do innych i zlikwidować 
wszystkich Cintronów. 

Leonard wreszcie zdecydował się zadać nurtujące go pytanie: 
— A ty, kim właściwe jesteś, w tej całej pokręconej układance? 

Cały czas gadamy o mnie, a nie wiem nic o tobie. 
— Dziwne, że pytasz o to dopiero teraz. Uznajmy, że wystarczy 

ci wiedzieć, że jestem czymś w rodzaju programu eliminującego 
nieudane symulacje życia, zanim staną się wzorami, oraz naprawia-
jącego błędy historii podobnych do twojej. 

Leonard zagapił się, słuchając słów Zdiwonsaja, i nagle poczuł 
przeszywający ból w okolicy piszczeli. Uderzył w coś potwornie 
zimnego i mokrego. Zgiął się odruchowo i zobaczył tuż przed swoją 
twarzą twardy piaskowiec. Płyta nagrobna. 
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— Zdiwonsaj. To jest... 
— Tak, cmentarz. Nie pytaj, dlaczego akurat tutaj ją umieścili. 

Sam nie wiem. 
Szli teraz w całkowitej ciszy, którą zazwyczaj narzuca człowie-

kowi miejsce zwane cmentarzem. Po chwili, spośród mgły, wyłoniła 
się wysoka, biała ściana zwieńczona prostym, spadzistym dachem. 
Ponad wejściem wisiała metalowa tabliczka oznajmiająca przyby-
szom, kto spoczął tu po raz ostatni. Grobowiec rodzinny. 

Zdiwonsaj zręcznym ruchem opróżnił kaburę przypiętą do pasa 
i wystrzelił do kłódki. Metal szczęknął i odskoczył, uderzając z im-
petem w metalową bramę. Odgłos wystrzału po chwili utonął we 
mgle. 

— Zapraszam. — Leo usłyszał głos zabarwiony lekką dozą hu-
moru. 

— My... chyba nie powinniśmy... W końcu tam ktoś leży. 
— Nie. Wszystkie postacie związane z życiem wzoru lub robiące 

za naturalne tło świata po zakończeniu swojej sekwencji znikają 
i program, który nimi steruje, przechowuje ich dane, aż do następnej 
sesji. Tam nic nie ma. 

Leonard w jednej chwili przypomniał sobie wszystkie osoby 
obecne w jego życiu i je tworzące. Kochających rodziców, przyja-
ciół, kumpli i w końcu własną żonę. 

Wszelkie postacie związane z życiem wzoru lub robiące za natu-
ralne tło świata, w którym egzystuje, po zakończeniu swojej sekwen-
cji znikają. Znikają... To tylko programy... 

— To chore... — odrzekł z lekkim grymasem na twarzy. 
— To technologia — uciął rozmowę Zdiwonsaj i zniknął pośród 

mroku. 
Leonard po chwili namysłu poszedł w jego ślady. Minęło zaled-

wie kilka sekund, a mrok rozświetliło kilkaset mrugających różnymi 
kolorami przycisków. Rozbłysły one niczym flesze, oślepiając męż-
czyznę. Widział je nawet z zamkniętymi oczyma. Zdiwonsaj rozpo-
czął mozolne wklepywanie formułek do interfejsu bazy. 

— Postaram się przeskoczyć do każdego serwera, na którym 
obecnie trwa sesja z twoim udziałem, i zlikwidować cię. Niestety, ale 
nie mam uprawnień, aby zmieniać pamięć zapisaną na głównym 
dysku. Ty za to będziesz mógł do niej przeniknąć i zlikwidować pro-
totyp siebie bez żadnych problemów. Zaraz cię tam przeniosę. 
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— Chcesz, żebym popełnił samobójstwo? 
— Nie do końca, ale coś w tym jest... 
Nagle diody zaczęły lekko przygasać, niczym pochodnie przy 

silnym wietrze. Leonard przymknął oczy. 
— To już? 
— Jeszcze moment. To nie jest takie proste. System nie do końca 

przyjąłby taki obrót spraw. Mogłyby zajść pewne komplikacje. Jedy-
nym wyjściem jest niezmienianie liczby wzorów i programów, które 
właśnie przechodzą symulację życia, aby stać się nowymi modelami. 
Musimy więc wyeliminować jeden działający algorytm stamtąd 
i przenieść go na twoje miejsce. Konieczne jednak będzie sprawie-
nie, aby jego życie przestało być idealne. To trochę skomplikowane, 
ale możliwe. Mam już nawet na oku jedną kobietę, która ma dzisiaj 
przejść proces weryfikacji, decydujący, czy dalej będzie mogła być 
wzorem. Ukradnę jej wcześniej torebkę i zlikwiduję, a ciebie prześlę 
na jej miejsce. Zaczekaj tutaj. Gdy zaczniesz odczuwać dziwne 
mrowienie w kończynach, jakbyś rozpadał się na atomy, to będzie 
zupełnie normalne. Muszę zamienić cię w impulsy nerwowe, żeby 
skutecznie przesłać do bazy — zakończył swój wywód westchnie-
niem i zniknął. 

Światła całkowicie zgasły. 
 

*** 
 
Kilka godzin później udało mi się podłączyć do pierwszego ser-

wera. Upozorowałem śmierć dziewczyny, przenosząc ją jednak do 
puli wzorów i pozwalając tym samym Leonardowi na bezpieczną 
podróż do symulatora. Dzięki temu mógł wskoczyć na jej miejsce 
i dokończyć pracę. 

Oczywiście nie uczyni tego. 
Skąd to wiem? Nie po raz pierwszy Leonard Cintron odwiedził 

mnie w sklepie i rozmawialiśmy ze sobą. Robił to wcześniej kilku-
krotnie. Właśnie dlatego uwierzył szaleńczym faktom i tłumaczeniom, 
które w przeciągu tych kilku godzin jego życia mu przekazałem. Już 
kiedyś je słyszał, a dzięki błędowi w budowie jego programu cały 
czas, choćby w małej części je pamiętał. 

Za każdym razem, gdy miałem okazję oglądać niezwykły cykl 
przemian zachodzących w życiu tego programu, ogarniało mnie za-
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dziwienie, albo nawet zachwyt. Chodząc po świecie, po raz któryś 
z kolei, jego budująca się powoli pamięć buntowała się przeciwko 
swojemu nosicielowi i nakazywała mu unicestwić samego siebie. 
Wraz z każdą kolejną generacją proces ten się nasilał i przyśpieszał 
ze względu na to, że skojarzenia stawały się coraz mocniejsze, a Leo-
nard coraz więcej pamiętał. Niszczył nie tylko siebie, ale też wszyst-
kie swoje powielone wzory na innych serwerach, jednak ze względu 
na mały błąd, wszystko spełzało na niczym i proces wciąż się odna-
wiał. 

Testy, takie jak ten wykonywany na dziewczynie, odbywały się 
podczas symulowanego snu i były wymazywane z pamięci przyszłych 
wzorów, ponieważ kłóciły się z normalnym tokiem ich życia. Symula-
cje miały być naturalne i jak najbardziej zgodne z realizmem. Do-
pracowaliście wszystko w niemalże najdrobniejszych szczegółach. 
Niestety, to mściło się na programach stworzonych przez was. Dali-
ście im świadomość, która dorównała tej ludzkiej. Potrafili czuć tak 
samo jak wy i myśleć, a jednak wciąż byli waszymi niewolnikami, 
wykorzystywanymi w egoistyczny sposób. Rodzi się więc pytanie: 
gdzie jest granica między prawdziwym życiem a programowaniem? 
Czy oni żyli naprawdę? 

Ja otrzymałem niewygodną rolę w tej całej układance. Bo spo-
glądając w oczy Leonardów Cintronów, miałem świadomość, że są 
oni tylko ciągiem poleceń komputerowych, a jednak ich oczy błagały 
o litość. A ja musiałem pociągnąć za spust i obserwować. Oni kazali 
mi na to patrzeć i mieć świadomość, że to wszystko, te śmierci są 
zupełnie bezsensowne. 

Odwiedzałem go w różnych chwilach jego życia. System wręcz 
kipiał i burzył się przeciwko mnie, próbował mnie wyłączyć, ale nie 
miał pozwolenia. Zmieniałem przecież cykl życia, co było niedozwo-
lone, lecz miałem odgórny nakaz. Zresztą robiłem to nie pierwszy raz 
i system za kilka lat znów się odnowi, a ja będę musiał powtórzyć 
moje działanie. 

Kilku zastrzeliłem, gdy wybijali szybę u pana Riddly, dwóch na 
skrzyżowaniu Widdle i May Street, innych w domu, na tarasie wraz 
z panem Goldmanem, który zawsze uciekał z krzykiem. Jednego zła-
pałem w ostatnim momencie, gdy tępo spoglądał przez okno w kuch-
ni, a jego głowa była całkiem srebrna. 
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Jednak cały czas miałem świadomość, że Leonardowi się nie po-
wiedzie. Jest jak wirus, który na własne życzenie będzie się zapętlał 
w nieskończoność w swojej nieskończoności i bruździł w idealnym 
planie stworzonym przez człowieka. 

Nie wiem, dlaczego to wszystko melduję. Przecież was, ludzi, to 
wcale nie obchodzi. Ważne jest dla was tylko to, aby projekt idealne-
go życia trwał nadal. Nie liczycie się z programami, które stworzyli-
ście. A stworzyliście je zbyt idealne i realistyczne. Przekroczyliście 
pewną granicę. 

Ja robię się już na to wszystko za stary... Za dużo wiem i pamię-
tam, dlatego proszę o utylizację lub chociaż wyczyszczenie pamięci. 
Już nigdy więcej nie chcę zabijać Leonardów Cintronów... 

Raport złożony przez program ochronny nr. 448o29 
Z.D.I.W.O.N.S.A.J. 

 
*** 

 
To dziwne uczucie rozbicia na miliony małych kosmosów nie 

chciało ustąpić jeszcze przez kilka minut po przybyciu na miejsce. 
Od razu je rozpoznał. Dom pachniał tak samo, a wszystkie przedmio-
ty ułożone były niemal wzorowo. Z pietyzmem dotknął starych, 
wiecznie zimnych płytek okrywających ściany przedpokoju i nagle, 
całkiem niespodziewanie zatęsknił za swoim idealnym życiem. Przez 
głowę przebiegła mu irracjonalna myśl, żeby rzucić to wszystko 
i wymigać się jakoś od Zdiwonsaja. Ale w przeciwnym wypadku to 
on zakończy jego istnienie. Był w potrzasku i do tego zaszedł już 
stanowczo za daleko. Mógł jedynie brnąć dalej. 

Najdelikatniej, jak potrafił, odbezpieczył broń i załadował naboje, 
jednocześnie przemieszczając się po mieszkaniu. Pierwszy wszedł 
gładko. Leo nie miał dokładnie pojęcia, co „on‖ mógłby robić w tej 
chwili. Nagle usłyszał szczęk sztućców dobiegający przez szparę pod 
kuchennymi drzwiami. Drugi... 

Wtem niespodziewanie tuż przed nogami wyrósł jego ulubiony 
stolik, przy którym zazwyczaj przesiadywał wieczorem i czytał co-
dzienną gazetę. Musiał zagapić się podczas przeładowywania broni, 
a teraz ten złośliwy przedmiot leżał kilka kroków od niego, a w ca-
łym pomieszczeniu rozlegał się nieprzyjemny wibrujący hałas. Gdy 



 

PROZA 

60 

Rodząc się w poniedziałki 
 

przycichł, Leo usłyszał kroki w kuchni. Znowu cisza. Musi być teraz 
czujny. Jak jeszcze nigdy. 

Czuł, jakby jego stopy nagle pokryły się grubą warstwą ołowiu. 
Kroki ciążyły, a skrzypnięcia nikt nie zagłuszał. Dlaczego musi być 
tak cicho? Akurat teraz? 

Skrzyp... Skrzyp... Riiiiii... 
Skrzyp... Skrzyp... 
Leonard nie wytrzymał. Skoro i tak przeciwnik już wiedział o je-

go obecności, postanowił wykorzystać ostatnie resztki przewagi 
i szansy na zaskoczenie. Szarpnął mocno za drzwi i wparował wprost 
do kuchni. Wiedział, że robi źle, zbyt szybko, ale tłumione od dawna 
zdenerwowanie i kipiące emocje wzięły górę. Szybki odruch. Jego 
twarz po drugiej stronie pokoju i wystrzał. 

Jeszcze jeden. 
Nagły błysk i iskry w okolicach drzwiczek lodówki. Pocisk minął 

cel o kilka centymetrów. Drugi nabój poszedł ślepo za radą brata 
i zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Nim Leonard zdążył 
zarejestrować zbliżającego się napastnika, po prawej stronie brzucha 
poczuł ostry ból i rozchodzące się pieczenie. Ciepło. 

— Co?! — zdążył wychrypieć i osunął się na ziemię. Spojrzał na 
siebie. 

Widelec?! On chciał ukatrupić mnie cholernym widelcem! Mnie, 
nieśmiertelnego, zimnego, odgrzewanego kotleta. Naprawdę? 

Wycelował pistolet, ale usłyszał tylko głuche szczęknięcie i ciszę. 
Napastnik spojrzał na niego rozpaczliwie i uciekł z mieszkania, zo-
stawiając go samego. Leo widział coraz mniej. 

— Niechaj będę przeklęty, i wy, ludzie! — powiedział. I to była 
prawda. 

 
*** 

 
Siedemnastego lipca, tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego 

siódmego roku, w szpitalu sióstr Albertynek na Pilkington Road uro-
dził się Leonard Cintron. 
Gdy miał czterdzieści dwa lata, zabił człowieka. 
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Anna Hrycyszyn 

 

 

Dwudziestego lipca dwutysięcznego roku Janina Podolska ob-

chodziła osiemdziesiąte ósme urodziny. Zbynio zaś miał prawie sie-

dem lat, włosy koloru marchewki i nieco wystające górne siekacze, 

bo zaczęły się wyrzynać, zanim chłopcu wypadły mleczaki. W tej 

konkretnej chwili Zbynio siedział na ławeczce pod studnią skupiony 

na zlizywaniu warstwy śmietany i cukru z grubej pajdy chleba. Na 

pierwszy rzut oka dało się zauważyć, że miał wprawę. Trzymał chleb 

niemal poziomo i, pochyliwszy głowę, raz za razem przeciągał sze-

rokim językiem po kromce. 

Janina, zwana przez wszystkich Ninką, a przez Zbynia babcią, 

choć nie łączyła ich wcale rodzinna więź, stała w oknie letniej kuch-

ni i uśmiechała się pod nosem. Dobrze wiedziała, że dzieciak przy-

biegnie za chwilę po nową porcję omasty, a kiedy ją dostanie — 

wraz z obowiązkową porcją fuknięć i narzekań — zabierze się do 

jedzenia po Bożemu, od czasu do czasu rzucając kawałeczki chleba 

wiecznie głodnym kaczkom. 

Ninka uśmiechnęła się zadowolona — wszystko było, jak należy. 

Godzinę później Zbynia zobaczył młody Alojz, syn starego Aloj-

za. Wyprowadzał krowy na pastwisko, a chłopak siedział wysoko na 

jabłoni, która rosła na skraju łąki, majtał bosymi nogami i pogryzał 

żółtawą papierówkę. Młody Alojz zacisnął zęby. Nie dało się ina-

czej, tak już było poukładane i koniec. 

Ogryzek rozbryznął mu się na karku, ledwie minął granicę pa-

stwiska. 

W południe Zbynio uciekał miedzą przed stadem zirytowanych 

gęsi, a jego pięty błyskały jasnymi plamami wśród tumanów kurzu. 

Proboszcz Laskowski, który zrywał maliny w przykościelnym sa-

Autorka o sobie: rocznik 1978, czyta od zawsze, pisze znacznie krócej. 

Grafoman z odzysku, włóczykij, zaklinacz kotów. Wielbicielka mórz, statków i 

okrętów, a także architektury obronnej. Uwielbia estetykę wiktoriańską, co 

często widać w jej tekstach. W 2017 roku nakładem wydawnictwa Genius 

Creations ukazała się jej debiutancka powieść: Zatopić "Niezatapialną". 
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dzie, pokręcił głową, przeżegnał się szybko i wymruczał modlitwę. 

Odprowadzał chłopaka wzrokiem, dopóki ten nie zniknął w kartofli-

sku za chałupą Nowaków, skąd — czego ksiądz był pewien — pod-

wędzi zaraz kilka młodziutkich bulw na wieczorne ognisko. Pro-

boszcz uśmiechnął się z wdzięcznością, podnosząc wzrok na prze-

pływające po letnim niebie chmury. Wiedział doskonale, że Bóg jest 

wszędzie, ale i tak, w jakimś atawistycznym odruchu, zawsze szukał 

go na niebie. 

Wszystko było w porządku. 

Nim nastała noc, Zbynio zwiedził wszystkie zakamarki wsi i ota-

czających je pól, nie omieszkał też zajrzeć do lasu. Na końcu poszedł 

nad staw. Żaby kumkały, świerszcze cykały, jakby chciały je zagłu-

szyć. Znad toni niósł się wieczorny chłód, przyjemnie rześki po 

upalnym dniu. Małe ognisko strzelało wesoło iskrami, a Zbynio sie-

dział na brzegu — nie za blisko wody — i mącił toń rzucanymi od 

niechcenia kamykami. 

Ostatnia jak zwykle widziała go Zośka. Ruda, jak Zbynio, choć 

jej włosy zdążyły w ciągu trzydziestu lat utracić płomień, a miejsca-

mi spłowiały do ciemnego złota. Przyszła nad staw i patrzyła, jak 

chłopiec raz po raz bierze zamach, po którym rozlega się plusk i po 

powierzchni wody rozchodzą się koncentryczne kręgi. Słońce było 

coraz niżej, za chwilę miało dotknąć łąki rozciągającej się na drugim 

brzegu. Zośka zadrżała, więc potarła ramiona, by odgonić chłód. 

Wtedy chłopiec podniósł się i odwrócił uśmiechnięty szeroko. 

Mrugnął do Zośki, pomachał, a potem rzucił się do biegu. Minął sio-

strę, śmiejąc się na głos, a ta pomyślała, że z każdym rokiem dwu-

dziesty lipca wydaje się przychodzić wcześniej. Patrzyła za bratem, 

który biegł w stronę cmentarza, by zdążyć przed zachodem słońca. 

Był w końcu ciągle dzieckiem, nie powinien biegać na zewnątrz 

po zmroku. 
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Nić Ariadny 
 

 

Krzysztof Rewiuk 

 
 
Kiedy Thaddeus myślał o swoim dzieciństwie, najstarsze wspom-

nienie, które przychodziło mu do głowy, dotyczyło wycieczki nad 

wodospad Niagara. Nie pamiętał samego widowiska, tylko powrót 

do domu. Leżał, otulony kocem, na wygodnej kanapie małego fiata 

i obserwował pluszowego pieska kiwającego głową z tylnej półki 

samochodu. Radio grało „Welcome to the machine‖ Floydów, elek-

tryczny silnik cicho szumiał w tle, rodzice o czymś rozmawiali, 

a przez szklany dach zaglądała do środka Ziemia. 

Co ciekawe, to wspomnienie dotyczyło chwili, w której nie dzia-

ło się nic niezwykłego. Był spokojny i całkowicie bezpieczny. Nic 

od niego nie zależało. Pozostał więźniem tego słodkiego obrazu na-

wet wtedy, gdy pod koniec życia zapomniał już słów określających 

otaczające przedmioty, nie umiał przywołać do siebie wnuków, czy 

w końcu przestał reagować na brzmienie własnego nazwiska. 

Dla odmiany Mindor Poeta w dniu swojej śmierci pamiętał pra-

wie wszystkie słowa. 

Jego najdawniejsze wspomnienie było całkiem inne. Dotyczyło 

dziewczyny z sąsiedztwa. Nie musiał zamykać oczu, by przywołać 

związane z nią obrazy i emocje. Choć znał imiona tylu rzeczy, jej 

imię na zawsze pozostało zakryte. Dlatego nikt nie wiedział, komu 

Mindor poświęcił wszystkie swoje poematy. 

 

* * * 
 

Ojciec Tada pracował w Archiwum. W domu mieli dużo książek. 

Same oficjalne reprinty, żadnych skrótów, adaptacji czy tekstów 

o niepotwierdzonej autentyczności. Piętrzyły się na półkach 

w każdym pokoju, z reguły stłoczone w dwóch rzędach: z przodu 

Autor o sobie: Ten starszy. O całe pokolenie. Na co dzień związany z por-

talem NF. W „Silmarisie‖ debiutował w numerze bajkowym. Teraz powraca, 

głównie po to, żeby pilnować tego młodszego. 
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ułożone tematycznie poszczególne serie Kanonu Myśli Ludzkiej, za 

nimi poupychane pojedyncze zdobycze, zaczątki nowych kolekcji 

czy zdublowane egzemplarze przeznaczone na wymianę. Codziennie 

wieczorem ojciec podchodził do jednej z szaf, stawał przed nią jak 

szeryf na głównej ulicy miasteczka, mrużył oczy, przebiegał wzro-

kiem po tytułach i nagłym ruchem sięgał po jeden z tomów. Starał 

się dobierać teksty odpowiednie dla Tada, choć czasem przeceniał 

możliwości syna. 

— No, ale dlaczego płaczesz? Przecież wszystko się dobrze 

skończyło... 

— Wcale że nie płaczę. — Tad wytarł rękawem nos. — Tylko żal 

mi tej dziewczyny. Czemu on ją zostawił na tej wyspie? 

— Nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. — Ojciec 

z zakłopotaniem wertował książkę, jakby szukając przypisów do 

tekstu. — Wiesz, chyba chodzi o to, że nie można mieć wszystkie-

go... 

W wieku pięciu lat Tad miał całkiem odmienne zdanie na temat 

możliwości, które niesie życie. 

— Tatusiu, przeczytaj mi jeszcze raz, ale teraz tak, żeby się do-

brze kończyło — poprosił. 

— Nie da się. To by nie była prawdziwa historia. 

Chłopiec zamyślił się przez chwilę. 

— Gdybym musiał kiedyś wejść do takiego labiryntu, zabrałbym 

swoją własną nić — powiedział poważnie. 

— Pamiętaj, żeby była odpowiednio długa — zaśmiał się ojciec. 

— Jak stąd do Ziemi? 

— I z powrotem, synku. I z powrotem! 

 

Tad miał dziesięć lat, kiedy odkrył, że okładki niektórych książek 

z biblioteki ojca zawierają tylko puste kartki. 

 

* * * 
 

Na dwunaste urodziny dostał od rodziców magnetofon dwukase-

towy. Ojciec promieniał dumą ze zdobytego prezentu, mama płakała, 

tuląc Tada i nazywając go swoim małym mężczyzną. Wieczorem 

tego dnia przyszedł Jason. Przyniósł ze sobą zwinięty rulon. 
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— Masz, ode mnie. Ze Schwarzeneggerem! — Pełnym namasz-

czenia gestem rozwinął i zaprezentował plakat. 

Tad miał już taki sam, dostał rano od dziadka. Całe szczęście, że 

nie zdążył go powiesić na ścianie, bo Jason mógłby się poczuć głu-

pio. Zakładając, że w ogóle był zdolny do takiej emocji. 

Rozłożyli plakat na podłodze w pokoju Tada. 

— I’ll be back — przeczytał na głos Jason. — Wiesz, że w dru-

giej części on jest dobry? Walczy ze swoim złym bratem bliźnia-

kiem! 

— Nie ma żadnej drugiej części. 

— Jest! Na Ziemi. Mój kuzyn mi opowiadał — zaperzył się przy-

jaciel. 

Kuzyn Jasona był legendarną postacią, która wszystko wiedziała 

najlepiej. Tad nigdy nie widział go na oczy i miał szczere wątpliwo-

ści, co do jego istnienia. 

— Skąd twój kuzyn wie? Był już na pielgrzymce? — zapytał. 

— Nie, ale jego sąsiad zna chłopaka, którego starszy brat wrócił 

z Ziemi i wszystko mu opowiedział. 

Tad przemyślał sprawę. 

— Jak są bliźniakami, to skąd wiadomo, który jest ten zły, a któ-

ry dobry? 

— Głupi jesteś, nie znasz się na filmach — odburknął Jason. — 

Pokaż lepiej, gdzie masz to cudo. 

Tad otworzył barek meblościanki i zaprezentował radiomagneto-

fon. Jason pokiwał głową z uznaniem. 

— Niezły sprzęt, prawie nieużywany. Będziesz mógł teraz prze-

grywać kasety. Przyniosłem ci kilka fajnych. 

Postawili magnetofon na biurku i podłączyli kabel do prądu. Ja-

son ze znawstwem przyglądał się urządzeniu. Zaczął regulować 

ustawienia potencjometrów. Podkręcił bas do oporu. 

— O, widzisz, teraz jest dobrze! 

Rozpakowali z folii nową kasetę. Dołączone naklejki lepiły się do 

palców. Tad zabrał z biurka ołówek, włożył go w jeden z otworów 

i przewijał taśmę do końca rozbiegówki. 

— Mój kuzyn opowiadał, że na Ziemi mają takie magnetofony, 

że nie muszą nic przewijać. Naciskają guzik i samo przeskakuje do 

wybranej piosenki! — podzielił się kolejnymi rewelacjami Jason. 
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— Ci na Ziemi już sami nie wiedzą, czego im się chce... — od-

parł Tad. 

Pokiwali obaj głowami, mądrzy mądrością swoich rodziców. 

Włączyli nagrywanie. Muzyka cicho grała, kółeczka obu kaset 

kręciły się w swoim tempie, a oni, nieświadomi, że właśnie mija ich 

dzieciństwo, leżeli obok siebie na dywanie. 

— Widziałeś tę dziewczynę, co wprowadziła się do domu po Pe-

tersach? — zapytał nagle Jason. 

— No, kręci się tam jakaś gówniara... A co, podoba ci się? 

— Tak, od razu! Głupi jesteś... — zaśmiał się Jason i uderzył Ta-

da poduszką. 

 

* * * 
 

Początki były trudne. Pierwszy raz odezwał się do Rose na Za-

ćmieniu Ziemi. Wypatrzył ją w tłumie mieszkańców, stojących na 

placu z zadartymi głowami i, żeby podejść bliżej, musiał przeciskać 

się przez labirynt nieruchomych sylwetek. W błękitnym świetle 

ziemskiej pełni wyglądała jak Królowa Śniegu. Stała z dwiema kole-

żankami. Tad rozpoznał Maddie Colchick i Verę Arquette — siostrę 

Jasona. Już z daleka było widać, że obie świecą tylko odbitym bla-

skiem. 

— Przyszła... Przyszłyście posłuchać muzyki sfer niebieskich? — 

zająknął się Ted. Wymyślił tę odzywkę dwa dni wcześniej. Wiedział, 

że Rose ładnie śpiewa. 

Odwróciła się i zmierzyła go wzrokiem. Jej towarzyszki zachi-

chotały. Lodowa róża ledwie się uśmiechnęła. 

— Ty rzeczywiście głupi jesteś, czy tylko udajesz? 

— Ee, nie znacie tego tekstu? Taki żart... — próbował się bronić. 

Uratowała go Ziemia. I Księżyc. I Słońce. Oddalone od siebie 

o miliony kilometrów, ale na tę jedną chwilę, specjalnie dla niego, 

nanizane na jedną kosmiczną nić. Otaczający ich ludzie jęknęli 

i unieśli ręce, pokazując sobie nawzajem, gdzie należy patrzeć. Tak, 

jakby ktoś mógł zapomnieć, po co tu przyszli. 

Jak liszaj, coś brudnego i kosmatego albo jakaś choroba, szare 

piętno powoli pełzło po tarczy Ziemi. W miejscu, gdzie się kłębiło, 

rozmywało na chwilę jej barwy, zacierało granice chmur, wód i lą-
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dów. Wyglądało jak plama chaosu, dziura na wylot, wymazana gum-

ką na powierzchni błękitnej planety. Cały czas przesuwało się jed-

nak, a Ziemia po jego przejściu zabliźniała się bez śladu. Tysiące 

ludzi stojących na placu z uniesionymi głowami śledziło wędrówkę 

cienia. Po kilku minutach Tad przymknął oczy i potarł powieki. 

Chciał sprawdzić, czy obszar zaćmienia rzeczywiście nadal wędruje 

przez Ziemię, czy też może to tylko powidok albo paproch, który 

wpadł mu do oka i zniekształca postrzegany obraz. Kiedy otworzył 

oczy, było już po wszystkim. 

Bał się ponownie spojrzeć na Rose; przyszło mu do głowy, że je-

żeli teraz to zrobi, może nie zobaczyć jej nigdy więcej. Rozejrzał się 

nerwowo na boki. Unieruchomieni w sinej poświacie ludzie z miasta 

wyglądali jak bohaterowie czarno-białych filmów, wyrastający 

z ekranu olbrzymiego, leżącego pod ich stopami telewizora. Choć 

widowisko się skończyło, nikt nawet nie drgnął. Zastygli w miejscu, 

jakby czekali na kolejne zaćmienia. Albo liczyli, że Ziemia jednak 

nie wytrzyma doznanego zbrukania i za chwilę eksploduje nad ich 

głowami. 

Prychnięcie Very Arquette złamało czar. 

— Phi, i to miało być to niezwykłe zjawisko? Słabe. 

— Ty, poeta, a co ty o tym myślisz? — Rose odwróciła się do 

Tada. Patrzyła na niego śmiało, a jej oczy dumnie błyszczały. 

Wytrzymał to spojrzenie. I, jak rzadko kiedy, improwizował: 

— Jestem szczęśliwy, że mogłem, choć na chwilę, przesłonić 

komuś tam na górze cały świat. 

 

Rose kazała im załatwić to między sobą. Po lekcjach poszli po-

szukać jakiegoś ustronnego miejsca. W mieście nie było o to łatwo. 

— Coś ty się tak uparł akurat na Rose? Vera za tobą szaleje. Ja 

przecież nie pójdę na dyskotekę z własną siostrą! — narzekał Jason. 

— Trzeba było się decydować wcześniej, kiedy było więcej 

dziewczyn do wyboru. Teraz już tego nie odkręcimy. Rose by się 

obraziła — odpowiedział Tad. 

— Przecież nie będziemy się bić ze sobą jak jacyś trzej muszkie-

terowie! 

— Trzej muszkieterowie nie walczyli ze sobą... 

— No właśnie — odpowiedział ni w pięć, ni w dziewięć Jason. 
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Wlekli się przez znajome ulice. Na ławeczkach siedzieli starusz-

kowie z sąsiedztwa i machali do nich rękami. Ludzie wracali z pracy 

do domów. Z rzadka przejeżdżał drogą elektryczny pojazd. 

W sumie Jason miał rację. Znali się tyle lat i nigdy się o nic nie 

bili. Zawsze potrafili jakoś dojść do porozumienia. 

— Tad, mam pomysł. Rzucimy monetą. 

Jason wyjął z kieszeni dwukolorowe euro z bykiem niosącym 

dziewczynę na grzbiecie. Położył je na dłoni. Trzęsły mu się ręce. 

— Słyszałeś, że mają je wycofać? Podobno okazało się, że są 

anachroniczne — nawijał bez sensu, żeby tylko zamaskować zde-

nerwowanie. 

— Wszyscy jesteśmy anachroniczni. 

— A ty znowu swoje… Czasem cię nie rozumiem. Nie jesteśmy 

już dziećmi, żeby marzyć o niestworzonych rzeczach! Nie wystarcza 

ci to, co jest, co możesz mieć? Chcesz zawsze więcej. Tak jak teraz, 

z Rose! 

— Jason, przestań. Rzucaj tą monetą. — Tad chciał mieć to już 

za sobą. 

— Wkurzasz mnie! Czasem zachowujesz się normalnie, jak mój 

kumpel, a czasem jakby w środku ciebie siedział ktoś inny… 

— Daj spokój, rzucaj. Rose czeka przed szkołą. 

— Nie odpuścisz? — zapytał jeszcze Jason. 

— Nie. 

— Dobra. Twój będzie byk. Uparty jak ty. 

Moneta zawirowała w powietrzu i poszybowała wysoko w górę. 

Unieśli głowy, błękitna Ziemia oślepiła ich na chwilę. Usłyszeli ci-

chy brzdęk i pochylili się nad powierzchnią drogi. Moneta utonęła 

w księżycowym pyle. Jason dmuchnął lekko. 

Zeus ze swoją wybranką zniknęli. W srebrnym świetle błyszczała 

duża cyfra dwa i zarys kontynentu. Taki sam, jak widoczny na uno-

szącej się nad nimi planecie. 

— Sorry, stary. — Jason rozłożył ręce. A potem pchnął mocno 

Tada. — Niech Rose myśli, że rzeczywiście się o nią pojedynkowali-

śmy! 

Tad odleciał do tyłu, przetoczył się na bok i natychmiast pode-

rwał z powrotem na nogi. Doskoczył do Jasona i popchnął go z całej 

siły. Przez chwilę rzeczywiście nie był sobą. Jason poszybował 
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w powietrzu na dobre kilka metrów. Lecąc, śmiał się głośno. Upada-

jąc, jakoś dziwnie podwinął nogę. Przestał się śmiać. Próbował 

wstać, ale twarz wykrzywił mu grymas bólu. 

— Kurwa, stary! Chyba złamałeś mi nogę! 

 

Na dyskotekę Rose ubrała się w czerwoną sukienkę. 

— Wiedziałam, że ty wygrasz. Jesteśmy do siebie podobni — 

szepnęła mu do ucha, kiedy wchodzili na przystrojoną girlandami 

salę gimnastyczną. 

Przy piosenkach Modern Talking trochę się powygłupiali i z Ta-

da wreszcie opadło napięcie. Potem ktoś puścił Floydów. Wszyscy 

wokół unieśli zaciśnięte pięści i odśpiewali chóralnie „We don’t need 

no education‖. Nauczyciele przyglądali się temu z pobłażliwymi 

uśmiechami. Tad i Rose patrzyli tylko na siebie. 

Kiedy przyszedł czas na „Lady in red‖ Chrisa de Burgha, poca-

łowali się pierwszy raz. 

— Napiszesz teraz dla mnie wiersz? — zapytała. 

— Teraz już nie potrafię. Jestem zbyt szczęśliwy. 

 

* * * 
 

Okazało się, że Jason nie poleci na pielgrzymkę. Przyniósł na 

komisję zaświadczenie o poważnej wadzie serca i przeciwwskaza-

niach do lotu. Zwolnienie wypisał mu ojciec, ale ponieważ wszyscy 

szanowali doktora Arquette, nikt w ratuszu nie robił problemów. 

Jason odgrywał niewinność uciśnioną, zapowiadał, że jeszcze po-

rozmawia ze starym, ale najwyraźniej sam stchórzył i był zadowolo-

ny z takiego rozwiązania. 

Wracali do domu piechotą. Miasto nie było duże, a oni mieli 

mnóstwo czasu. Tad dogryzał koledze: 

— Jason, może jednak dobrze by ci zrobiło, gdybyś poleciał? Ko-

jarzysz Szajbniętą Annie? Co roku przez trzy miesiące chodziła do 

szkoły, a przez kolejne trzy musieli ją zamykać w domu i przypinać 

pasami do łóżka, bo nie nadawała się do pokazywania ludziom. Tuż 

przed swoją pielgrzymką wysypała śmieci z kosza na głowę nauczy-

cielki. I co? Poleciała i wróciła całkiem normalna. Może ciebie by 

też uzdrowili? 
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— Spieprzaj... — ripostował Jason. 

 

Mama płakała tak co roku. Najbardziej w osiemnaste urodziny 

Tada. Tym razem obyło się już bez prezentów. I tak nie zdążyłby się 

nimi nacieszyć. Wszystko, co potrzebne, miał już spakowane do 

dwóch walizek. Kiedy wracał z łazienki, dziadek zaciągnął go jesz-

cze w ciemny kąt i wcisnął do ręki paczkę prezerwatyw. 

— Masz, przydadzą ci się na Ziemi. — Mrugnął porozumiewaw-

czo. 

Tad przyjrzał się pudełku. Sądząc po jego wyglądzie, pochodziło 

jeszcze z czasów burzliwej młodości staruszka. Strach było spraw-

dzić datę ważności. 

— Ale... — Wciąż trzymał rękę wyciągniętą przed sobą. — Je-

steś pewien? 

— Bierz śmiało! — huknął dziadek, zapominając o konspiracji. 

— Jesteś już dorosły. Tam mają różne choroby, nie chcielibyśmy 

przecież, żebyś coś przywlókł ze sobą. — Poklepał Tada po plecach 

i wrócili razem do stołu. 

Mama przeszła samą siebie, przygotowując z przydziałowych 

porcji żywności prawdziwą ucztę. Mimo to impreza przypominała 

stypę. Ojciec był wyraźnie spięty, jakby przygotowywał się do ofi-

cjalnej przemowy, mamie trzęsły się ręce, gdy nakładała jedzenie. 

Tad tylko czekał, kiedy będzie mógł wyrwać się do ogrodu, żeby 

porozmawiać sam na sam z Rose. Jeden dziadek obrał sobie za punkt 

honoru podtrzymywanie rozmowy przy stole i, przekrzykując telewi-

zor, kontynuował opowieść swojego życia. 

— I wtedy ja mu mówię: weź się zdecyduj. Albo tak, albo tak... 

Opowiadał tę głupią historię przy okazji każdego rodzinnego spo-

tkania. Gdyby mama do niego nie zadzwoniła, prawdopodobnie za-

pomniałby o urodzinach wnuka, ale banalne wydarzenia z przeszło-

ści pamiętał w najdrobniejszych szczegółach. 

— Bo co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Przecież się nie rozdwoisz 

— ciągnął swe talmudyczne mądrości. 

Ojciec wstał i pogłośnił telewizor. Dziadek skapitulował. 

— Tak że tak... No, na mnie już czas. 
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Odprowadzili go do przedpokoju. Spuchnięte stopy nie chciały 

zmieścić się do butów. Tad przyniósł łyżkę, a potem pomógł założyć 

stary, ciężki płaszcz. Jeszcze futrzana czapka. Otwarte drzwi. 

— Jak już tam będziesz, to zapytaj, czy ciągle pamiętają dziadka! 

— Staruszek pomachał do nich ostatni raz, wychodząc w błękitną 

poświatę. 

Zostali z ojcem sami w przedpokoju. Ich spojrzenia spotkały się 

pierwszy raz tego wieczoru. Tad wykorzystał to i zapytał: 

— Tato, jak tam jest naprawdę? 

— Sam zobaczysz, przez te lata wszystko mogło się zmienić — 

odpowiedział ojciec, patrząc znów pod nogi. 

— A ludzie? 

— Ludzie? Ludzie są wszędzie tacy sami. 

Mama zmywała naczynia w kuchni. Tad podszedł od tyłu i poło-

żył jej rękę na ramieniu. W pierwszym momencie zesztywniała, po 

chwili poczuł, że cała drży. Nie odwróciła się. 

— Mamo, już dobrze... Przecież wrócę. 

 

Siedzieli na murku przed domem i gapili się na Ziemię. Nie mieli 

wyboru. Stara planeta, raz większa, raz mniejsza, wisiała nad nimi 

przez cały czas. 

— Będziesz tęskniła? — zapytał. 

— Za kim? — odpowiedziała zbyt szybko. 

— A jeśli tam zostanę? 

— Wszyscy wracają. 

— Ktoś musi być tym pierwszym. 

— Ja też polecę. W przyszłym roku. Znajdę cię. — Oczy znów 

jej błyszczały. 

— Ziemia jest ogromna. 

— I tak cię znajdę. Wszędzie. 

 

Orkiestra grała „The Final Countdown‖ zespołu Europe, a silniki 

lądownika powoli stygły. Stali w dwóch szeregach, gotowi do podró-

ży: czterdziestu chłopców i czterdzieści dziewcząt. Przemawiał bur-

mistrz. Co roku te same słowa. 
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— ...nasi ojcowie podjęli tę śmiałą decyzję w ostatnim możliwym 

momencie. Ratowaliśmy, co tylko się dało z wielkiej kultury, chro-

niąc to przed zepsuciem, pomieszaniem, degrengoladą... 

―Will things ever be the same again?‖ — zawodził wokalista. Tad 

rozejrzał się po trybunach — przyszli wszyscy: mama, tata, sąsiedzi. 

Jason stał obok Rose. Przyszła też Vera. Brakowało dziadka, rano 

zabrali go do szpitala. 

— ...ale nikt nie może powiedzieć, że nie dajemy mu wyboru. 

Drzwi są otwarte. Co roku wyrusza kolejna pielgrzymka na starą 

planetę. Młodzi ludzie, wchodząc w wiek dorosły, mogą zobaczyć, 

dokąd doprowadziły ich braci: pęd ku nowoczesności, cyfrowa rewo-

lucja, chaos informacyjny. Zobaczyć i podjąć decyzję... 

Pokrywa włazu lądownika opuściła się powoli, tworząc prowa-

dzący na zewnątrz trap; zabłysły okalające otwór diody, a ze środka, 

jak na filmie, buchnęły kłęby pary. Chwila dramatycznego napięcia 

i na schodach pojawili się pierwsi powracający z pielgrzymki. 

W powietrze wystrzeliły sztuczne ognie. Gitarzysta z zapamiętaniem 

katował swój instrument. Tad liczył przygarbione sylwetki wysuwa-

jące się ze statku. Siedemdziesiąt sześć, siedemdziesiąt siedem. Ode-

tchnął z ulgą. Wrócili wszyscy. 

„We all miss her so‖ — powtarzał chór. Przechodzący pozdra-

wiali ich, unosząc dłonie, uśmiechając się ze znużeniem, niektórzy 

dla żartu salutowali. Z trybun sypały się papierowe kwiaty. Nie było 

czasu na rozmowy.  

Zawyły syreny. Nowa grupa pielgrzymów ruszyła w stronę, 

ciemnego teraz, włazu do lądownika. Tad pomachał na pożegnanie 

rodzicom. Nie widział twarzy Rose. Chyba pobiegła witać powraca-

jących. 

— I’ll be back! — krzyknął jeszcze w kierunku Jasona. 

 

Dwadzieścia lat później Thaddeus stał obok swojego ojca. Nic się 

nie zmieniło. Z głośników płynęła ta sama muzyka, korowód dzieci 

zmierzał do lądownika. 

— Nie martw się o nią. Kate to mądra dziewczyna. Wyszaleje 

się, wróci... Wszystko będzie dobrze. — Ojciec zamyślił się na chwi-

lę. — Pamiętasz? Ty też miałeś w jej wieku dziwne pomysły. 
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Thaddeus patrzył i nie mógł uwierzyć, że miał kiedyś tyle samo 

lat, co jego córka. 

Kate odwróciła się i pomachała mu na pożegnanie. 

 

Mindor kilkakrotnie obserwował przybycie księżycowych ludzi. 

Dla bezpieczeństwa pozostawał ukryty w jednym z wielu pomiesz-

czeń okalających mlecznobiałe sklepienie hali przylotów. Oprócz 

hologramu lewitującego pośrodku saloniku, korzystał z możliwości 

bezpośredniej obserwacji tego, co się dzieje na dole, sam nie będąc 

widocznym przez półprzezroczyste ściany budynku. Mógł na żywo 

oglądać grupkę wystraszonych dzieciaków, potykających się przy 

wychodzeniu z promu lunarnego, witaną przez kilkuset miejsco-

wych. 

Nawet z tej odległości rozpoznawał w tłumie Ziemian twarze 

Przewodników. Resztę grupy powitalnej stanowili szczęściarze, wy-

losowani spośród tych, którzy nie znaleźli sobie na dzisiaj żadnej 

lepszej rozrywki. Przyglądali się przybyszom ze srebrnego globu jak 

zwierzętom w rezerwacie. Trudno było mieć do nich o to pretensje. 

W końcu to Ziemia utrzymywała funkcjonowanie kolonii sekciarzy 

na Księżycu. Lunatycy mogli programowo odrzucać postęp tech-

niczny i tkwić mentalnie w czasach sprzed rewolucji informatycznej, 

ale ktoś musiał nadzorować i konserwować kopułę, pod którą żyli. 

Ten dzisiejszy mały festyn, chwila emocji dostarczanej znudzonym 

starszym braciom, nie były wysoką ceną za iluzję samodzielności. 

Niektórzy z miejscowych wykorzystywali coroczny przylot pro-

mu lunarnego w inny sposób. Wystarczyło pół obrotu fotela i Mindor 

mógł też spojrzeć z góry na garstkę oszołomów, bez specjalnego 

przekonania protestujących na zewnątrz budynku. Wznosili tablice 

z hasłami, którym brakowało dowcipu i polotu. Dla formalności kil-

ka botów porządkowych oddzielało demonstrantów od wejścia do 

hali. 

 

Tad rozglądał się wokoło, stojąc na płycie ziemskiego kosmo-

dromu: ogromna hala wyglądała jak wnętrze leżącej wydmuszki, ze 

ścianami pokrytymi perłową masą. Nie miał pojęcia, jak lądownik 

dostał się do wnętrza. Opalizującego sklepienia nie znaczyła żadna 
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rysa. Może ta podróż to tylko iluzja i wciąż stoimy na Księżycu? — 

pomyślał. 

Popychany przez tłoczących się za nim kolegów, zrobił kilka nie-

zgrabnych kroków. Zwiększone ciążenie, pomimo wielu tygodni 

przygotowania fizycznego, dawało się we znaki, weryfikując przy 

tym wszelkie wątpliwości. Witający ich tłum zareagował brawami, 

a Tad poczuł się przez chwilę jak cyrkowy niedźwiedź z bajki. 

Obserwujący ich Ziemianie sprawiali sympatyczne wrażenie. 

Uśmiechali się, machali rękoma, zachęcali gestami do kolejnych 

kroków; całe zgromadzenie wyglądało jednak na dość przypadkowe, 

improwizowane. Nikt nie przewodził grupie witających. Nie było 

żadnego przemówienia. Zresztą, podczas samego lotu, obsługa pro-

mu i lądownika nie wspominała wcale o szczegółach uroczystości 

powitalnej. 

Tad, starając się zachować płynność ruchów, zrobił kilka kolej-

nych kroków w stronę Ziemian. Przyglądał się twarzom miejsco-

wych. Ludzie są wszędzie tacy sami — powiedział tata. Chyba miał 

rację. Tad poczuł, że stojący z tyłu przestali naciskać na jego plecy, 

kątem oka dostrzegł sylwetki kolejnych pielgrzymów, odrywających 

się od stłoczonej przed lądownikiem grupki, stawiających pierwsze, 

śmielsze kroki na planecie swych przodków. Zauważył idącą po 

prawej stronie Maddie Colchick, odpowiedział na jej uśmiech, spoj-

rzał znowu na ziemskich braci, pomachał do nich i ruszył zdecydo-

wanie przed siebie. 

Tłum witających również uległ przegrupowaniu. Stojący z przo-

du, nie przestając klaskać, rozsunęli się na boki, robiąc miejsce nad-

chodzącym z dalszych rzędów młodym ludziom. Wszyscy, chłopcy 

i dziewczęta, ubrani byli w podobne niebieskie, obcisłe stroje. Nie 

patrząc nawet na pozostałych Ziemian, minęli ich i podążyli na spo-

tkanie księżycowych dzieci. 

Tad zwrócił uwagę na idącą z przodu wysoką dziewczynę. Miała 

czarne włosy, upięte w górze, z wypuszczoną na czoło grzywką, du-

że, smutne oczy i zabójczo zgrabną sylwetkę. Wyglądała jak młodsza 

wersja replikantki Rachael z „Łowcy androidów‖. Wyraźnie zmie-

rzała w jego kierunku. Zawahał się przez chwilę. Zobaczył, że każdy 

z błękitnych obrał sobie za cel jednego z pielgrzymów; do Maddie 

zbliżał się kręcony blondyn o wyglądzie tego chłoptasia z „Błękitnej 
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laguny‖. Nie wiedzieć czemu przypomniało mu to opowieści dziad-

ka. 

Dziewczyna podeszła do Tada, chwyciła go za rękę i zdecydowa-

nie pociągnęła za sobą. 

— Chodź, zabiorę cię stąd! 

Ruszyli razem w stronę tłumu witających. Dziewczyna wyraźnie 

zwolniła kroku, dopasowując się do możliwości Tada. Była od niego 

o głowę wyższa. Czuł się bardzo niezręcznie. 

— Jak masz na imię? — zapytał, patrząc na jej nogi w obcisłym 

kombinezonie. 

— A jak byś chciał? — odpowiedziała ze śmiechem. 

— Nie rozumiem... 

— Jesteś tu gościem. Masz specjalne prawa — wyjaśniła. 

No tak, to mógł być jakiś miejscowy zwyczaj. Najwyraźniej piel-

grzymi z nowego świata byli tutaj darzeni specjalnym szacunkiem. 

— Ro... Rachael — odpowiedział. 

— To ładne imię. Dziękuję ci. — Jej drobne, bardzo czerwone 

usta cały czas się uśmiechały, ale oczy błyszczały, jakby pokryte 

łzami. 

Otaczający ich tłum rozstępował się na boki, gdy zmierzali w kie-

runku węższego końca hali. Tad dostrzegł kilkadziesiąt małych, czte-

rokołowych pojazdów, stojących za plecami ludzi. Przypominały 

pokraczne ropuchy z atlasu zoologicznego ojca. Kilka par, które ich 

wyprzedziły, wsiadało już do swoich wehikułów. Rachael mocniej 

ścisnęła dłoń Tada. Odważył się spojrzeć w górę, na jej twarz. Od-

powiedziała mrugnięciem. 

— Będę twoją przewodniczką. 

Drzwi pojazdu uniosły się jak w DeLoreanie z „Powrotu do przy-

szłości‖. Dziewczyna wskazała gestem siedzenie pasażera, sama 

obeszła maszynę i wsiadła z drugiej strony. Tad też wgramolił się do 

środka i utonął w miękkim fotelu. Drzwi opadły bezgłośnie. Przez 

chwilę otaczała ich ciemność, po czym wnętrze stopniowo rozjarzyła 

delikatna, czerwona poświata. Siedzieli razem, zamknięci w niewiel-

kiej przestrzeni; pojazd najwyraźniej nie miał szyb. Zrobiło się cie-

pło. Rachael odetchnęła głębiej i rozsunęła zamek kombinezonu pod 

szyją. Tad poczuł silny zapach olejku różanego. 

— Gdzie... — zakrztusił się śliną. 
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Dziewczyna pochyliła się nad nim, przez chwilę miał przed 

oczami jej dekolt. Uniósł wzrok, Rachael lekko ścisnęła usta i przy-

łożyła do nich palec. Paznokcie miała długie, pomalowane na ciemny 

kolor, w tym świetle wyglądały prawie jak czarne. 

— Ciii... — wyszeptała. 

Fotel lekko zawibrował. Tad poczuł, że zapada się w niego jesz-

cze głębiej. 

— Ale... mój bagaż?! 

— Nie bój się, niczego ci tutaj nie zgubimy — zaśmiała się 

i wróciła na swoje miejsce. 

Przyspieszenie wgniotło go teraz w oparcie i Tad zrozumiał, że 

opuszczają halę przylotów. Zerknął na Rachael — miała zamknięte 

oczy. Zauważył, że pojazd porusza się całkiem samodzielnie, przed 

dziewczyną nie dostrzegł żadnych urządzeń sterowniczych. Choć nie 

mógł zobaczyć, co jest na zewnątrz, odczuwane akceleracje sugero-

wały, że maszyna przemieszcza się dość szybko, najprawdopodob-

niej szybując w powietrzu. 

Rachael oddychała spokojnie, jej piersi unosiły się i opadały mia-

rowo jak we śnie. Tad przypomniał sobie o prezencie od dziadka 

i szybko odwrócił wzrok. To z powodu tego czerwonego światła — 

pomyślał. I jeszcze ten zapach... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Pró-

bował pomyśleć o czymś innym. Poczuł, że pojazd zwalnia i stopnio-

wo opada. Wibracje ustąpiły. Kiedy Rachael otworzyła oczy, światło 

przygasło, a drzwi bezszelestnie powędrowały w górę. 

Na zewnątrz było ciemno. I padał deszcz. 

Mokre, jakby tłuste ściany budynków pięły się w górę, zasłania-

jąc niebo. Ze studzienek ściekowych buchały kłęby pary. Podobne do 

ich pojazdu, inne latające ropuchy unosiły się ławicą na wysokości 

kilku pięter, zręcznie manewrując w labiryncie spinających budynki 

kratownic, rur i pęków kabli. Wąskie stożki rozproszonego światła 

reflektorów omiatały kanion ulicy. Jeszcze wyżej gigantyczne ekrany 

telewizyjne migotały błękitnym blaskiem. Wyświetlane na nich 

wielkie ludzkie twarze prowadziły ze sobą dialog. Głosy, mówiące 

w nieznanym Tadowi języku, brzmiały jak kaseta magnetofonowa, 

puszczona od tyłu, w zwolnionym tempie. 

Wystawił na zewnątrz jedną nogę, wdeptując w kałużę. Oślepiły 

go kolorowe światła przelatującego tuż obok pojazdu, ogłuszył towa-
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rzyszący temu dźwięk syreny. Przez szum w uszach przebiła się 

jeszcze, dobiegająca z drugiego końca ulicy, seria strzałów. Chciał 

wrócić do środka maszyny, ale potknął się o zalegające na bruku 

sterty śmieci. Rachael podtrzymała go za rękę. Tad spojrzał na 

dziewczynę z przerażeniem. Jej kostium, mokry od deszczu, przyle-

gał ściśle do ciała. Zaniosła się śmiechem: 

— Taki żart! Od najlepszego kreatora przestrzeni! 

Uniosła rękę i pstryknęła palcami. 

Budynki wokół zafalowały, ich ściany zaczęły się wybrzuszać, 

jakby pod elewacją przepełzały setki węży. Padająca z góry poświata 

zmieniła odcień na seledynowy, a kostki brukowe ugięły się pod sto-

pami jak gąbka. Otaczające ich głosy sięgnęły wyższych tonów, stały 

się bardziej skandowane, by w końcu przejść w rodzaj treli i pohu-

kiwań. Wilgoć utrzymywała się w powietrzu, choć deszcz przestał 

już padać. Zrobiło się wyraźnie cieplej. Domy po obu stronach ulicy 

zmieniły się w coś w rodzaju organicznej, trójwymiarowej pajęczy-

ny, nabrzmiewającej powoli w roślinne kształty. Tuż przed Tadem 

wyrosło drzewo o fraktalnej budowie, pokryte pomarańczowymi 

owocami. Spojrzał w lewo, za kępą zgeometryzowanych paproci 

zobaczył nagą kobietę spoczywającą na czerwonej kanapie. Pamiętał 

ten obraz. Taki sam wisiał na ścianie gabinetu ojca. Zakradali się tam 

czasem z Jasonem, kiedy tata był w pracy. W życiu nie można mieć 

wszystkiego. Cofnął się o krok i zderzył z Rachael. 

— Nie podoba się? W podstawowym pakiecie masz jeszcze ja-

kieś sześćset aranżacji. Znajdziemy coś dla ciebie. — Ponownie 

pstryknęła palcami. 

Teraz wszystko zmieniało się szybciej. Powiał słony wiatr, a ota-

czające ich fantastyczne rośliny zmieniły się w złoty pył, który opadł 

na ziemię. Stali na łagodnym zboczu, u stóp rdzawej góry. Nieco 

dalej, przed nimi, trzy kremowe kolumny wygrzewały się w słońcu; 

żłobione kręgi kilku kolejnych leżały rozrzucone dokoła w trawie. 

W dole, po lewej, morskie fale z zapamiętaniem pieściły brzegi zato-

ki. Tad po raz pierwszy w życiu zobaczył błękitne niebo. 

Przypomniał sobie dziecięce rozmowy z Jasonem. Na Ziemi mają 

takie magnetofony, że nie muszą nic przewijać. Naciskają guzik 

i samo przeskakuje... 

— Co będziemy teraz robić? — zapytał. 
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— A co byś chciał? — odpowiedziała, przekrzywiając głowę 

i poprawiając włosy. 

 

Mindor nie przepadał za muzyką dawną. Scenariusz widowiska 

wymagał jednak jego obecności na scenie podczas całego zaćmienia. 

Amfiteatr był oryginalny, odkopany pośrodku pustyni, a miejsc na 

widowni wystarczyło tylko dla nielicznych szczęściarzy. Co, biorąc 

dodatkowo pod uwagę premierę nowego tekstu, oznaczało, że holo-

transmisję będzie obserwował cały świat. 

Został zaproszony do wygłoszenia swojego najnowszego poema-

tu — „Powrotu Tezeusza‖. Jak zwykle zrezygnował z udziału w pró-

bach. Występując publicznie, potrzebował świeżości; prawdy, nie 

rutyny. Recytacja miała rozpocząć się tuż po przejściu księżyca 

przez słoneczną tarczę; wcześniej, podczas narastania ciemności, 

zaplanowano występ jakiejś znanej wokalistki. Reżyser wydarzenia, 

młody, ale już ze spektakularnymi sukcesami, przedstawiając Mindo-

rowi swoją koncepcję, pocił się i krygował niemiłosiernie, niepewny, 

czy poeta nie będzie urażony taką kolejnością. 

— Mistrz rozumie... Chodzi o metaforę stwórczej mocy słowa. 

Pierwotny chaos, kołysany dźwiękami pradawnej muzyki, budzi się 

do życia, oblekając się w całkiem nowy logos — bredził, wymachu-

jąc rękami. 

— Synu, ty mnie nie ucz o metaforach. Ty postaraj się tylko 

o dobre nagłośnienie — uciął Mindor. 

Wiatr powiał, kiedy księżyc nadgryzł już powierzchnię słońca. 

Ziarenka piasku uderzyły po twarzy. Mindor zamknął powieki i po-

tarł je dłońmi. Równocześnie zabrzmiały pierwsze dźwięki utworu. 

Powietrze uspokoiło się — najwyraźniej włączono pole siłowe wo-

kół amfiteatru. Otworzył oczy. Mógł nie lubić tej płyty, ale musiał ją 

znać. „Dark Side of the Moon‖. Wybór tak oczywisty, że niebez-

piecznie bliski kiczu. Był jednak pod wrażeniem tego, z jakim wy-

czuciem przygotowano całość — żadnych fajerwerków, laserów, 

nawet tego nieszczęsnego pryzmatu, tylko czyste dźwięki fortepianu, 

potem gitara, krótka przytłumiona recytacja zza kulis, oczywiście w 

wykonaniu reżysera. Pieśniarka stała z przodu sceny, tyłem do niego, 

dlatego nie widział jej twarzy. Wydawało się, że jest starsza niż po-



 

PROZA 

81 

Nid Ariadny 

dejrzewał, być może nawet w jego wieku. Zrobiło się zimno. Za-

drżał, gdy rozpoczęła wokalizę „The Great Gig in the Sky‖. 

Księżyc stopniowo wypełniał słońce mrokiem, cienie traciły swo-

je kontury, a ona śpiewała — najpierw drapieżnie, ostro, chrapliwie, 

potem coraz łagodniej, jakby godząc się na to, co nieuniknione. Min-

dor wystraszył się, że pieśniarka w swoim uniesieniu straci synchro-

nię z zaćmieniem, skończy zbyt wcześnie albo przeciągnie wokal. 

Ona jednak panowała nad wszystkim. Ostatni dźwięk zgasł równo-

cześnie z diamentem korony słonecznej. 

Mindor wstał w ciemności. Panowała cisza. Kiedy rozpoczął re-

cytację, miał łzy w oczach. 

                       Tezeusz wyszedł z labiryntu 

                       Lecz, czy Minotaur w nim pozostał?... 

Publiczność była zachwycona. 

 

Przez pierwszy miesiąc kochali się prawie codziennie, później 

raz, dwa razy w tygodniu. Przestali po pół roku. Nigdy się nie kłócili, 

Rachael wydawała się do tego niezdolna. 

Wcale nie była smutna, po prostu miała takie oczy. 

Tad najczęściej wybierał scenerię greckiej wyspy. Lubił też wnę-

trze biblioteki. Gotowe aranżacje różniły się wielkością, ale żadna 

nie przekraczała kilku kilometrów kwadratowych. Wędrując we-

wnątrz wybranego świata, wcześniej czy później docierał do jego 

granic — muru bez drzwi, pionowej skały, nieprzebytego gąszczu 

roślin, ściany ognia, barwnej szklanej tafli. Wcześniej, na Księżycu, 

kilkakrotnie widział z bliska wewnętrzną powierzchnię kopuły po-

krywającej całe miasto; zawsze miał poczucie przebywania w za-

mknięciu, tamta przestrzeń wydawała się jednak skrojona na jego 

rozmiar. 

— Co jest na zewnątrz? — pytał. 

— To samo. Wszędzie jest tak samo — odpowiadała Rachael. 

W bibliotece, pośród tysięcy tomów, odnalazł wszystkie książki, 

które pamiętał z biblioteki ojca. Także te, których okładki na Księży-

cu były wypełnione pustymi kartkami. Dużo sobie obiecywał po ich 

lekturze, ale treść zadrukowanych stron w większości rozczarowy-

wała. Czytanie znudziło go niewiele później niż seks. 

Zaczął na nowo pisać. 
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Rachael przyglądała się uważnie wszystkiemu, co robił. I coś 

chyba zauważyła. 

— Nudzisz się? Przecież masz tutaj wszystko... 

— W życiu nie można mieć wszystkiego. 

— Niby dlaczego? — Nie rozumiała, ale martwiła się. 

Któregoś ranka obudziła go, wyraźnie zadowolona z siebie. 

— Chodź, zabieram cię na wycieczkę. Powinno ci się spodobać. 

Polecieli ropuchą. Kiedy Rachael otworzyła już oczy, a dach po-

jazdu zsunął się do tyłu, Tad zobaczył, że wylądowali w miejscu 

przypominającym jajowate wnętrze hali przylotów. Tym razem ota-

czające pustą przestrzeń mury nie tworzyły gładkiej krzywizny, lecz 

wyglądały jak zbudowane z olbrzymich klocków lego. Ściany, wy-

konane z tego samego, mlecznie opalizującego materiału, wznosiły 

się, załamywały ku sobie i łączyły wreszcie nad ich głowami, na ca-

łej wysokości powtarzając kaskadami rytm wcięć i uskoków. Ich 

maszyna przycupnęła na jednej z takich półek i Tad mógł obserwo-

wać chmary pojazdów, krążące wewnątrz hali, jak wir herbacianych 

fusów w szklance. Raz po raz któryś z nich odrywał się od stada 

i lokował wygodnie w załamaniu ściany. Jedna z latających kapsuł 

wylądowała tuż obok i przytuliła się bokiem do ich ropuchy, po 

chwili pojawiła się następna, z drugiej strony. Tad zauważył, że ko-

lejne pojazdy wypełniają szczelnie wszystkie półki do połowy wyso-

kości hali, a opuszczone dachy odsłaniają siedzących wygodnie 

w swoich fotelach Ziemian. Kiedy założył podane mu przez Rachael 

czarne gogle i zobaczył z bliska pustą, owalną scenę na środku hali, 

zrozumiał, że jest w teatrze. 

Światło przygasło, a prawda okazała się być znacznie gorsza. 

Opera. Przez chwilę spodziewał się jakiejś ekstrawagancji, niezwy-

kłych efektów technicznych, udziału publiczności — nic z tego. Na 

scenie podstarzali śpiewacy, z różowymi policzkami, za to w wybla-

kłych strojach, odgrywali w klasyczny sposób zwykłą, staroświecką 

komedię omyłek. A może tragedię — trudno powiedzieć, śpiewali po 

niemiecku. Tad widział dziesiątki podobnych przedstawień na Księ-

życu i szczerze nie znosił ich sztampy i wtórności. 

Kiedy pierwszy z aktorów padł na deski, ściskając ostrze szpady 

pod pachą (chyba jednak tragedia), Tad znudzony zdjął gogle z twa-

rzy. Spojrzał na Rachael — wpatrywała się w odległa scenę ze sku-
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pieniem, jakiego nigdy dotąd nie widział na jej twarzy. Nie używała 

okularów, choć widziane z tej odległości sylwetki aktorów były led-

wie małymi figurkami, nie pasującymi do potęgi emitowanych przez 

siebie dźwięków. Chcąc zwrócić uwagę dziewczyny, powiercił się 

chwilę w fotelu, cicho odchrząknął — bez efektu. Spojrzał w prawo; 

siedząca obok para Ziemian również gapiła się na ledwie widocz-

nych śpiewaków, a ich twarze wyrażały nie tyle zachwyt, co pełnię 

skupienia. Jakby analizowali każdy ruch aktorów i uczyli się na pa-

mięć każdego dźwięku. Tad przyłożył ponownie gogle do oczu. 

Spojrzał na pierwsze rzędy widowni, po przeciwnej stronie, oświe-

tlane poświatą ze sceny. Wszędzie te same, pełne koncentracji twa-

rze. Uniósł nieco okulary, przejechał nimi w lewo i w prawo — wy-

glądało na to, że jest jedynym widzem w hali, który nie poddał się 

hipnozie śpiewaków. 

W tym momencie usłyszał cichy śmiech, dobiegający gdzieś 

z rzędów położonych za jego plecami. Zadarł głowę, mignęła mu 

w górze męska sylwetka, opięta niebieskim mundurem, a obok niej 

jasne, kobiece włosy. Flirtująca para, najwyraźniej spłoszona jego 

zachowaniem, odchyliła się do tyłu, zapadając w swoje fotele i pró-

bując zachować powagę. Po chwili usłyszał jeszcze tłumione, dziew-

częce parsknięcie. Tad domyślił się, że przyłapana dwójka to któraś 

z dziewczyn z jego pielgrzymki oraz jej przewodnik. Ze zdziwieniem 

uświadomił sobie, że czuje wstyd, wywołany zachowaniem niezna-

nej koleżanki. 

Wrócił do oglądania przedstawienia, choć cały czas przeskakiwał 

wzrokiem ze sceny na widownię. Nic się nie zmieniło, wszyscy wi-

dzowie chłonęli sztukę, nie mrugnąwszy nawet okiem. Para u góry 

się uspokoiła. Przekwitła diwa utonęła ostatecznie w objęciach kor-

pulentnego amanta (może jednak komedia?), rozjarzyło się światło, 

umilkły frenetyczne brawa i Tad doczekał się wreszcie uwagi ze 

strony Rachael. Emocje tłumu nieco mu się udzieliły: 

— Widziałaś, jak oni patrzyli? 

— Do jutra zapomną o wszystkim i będą szukać nowych wrażeń. 

Sami nie potrafią nic wymyślić — mówiła niby spokojnie, ale Tad 

po raz pierwszy usłyszał w jej głosie coś, co przypominało gniew. 

Wtedy zrozumiał, że musi to kiedyś powiedzieć. 
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— Rachael... Ja chyba zostanę tu z tobą... 

Spojrzała na niego z zaskoczeniem. 

— Ty to chyba naprawdę urwałeś się z księżyca! 

— Po tym wszystkim... Powinienem... 

— Mogę mieć jeszcze stu takich jak ty! — Teraz jej oczy wyglą-

dały jak szklane. — Wracaj, głupku, do swojego małego świata, póki 

jeszcze potrafisz odnaleźć drogę! 

 

Stali w kolejce. Pierwszy raz od przylotu na Ziemię spotkali się 

wszyscy w jednym miejscu i stali, jedno za drugim, nie odzywając 

się do siebie. Nie było o czym rozmawiać. Kolejka przesuwała się 

dość sprawnie; śluza wejściowa otwierała się co chwilę, połykając po 

jednej osobie. 

Tad nie wiedział, co zrobić. Owszem, spakował swoje rzeczy 

i odesłał je na kosmodrom. Pożegnał się sztywno z Rachael, od wizy-

ty w operze popsuło się między nimi. Chciał powiedzieć coś ważne-

go, zgasiła go tym swoim wzrokiem. Ale to nie znaczy, że podjął 

decyzję. 

— Maddie... — nieśmiało zagadnął stojącą przed nim dziewczy-

nę. 

— Co? — odpowiedziała zmęczonym głosem. 

— No wiesz... Zostajesz? 

Odwróciła się gwałtownie. Tak, jakby miała odpowiedź przygo-

towaną od dawna. 

— Tu, w tym pieprzonym raju za darmo?! 

Cofnął się o krok, wpadając na stojących za nim. Maddie chwyci-

ła go za ramiona i wykrzyczała prosto w twarz: 

— Przecież to wszystko jest na niby! Dorośnij wreszcie! 

Przecież się nie rozdwoisz. 

Popatrzył na nią z przerażeniem. Odwróciła się, chyba płakała. 

Nie odzywał się więcej. Dalej nie wiedział, co chciałby zrobić. 

Maddie zniknęła w środku budynku. Kiedy przyszła jego kolej, 

przyłożył dłoń do czytnika. Na ekranie pośrodku drzwi pojawił się 

napis: 

Identyfikacja: Thaddeus Meandoor. 

Litery zamrugały i zgasły. Pojawiły się kolejne: 

Kwalifikacja: zatwierdzona. 
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Zapraszamy do wnętrza. 

 

Thaddeus wyszedł z labiryntu. 

 

A później było już normalnie. Gdy wylądowali na księżycu, Rose 

właśnie czekała na swój odlot. Minęli się na płycie kosmodromu, 

zabrakło czasu na rozmowę. Pomachał do niej niemrawo, odpowie-

działa tylko uśmiechem. 

Potem. Potem będzie łatwiej. 

W domu mama znowu płakała, ojciec nie wiedział, co powie-

dzieć, dziadek już nie żył. Dwa dni później przyszła Vera i wyjawiła 

całą prawdę o Jasonie i Rose. 

Nie było żadnego potem. 

Thaddeus zaczął spotykać się z Madeline Colchick, zbliżył ich 

wstyd, o którym nie musieli rozmawiać. Pobrali się półtora roku 

później, żyli długo i zgodnie, mieli dużą rodzinę. Jason wyprowadził 

się do innej dzielnicy, Roselyn po powrocie z pielgrzymki dołączyła 

do niego. Chyba nie mieli dzieci. 

Takie sobie życie. 

 

* * * 
 

Przeczytaj mi jeszcze raz, ale teraz tak, żeby się dobrze kończyło. 

 

Dwadzieścia lat po tym, gdy Thaddeus powrócił na Księżyc, 

Mindor znów stał na wzgórzu ponad spliterem. Od niedawna pełnił 

funkcję selekcjonera. Szczerze mówiąc, musiał uznać swoje pierwsze 

wyniki za rozczarowujące. Nie wiedział, czy problem wynikał z jego 

braku doświadczenia, czy grupa była rzeczywiście tak słaba. Opiera-

jąc się na raportach Przewodników, udało mu się wytypować tylko 

pięć osób, które dobrze rokowały. Największe nadzieje wiązał 

z dziewczyną o imieniu Kate. Niezależnie od uzyskanych wyników 

testów jej rozedrgana, niepokojąca osobowość wydawała się Mindo-

rowi w jakiś sposób bliska. 

Obserwował opuszczających spliter wyjściem po lewej. Widział, 

jak kierują się następnie w stronę kolejki magnetycznej, łączącej 

kompleks z kosmodromem. Rozstawali się z Ziemią, starsi prawie 
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o rok, w swoim przekonaniu dojrzalsi, pozbawieni złudzeń. Zabierali 

też do domu drobny dar, o którym nie mieli pojęcia. Współżycie 

z biobotami skutkowało niewielkimi, kontrolowanymi mutacjami 

w materiale genetycznym ich gamet. Mały drobiazg, konieczny dla 

uniknięcia skutków chowu wsobnego w zamkniętej populacji, do 

której postanowili wrócić. 

Na tych, którzy mieli wątpliwości, czekały dwa wyjścia. Oba by-

ły doskonale widoczne ze wzgórza, na którym stał Mindor. Wyjście 

po prawej prowadziło na ścieżkę, kluczącą między drzewami oliw-

nymi, wspinającą się krętym labiryntem po stoku, przebiegającą pod 

jego stopami, dzielącą na kolejne odnogi, niknące potem w wysokiej 

trawie. Prawe drzwi otworzyły się dzisiaj już cztery razy, cztery oso-

by minęły Mindora, nie patrząc mu w twarz, i odleciały wraz 

z Przewodnikami do swoich nowych domów. 

Otrzymał sygnał, że spliter został uruchomiony po raz piąty. 

Z niecierpliwością czekał na to spotkanie. Wentylatory na dachu 

kręciły się powoli jak rolki w starym magnetofonie. Dwa wyjścia 

z budynku otwarły się równocześnie, złudzenie obecności między 

nimi zwierciadła było doskonałe. Dziewczyna i jej odbicie, obie nie-

co oszołomione przebytym procesem, ruszyły, każda w swoją stronę. 

Niewidzialne nici pamięci synchronizowały rytm pierwszych kro-

ków, po chwili jednak każda z wersji, utwierdzając się w dokonanym 

wyborze, zyskiwała pełną autonomię. Kilka następnych metrów 

oznaczało wyparcie ze wspomnień tego, co niepotrzebne. Kate, teraz 

już Katherine, wracała do domu szczęśliwa. 

— Zaopiekujcie się nią. — Mindor wskazał Przewodnikom idącą 

pustą ścieżką Prorokinię Min. — Przez jakiś czas będzie się czuła 

trochę zagubiona. 

Pamiętał swoje pierwsze dni w tym świecie, tuż po wyjściu ze 

splitera, dwadzieścia lat temu. 

Początki były trudne. Ale znudzony świat wciąż potrzebował ar-

tystów, wizjonerów, szaleńców. A tacy rodzili się tylko na Księżycu. 

Tak w sumie, Thaddeus Mindor nie żałował w życiu niczego. 
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Il.: Małgorzata Lewandowska 
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Potrzeba skorupy 
 

 

Jakub Tyszkowski 

 

 
Było ciemno, prawie noc, gdy na środku drogi pojawiło się 

dziecko. 
Borys, trzymając fajerę, wykonał nieśpieszny ruch ręką w lewo. 

Poczuł, jak skorupa mu chrobocze, a w plecach strzelają zastygłe 
kręgi. Ciężarówka nie zareagowała natychmiast. Zderzak cysterny 
przeżuł kilkadziesiąt metrów szosy, zanim coś drgnęło w bebechach 
maszyny. Pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu, a wtedy dziecko 
zniknęło z pola widzenia. Borys nie pamiętał, czy koła podskoczyły 
na nierówności jezdni. Nie pamiętał, czy nie zamknął oka i czy 
dziecko nie przywędrowało jako senne fusy. Widok w lusterku 
wstecznym pożarła amba. 

Ponieważ tarcze hamulcowe miał spalone, zatrzymywanie się za-
jęło mu pół kilometra. Wtulił ciężarówkę na margines, ale nie gasił 
silnika, bo nuż nie odpali. No i turbawki szkoda. Diabli by go pożar-
li, gdyby musiał czynić naprawy pośrodku niczego. 

Borys był typem milczka, ino posiadał ucho wyczulone na opo-
wiastki. Słyszał o kierowcach tirów, którzy kręcili pauzy w miej-
scach innych niż cepeeny. Ziemie jałowe wokół Jeziora Turawskiego 
pod Opolem wsysały delikwentów jak gąbka wodę. Z nastaniem świ-
tania zostawały z człeka okruchy skorupy, zaś z maszyny strzępy 
opon. Jedna Bozia wie, ile w tym bajdurzeniu prawdy, ale każda le-
genda, szczególnie po zmroku, zawierała ziarno prawdy. 

Ździebko trwało, nim wygramolił się z budy. Wywalił na ze-
wnątrz bebzun i tylko dlatego, że chwycił się drzwi, nie poleciał na 
pysk. Stopień po stopniu, równoważąc ciężar ciała, i był na asfalcie. 
Poprawił bermudy, bo mu spadły z zada, lecz wtedy zorientował się, 
że zapomniał latarki. No to nazad do budy. Kiedy wrócił, był tak 
zziajany, że znaczył za sobą szlak z potu niczym ślimak ze śluzu. 

Autor o sobie: student dziennikarstwa na UJ. Fan starych map, małych 

dworców kolejowych oraz polskich gór. Uzależniony od oglądania kanałów 

kulinarnych na YouTube. Opowiadania publikował i w Internecie, i na papie-

rze. 
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Zrobił spacer drogą, którą przyjechał. W pewnym momencie, na 
granicy widzialności, mężczyzna ujrzał zawiniątko. Było to dziecko, 
co najwyżej kilkumiesięczne, owinięte w poplamione olejem szmaty. 
Borys zgasił latarkę i schował ją za pas. Dziecko wcisnął pod pachę, 
po czym truchtem wycofał się do ciężarówki. 

Wdrapał się do kabiny, zamknął drzwi i poczuł się jak kangur 
schowany w torbie matki. Pod pachami, w kroczu oraz na torsie wy-
kwitły mu ciemne, wilgotne plamy. 

Ruszył w trasę, lecz pozostała mu jedna zagwozdka, którą musiał 
rozwiązać. 

Co zrobić z dzieckiem. 
 

*** 
 

Im dalej na wschód zachód północ południe, tym umysł Borysa 
coraz bardziej ogarniała drętwota. Próbując walczyć z sennością, 
zapadał się głębiej w świat fantazmatów. A ponieważ był to stan 
półsnu, nigdy nie miał pewności, co jest prawdą, a co ułudą. Uwagę 
skupiał na trzymaniu fajery w takiej pozycji, by cysterna jechała na 
wprost. 

Spod na wpół przymkniętych powiek obserwował toczące się za 
oknem krajobrazy. Mgła zespoliła się z ziemią, tworząc jednolity, 
puchowy kożuch. Ponad poziom amby wystawały słupki naprowa-
dzające. Odblaskowe części palików zapalały się na czerwono, kiedy 
odbijały się w nich reflektory ciężarówki. 

W pewnym momencie gruźlicze kasłanie silnika zamilkło. Ma-
szyna sunęła po tafli szarości niby siłą wspomnień. Okolicę spowiła 
widmowa poświata, mimo że na niebie brakowało księżyca. W miej-
scu chmur kłębiły się dłonie gigantów ubrudzone smołą, a ich zaci-
skanie się i rozrywanie wywoływało niskie, dudniące dźwięki. Wid-
nokrąg znaczyły powidoki błyskawic o barwie świeżo wypalonej 
cegły. Wewnątrz budy, z kratki wentylacyjnej, rozchodziło się po-
wietrze, jakie czuć w zakurzonym, dawno nie odwiedzanym po-
mieszczeniu. 

Naraz horyzont począł się drzeć, jakby był kartką papieru. Po-
szczególne, pokryte pismem fragmenty odpadały, ukazując pustkę, 
która znajduje się poza granicami wyobraźni. Świat rozpadał się tak 
długo, aż została szosa, wyznaczona słupkami naprowadzającymi, 
oraz płynąca po niej cysterna. 
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Kiedy na marginesie pojawiła się tablica, informująca o zbliżają-
cym się MOP-ie „Młyński Staw‖, senność (a co za tym idzie, wizje) 
ustąpiła. Borys wątpił, że jej w ogóle doświadczył. Całe życie spędził 
za kółkiem i nieraz cisnął przez Europę na jednym strzale. 

Po kilku minutach z ciemności nocy wyłoniły się światła zajezd-
ni. 

 
*** 

 

Centralną część placu zajmowało kilka scalonych ze sobą budyn-
ków. 

Borys zajechał pod dystrybutory, gdzie wtulił się w kolejkę za 
mrożonką i innym mobilem. Od budynku cepeenu odklejały się płaty 
białej farby, spod której wyłaniała się rdzawa, przegniła powierzch-
nia. Ściany uginały się jak kolana człowieka mającego zaraz upaść. 
Powietrze było tu przesycone charakterystycznym, słodko-mdławym 
zapachem benzyny. 

Kierowcy nie schodzili na płytę. Kiedy ciężarówka podjeżdżała 
pod dystrybutor, wąż z paliwem podłączał do baku pompiarz. Musiał 
być na diecie, ponieważ kałdun sięgał mu do kolan, a i skorupa nie 
sprawiała wrażenia grubej. Nieznajomy miał nieobecny, tępy wyraz 
twarzy. Borys przypatrywał się mężczyźnie tyle, ile musiał, czyli 
podczas dawania pieniędzy za lemoniadę. 

Z zaplecza stacji benzynowej wyrastał budynek motelu, a tuż ob-
ok, niczym huba na drzewie, był fast food. Napis „Papu‖ rozświetla-
ły żółte, przepalające się neony. Wokół lamp uwijała się chmara 
przerośniętych ciem. Zagrzybiona wentylacja tłoczyła na dwór aro-
mat szybkiej, tłustej michy. 

Kiedy Borys to wyczuł, ślina poczęła mu skapywać płatami na 
brzuch. Ten z kolei, obijając się między kolanami, burczał i skręcał 
niczym pies na widok słoniny. Mężczyzna wygramolił się z budy 
i wziął ze sobą dziecko. 

O tym, że je miał, przypomniał sobie dopiero, kiedy napchał 
kiszki do syta. 

 
*** 

 

Stojąc przy kasie, Borys nie potrafił powstrzymać ślinotoku. Za-
pach smażonego oleju był tu tak intensywny. Pory w jego skorupie 
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rozszerzały się, wydając odgłosy przypominające trące się kamienie. 
Pomyślał, że nie mógłby pracować w fast foodzie, bo już pierwszego 
dnia dupsko by mu pękło z obżarstwa. 

Nie wiedzieć czemu dziewczyna, która odbierała od niego za-
mówienie, wyglądała na szczupłą. I taka była reguła. Żaden z pra-
cowników „Papu‖ nie miał kałduna. 

— „Głodny Kierowca‖ — powiedział, wycierając wierzchem 
dłoni wilgotne wargi. 

— Powiększony? 
— Ta. 
— Do wyboru butelka majonezu albo ketchupu. 
— Litrów? 
— Dzisiaj promocja. Trzy litry w cenie jednego. 
— Majonez. A jeszcze pytanie. Pokój w motelu? 
— Jasne. Ile osób? 
— Ja. 
 

*** 
 

Z tacy rozlewał się brązowy, spalony olej. Bardziej niż niezdro-
wym jedzeniem zamówienie cuchnęło zapchaną rurą kanalizacyjną. 
Borys zagarnął tacę ramionami, wdychając woń przez pory w skoru-
pie. Posiłek znajdował się w wiadrze o zielonej barwie z żółtym logo 
„Papu‖. W środku upchany był potrójny cheeseburger, dwadzieścia 
sztuk nuggetsów, dwie tortille, kilogram frytek, no i rzeczy z po-
większenia. Biło zeń chore, gorączkowe ciepło. 

Kiedy Borys zabrał się do wpierdalania, przestało się liczyć co-
kolwiek innego. Koń z klapkami na oczach. Czynność zaspokajania 
głodu porównywalna do gwałtu na kochance. Już teraz bez czekania. 
Liczyło się, aby upchać do gęby jak najwięcej, najszybciej, soki po 
brodzie, kawałki cebuli w nosie, panierka pod paznokciami, rozsze-
rzone źrenice, i więcej, o pani, pani, głodny kierowca, nuggetsy gar-
ściami, nie mieściły w otworze gębowym, wypadały, resztki z pod-
łogi, wiadro do góry, szerzej, japa szerzej, wsypywał frytki jakby 
język był paszociągiem i wsysał, broda, szyja, tors, perlące się od 
tłuszczu i jeśli wydawało się, że to już koniec, pełny, dno wiadra, 
wtedy nadeszła ekstaza. Borys zerwał z ciała ubranie i zaczął wyci-
skać na siebie majonez. Pulchne dłonie rozsmarowały wszędzie, pod 
pachami, wokół bebzuna, wtarły w uda, w kark. Pory rozszerzyły się 
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na maksymalną rozpiętość. Ciało mężczyzny wchłonęło maź, która 
stała się kolejną warstwą skorupy. 

I jeśli kiedyś Borys odczuwał wyrzuty sumienia z powodu prze-
jedzenia, tak obecnie nie czuł niczego. Bo im twardszy miał pancerz, 
tym on sam mógł się schować głębiej. Aż w końcu przestał wiedzieć, 
czy jest się czym przejmować, czy jest tylko potworem obleczonym 
w skorupę z sadła. 

Po minucie godzinie dwóch dziesięciu wyrwał się z otępienia 
i postanowił pozbierać ciuchy. W innym życiu mógłby poczuć 
wstyd, ponieważ siedział nago w restauracji. Wiedział jednak, że 
mógł się w spokoju siłować z wciśnięciem uda w nogawkę spodni. 
Ludzie pochylali się nad korytami i dopóki mieli w wiadrach paszę, 
dopóty czuli związane z jedzeniem podniecenie. Kiedy micha robiła 
się pusta, a skorupa stawała grubsza, połączenia nerwowe w mózgu 
zamierały i nie było czym się interesować. Wszystkie potrzeby oka-
zywały się zaspokojone. 

Po tym jak się ubrał, Borys zauważył, że na krześle obok leżało 
zawiniątko. Pomiędzy brudnymi od oleju szmatami rozpoznał dziec-
ko, które znalazł porzucone na drodze. Wziął je i podchodząc do 
kilku klientów restauracji pytał, czy maluch nie wypadł im w trakcie 
jazdy. Nie licząc świńskich kwików i powarkiwań przypominających 
psie, odpowiedziała mu kobieta, która przewoziła swój monstrualny 
bebzun w dziecięcym wózku. 

— Jem. Oczu nie masz? Daj. Dasz? Coś do wszamania? Dobre 
to, co trzymasz? Sos? Hę? 

Borys wiedział, że musiał się pozbyć dziecka, bo pokój w motelu 
zarezerwował jednoosobowy. Z braku pomysłów wrócił do kasy, do 
tej samej chudej dziewczyny, u jakiej kupił „Głodnego Kierowcę‖. 

— Jaki zestaw? 
— Nie. Ja. Bez. Mam inne. O. — Położył na ladę, pomiędzy sobą 

a dziewczyną, zawiniątko. — Co. Zrobić? 
— Oj, biedne maleństwo. Wyrzucić. Organiczne odpadki są obok 

plastików. 
— Nie, nie. — Borys pokręcił głową i chwilę mu zajęło, nim uło-

żył w myślach ciąg słów. — Ja kierowca. Wcześniej droga. Znala-
złem. To. Czyjeś. Ktoś zgubił. 

— Proszę pana, jeśli nic pan nie kupuje, proszę opuścić kolejkę, 
bo inni chcą złożyć zamówienie. Poza tym, to dziecko nie żyje od co 
najmniej tygodnia. Nie czuje pan tego smrodu? 
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— Nie. Żyje? 
— No lekarzem nie jestem, ale umiem rozpoznać martwe dziec-

ko. Weź pan to zabierz z restauracji, bo kierownika zawołam. 
Borys wziął zawiniątko pod pachę i odszedł, słysząc wściekłe 

kwiczenie i burczenie kałdunów. Powtarzał cicho „martwe, martwe, 
martwe‖, jakby próbując zrozumieć znaczenie tego słowa. 

Idąc za radą dziewczyny, wyrzucił zawiniątko do pojemnika 
z odpadkami organicznymi. 

 
*** 

 

Kiedy znalazł się w pokoju motelowym, chciał zasnąć, ale zapadł 
jedynie w półsen. Spod na wpół przymkniętych powiek widział ob-
raz, przesuwający się na ekranie telewizora. Jedyne, co mógł obej-
rzeć, to kasety VHS z filmami porno. Ciała aktorek wiły się w seksu-
alnym amoku, co Borysa, zamiast nakręcać, bardziej uspokajało. 
W pewnym momencie kończyny aktorek zaczęły się multiplikować, 
po czym wyszły z wnętrza ekranu. Przypominało to jajko, które pę-
kło i ze środka nie wyciekło białko, tylko stopy oraz dłonie. Kończy-
ny rozlały się po pokoju, po kątach, pod łóżko, za szafę, w kratkę 
wentylacyjną. Ze wszystkich tych miejsc ścierały zaschnięty tłuszcz, 
zbierały koty kurzu, obgryzione paznokcie, ręczniki papierowe oble-
pione spermą, a następnie wtarły zebrany brud w ciało Borysa. 

Po minucie godzinie trzech film porno się skończył. Borys ocknął 
się z otępienia i poszedł odpalić cysternę. Tego dnia chciał dotrzeć 
do celu podróży. 

 

*** 
 

Wołczyn leżał na północy województwa opolskiego i w dawnych 
czasach znany był z produkcji drożdży na całą Europę. Kiedy świat 
poszedł naprzód, drożdżownia przekwalifikowała się na przepom-
pownię, pozostając ważnym punktem gospodarczym na mapie regio-
nu. Fabryka posiadała monopol na tłuszcz z Dolnego Śląska, Moraw 
i Wielkopolski. 

Na drodze pojawiło się zatrzęsienie mobili. Oprócz cystern po-
dobnych do borysowej krasuli w stronę Wołczyna cisnęły okryte 
brezentem wywrotki. Kompania wnet stała się pokaźna, bo był to 
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sznur ciężarówek, jedna za drugą, zderzak w zderzak. Mimo to, nie 
licząc prychania rur wydechowych, panowała cisza. 

Przepompownia w Wołczynie rzucała urok na okolicę. Kilkuna-
stopiętrowa, zbudowana z czerwonej cegły bryła fabryki górowała 
nad przyklejonym do jej murów miasteczkiem. Jadąc ulicami, Borys 
nie widział tubylców i nie chciał się zastanawiać nad tym, dlaczego 
w żadnym z zabudowań nie paliło się światło. Jeśli zbyt długo wpa-
trywał się w ciemne okna domostw, miał wrażenie, że dostrzegał 
w nich koszmary, o których wolałby nie pamiętać. 

 
*** 

 

Gdyby musiał sobie przypomnieć, powiedziałby, że do fabryki 
ciskał od zawsze. Nie posiadał wspomnień z początku i coraz czę-
ściej, zazwyczaj nocą, miał wrażenie, że jego życie to cudaczny sen. 
Czy był w stanie się przebudzić? Niczego nie czuł, kiedy szczypał 
się w skorupę. 

Nad bramą wjazdową powiewała płachta z napisem: Jubileusz 
777 lat istnienia przepompowni w Wołczynie. W tym punkcie sznur 
ciężarówek przechodził selekcję. Logistyką zajmowali się najbar-
dziej spasieni ludzie, jakich Borys widział w życiu. Rozmiar ich ciał 
był konkurencyjny z objętością minivana. Sprawiało to, że głowy 
zapadały się wewnątrz zwałów tłuszczu. Posiadali oni skorupy tak 
grube, że w ruchomych miejscach tworzyły się pęknięcia, niczym na 
wypieczonej skórce od chleba. Monstra przemieszczały się, spoczy-
wając na zmodyfikowanych wózkach widłowych. 

Wywrotki wyjeżdżały z szeregu mobilów, po czym ściągano 
z nich brezent. Na pakach spoczywały stosy krągłych, nagich ciał. 
Kolumnę pojazdów prowadzono do środka przepompowni, skąd do-
biegały ryk maszynerii oraz ostry, przypominający wymiociny, odór. 

Tymczasem Borys, wraz z pozostałymi cysternami, objeżdżał fa-
brykę. Na jej drugim końcu znajdowały się, wychodzące spomiędzy 
ceglanych ścian, krany. Puste cysterny zajeżdżały pod strumień, któ-
ry zaczynał cieknąć w kilka minut po tym, jak pierwsza wywrotka 
pozbywała się ładunku. 

Borys czekał godzinę, nim nadeszła jego kolej pod kranem. Na-
stępny kwadrans zajmowało zalanie cysterny do pełna. Potem kie-
rowcy rozjeżdżali się, kierując się na Dolny Śląsk, Morawy, Wielko-
polskę. 
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Borys lubił moment, kiedy mógł opuścić Wołczyn. 
 

*** 
 

Barwa słońca przypominała pięciogroszówkę. Moneta była do 
połowy schowana za horyzontem, gdy Borys zajechał cysterną pod 
„Papu‖. Fast food znajdował się na ulicy Racławickiej w Nysie. Mia-
sto stanowiło ostatni przystanek dla kierowców, przeprawiających 
się przez Góry Opawskie, a potem dalej, na Morawy. Ostatnimi cza-
sy brakowało pewności, że się takową wyprawę przejedzie w jednym 
kawałku. W czeskich wioskach na granicy wybuchła epidemia nar-
kolepsji. 

Po tym jak zgasił silnik, mężczyzna okręcił się na siedzeniu, po-
zwalając strzelić zastygłym kręgom, a skorupie przyzwyczaić się do 
ruchu. Miał w plecach dwugodzinną podróż i zaczynał czuć kurcze 
żołądka. Marzył o miękkim krześle przy jednoosobowym stoliku, 
dolewce majonezu i misze pełnej żarcia. Wcześniej jednak musiał 
rozliczyć się z ładunku, który przywiózł z Wołczyna. 

Przywitał się z kierownikiem, pryszczatym gówniarzem w cza-
peczce z daszkiem z logo „P‖. Znajdowali się na zapleczu restaura-
cji, wśród worów z rozkładającymi się odpadkami. Śmieci przecze-
sywały zwierzęta, mające korpusy lisów, a głowy kotów i psów. 
Z ziemi wystawało urządzenie podobne do hydrantu. 

— Ziomeczku, skrobaliśmy już tłuszcz z podłogi — powiedział 
młodziak, podczas gdy Borys mocował się z pompami. — Jeszcze 
dzionek i biznes by padł. Co tak długo, ha? 

Borys go nie słyszał. Myślał, jak długo zejdzie mu robota. Podłą-
czenie węży i spuszczenie tłuszczu to co najmniej dwadzieścia mi-
nut. Chuj z odprowadzaniem cysterny na parking. 

A może, kiedy ciecz będzie spływała do zbiorników pod „Papu‖, 
on już pójdzie złożyć zamówienie? 

— Wy, kierowcy, nie lubicie strzępić jęzora, co? 
— Przypilnuj — rzekł Borys, kiedy pompy zaczęły tłoczyć 

tłuszcz pod restaurację. 
— Ja? 
— Skończy się. Przekręć. Wajchę. 
— Ale czekaj, kolo. Hej! Jaką wajchę! 
Borys już go nie słyszał. 
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*** 
 

Następnego dnia wrócił do Wołczyna po nową dostawę tłuszczu. 
 

*** 
 

Kolejnego ranka ruszył, by rozwozić ładunek po fast foodach. 
 

*** 
 

Do Wołczyna. 
 

*** 
 

Po fast foodach. 
 

*** 
 

Wołczyna. 
Fast foodach. 
 

*** 
 

Nie miewał powodów, aby wychodzić z budy. Zawsze, gdy przy-
jeżdżał do przepompowni, dbał o to, by niczym się nie rozpraszać, 
być najedzonym do syta. W schowku przy fajerze kitrał kung fu na 
czarną godzinę. Ferajna postępowała tak samo. Panował zabobon, że 
jeśli raz postawi się stopę na wołczyńskiej ziemi, to albo trzeba ją 
odciąć, albo zostanie się w miasteczku na wieczność. 

Borys zignorował gadaninę. Opuścił cysternę, kiedy na jednej 
z wywrotek, znikających w przepompowni, dostrzegł zawiniątko. 
Niech diabli wezmą stopę! Był przekonany, że dziewczyna w „Papu‖ 
się myliła. Dziecko nie mogło być martwe. 

Otyli pracownicy przepompowni poruszali się w sennym tempie 
na placu przed fabryką. Ich bebzuny wydawały dźwięki podobne do 
chrapania. Nikt nie zwracał uwagi na Borysa, kiedy ten wkradał się 
do wypełnionych cieniami hangarów. 

Mimo że starał się z nią walczyć, to i mężczyźnie udzieliła się 
atmosfera półsnu. Kiedy się ocknął, piętrzyła się przed nim góra ciał. 
Zwłoki wypełniały halę wzdłuż i wszerz, sięgając od podłogi aż po 
sufit. Przepalające się jarzeniówki dawały iluzję, że kończyny mar-



 

PROZA 

97 

Potrzeba skorupy 

twych ludzi podrygują, jakby układ nerwowy wciąż wysyłał do nich 
impulsy. 

Borys zabrał się za przeczesywanie stosu. Po tym jak przyzwy-
czaił się do smrodu rzygowin, wszedł w ciała po pas. Po kilku minu-
tach znalazł coś, co przypominało zawiniątko. Wtedy wydarzyły się 
dwie rzeczy jednocześnie. 

W szmatach nie było nic owiniętego. 
Nabrał się na senne fusy. 
Oto rozległ się ryk maszynerii. Podłoga ruszyła niczym na taśmie 

produkcyjnej. Góra zwłok drgnęła i Borys zdążył podnieść ramiona 
ponad głowę, po czym ciała się na niego zawaliły. Krzyk utonął 
w kakofonii pracujących tłoków. Borys poruszał się wraz z trupami 
ku czemuś nieokreślonemu, a im bliżej, tym panował większy ścisk, 
mniej powietrza, zwłoki zbite, napierające, Borys dusił się, kaszlał. 
I gdy już tracił świadomość, spomiędzy ciał wydobyły go żelazne 
szczypce. Uniosły w powietrze, odwróciły głową do dołu i poczęły 
wbijać w brzuch rury. Poczuł jak maszyneria wysysa tłuszcz z jego 
ciała. Jedne ze szczypiec złapały go za ramię, a drugie zerwały płat 
skorupy, dzięki czemu kolejna z rur mogła wyssać mu z ręki sadło. 
Żelazne palce wbiły się głęboko w plecy i zszarpały warstwę pance-
rza, czemu towarzyszył dźwięk podobny do odpinanego rzepa. Borys 
czuł jak robi się mniejszy, jak wszystko, czym był okryty, znika. Nie 
miał już na sobie skorupy, a ostatnie krople tłuszczu odpłynęły do 
zbiorników. 

Szczypce potrząsnęły nim, a następnie rzuciły na stos przepom-
powanych ciał. Borys rozejrzał się wokoło i niczego nie rozpozna-
wał. Miał wrażenie, że przed chwilą wyszedł z łona. Docierała doń 
niepoliczalna ilość bodźców — smaków, zapachów, myśli, pragnień, 
a im dłużej tak stał, jako nagie truchło na górze zwłok, tym bardziej 
potrzebował, aby ktoś go przytulił. 

Powtarzał cicho: 
martwe, martwe, martwe. 
Jakby próbując zrozumieć znaczenie tego słowa. 
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Il.: Małgorzata Lewandowska 



 

PROZA 

99 

L’enfant Sauvage 

L’enfant Sauvage 
 

 

Michał Pięta 

 

 
Gdy zbliżałem się najętym fiakrem do pałacu Gardes, myśli 

wciąż zajmowało mi wspomnienie cudownej Piety Verdeta, którą nie 
tak dawno temu podziwiałem w Goussainville, stojąc przed grobow-
cem rodziny d’Olleytour. Po co się tam wybrałem? Doprawdy, nie-
wdzięczne pytanie. Chyba z wrodzonej skrupulatności, ale też po 
trosze, żeby nabrać przekonania, iż mój zamiar ma szansę powodze-
nia. Tak, to było najbliższe prawdy. Tylko czy mógł mnie do czego-
kolwiek przekonać kloc zimnego piaskowca? Ot, pytanie. 

Verdet był mistrzem, bez dwóch zdań. Pieta robiła ogromne wra-
żenie, nawet tak tępy na uroki sztuki osioł jak ja musiał to przyznać. 
W pochylonym nabożnie obliczu Najświętszej Panienki, w zwiędłym 
niby przejrzała kiść winogron ciele Zbawiciela, nawet w układzie 
falujących szat, w tym wszystkim kryło się tyle smutku, że przejść 
obok tego obojętnie mógłby tylko człowiek pozbawiony wszelkich 
uczuć. Verdetowa Pieta w istocie była krzykiem rozpaczy, łzą gory-
czy, tęsknym spojrzeniem pełnym najdotkliwszego żalu matki opła-
kującej śmierć dziecka. 

Tak mi się to kolebało po głowie, gdy fiakier kolebał się po go-
ścińcu. Nie powiem, żeby rozmyślania te wprawiły mnie w uroczy 
nastrój, lecz w zasadzie było to na miejscu. Powaga, takt i chłodny 
dystans, tego powinienem był tamtego dnia od siebie wymagać. 

W Gardes lokaj zaprowadził mnie do niedużego, lecz pysznie 
urządzonego salonu. Czekano tam już na mnie, gdyż za radą Ricauda 
rozmyślnie opóźniłem przyjazd. Oczywiście nie spodziewałem się 
wylewnego powitania, żadnych okrzyków typu: „obawialiśmy się 
o pańskie przybycie, mistrzu!‖, o nie, nic z tych rzeczy. To ja zabie-
gałem o spotkanie i ja miałem znaleźć się na cenzurowanym, lecz 

Autor o sobie: rocznik osiemdziesiąty drugi, z wykształcenia nauczyciel, 

z konieczności człowiek wielu zawodów. Zainteresowany doprawianiem histo-

rii odrobiną fantastyki. Spełnia się w meandrach prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Dla fantazji gra na gitarze basowej w zespole Para Bellum. 
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spóźnić się, w zdrowych proporcjach czasu, stanowiło rzecz niegłu-
pią. 

W salonie zebrało się ledwie kilka osób, lecz prędko dostrzegłem 
wszystkie twarze, które widzieć pożądałem. Była oczywiście wiel-
można pani prezydentowa de Neufville, gospodyni Gardes, była hra-
bina Lavoisier oraz pani Turgot, a wraz z nimi, gdyż wszystkie one, 
stłoczywszy swe fotele obok siebie, plotkowały w najlepsze, młoda 
panna, o której pochodzeniu nie miałem pojęcia. Był mój Ricaud, 
uczepiony zasłon wychodzącego na dziedziniec okna, jakby jeszcze 
z niecierpliwością wyglądał mego przybycia, choć fiakier dawno już 
odjechał. W tle mignęła szara twarz warującego w pobliżu prezyden-
towej fagasa oraz drobna postać dziewczyny ze służby. No i oczywi-
ście ona. Ta, dla której tu przybyłem. Rozparta na szezlongu i błą-
dząca myślami gdzieś po sobie tylko wiadomych obszarach. Elodie 
Diane Monesar d’Olleytour. Markiza. Moja wybranka. 

O dziwo Ricaud dostrzegł mnie pierwszy i w mig przejął ster sy-
tuacji. 

— Och! Wreszcie! — Przeciął salon sprężystym krokiem, witając 
mnie serdecznym gestem. Odpowiedziałem tym samym, jakbyśmy 
byli najlepszymi kompanami, i o zgrozo niewiele brakowało, abyśmy 
wpadli sobie w ramiona. Na szczęście rozsądek zwyciężył. 

— Wreszcie! — powtórzył Ricaud, chowając moją dłoń w swo-
ich dłoniach. — Witaj, Abel! Witaj i do dzieła! 

Ogarnął mnie ramieniem i nie czekając na choćby jedno słowo 
z mojej strony, przeciągnął na środek salonu. 

— Najdroższe panie! Oto jest! — zakrzyknął teatralnie. — Prosto 
z Amsterdamu, maestro perfumeryjnego fachu, lojalny poddany kró-
la Ludwika oraz mój najdroższy przyjaciel! Pan Abel van der Vries! 

Przewróciłem oczyma. Umawialiśmy się na Londyn, ale niech 
tam, widocznie zapomniał. Na zebranych w salonie paniach jego sło-
wa i tak nie zrobiły wrażenia. 

— O, wspaniale — rzekła prezydentowa de Neufville. — Franco-
is opowiadał o panu niestworzone historie. 

Rzuciłem Ricaudowi przelotne spojrzenie. 
— Niechże w pierwszych słowach podziękuję za zaproszenie. — 

Skłoniłem się na tyle nisko, na ile pozwalał mój trawiony artrety-
zmem kręgosłup. — Poczytuję sobie za najwznioślejszych lotów 
zaszczyt gościć na salonach pierwszych dam Paryża. Marzyłem 
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o szansie zaprezentowania swych wyrobów przed tak, jak panie, 
znamienitym audytorium, i oto jest! Sen się spełnia! Madame, jestem 
przeszczęśliwy! 

Prezydentowa prychnęła niczym kotka. Najwyraźniej podrażniła 
ją ilość lukru, którą zaprawiłem powitanie. Mrużąc oczy, zmierzyła 
mnie od stóp do głów, a jej pełne usta wykrzywiły się w uśmiechu, 
który ledwie maskował kryjącą się w spojrzeniu pogardę. 

— Znakomicie. Rozkosznie jest spełniać marzenia innych. Daje 
to nadzieję, że odwdzięczą się tym samym. A pan, panie de Veri... 

— Van der Vries. 
— ...w rzeczy samej, van Veris. Czy pan się odwdzięczy? Czy 

spełni nasze marzenia? 
Panie zachichotały. Odniosłem wrażenie, iż mam przed sobą 

bandę podlotków, które zerwały się ze smyczy srogiej bony. 
— Proszę, panie van Veri. Proszę spełnić nasze marzenia. 
To mówiąc, prezydentowa klasnęła w dłonie. Warujący przy niej 

fagas jakby na to czekał. Zakrzątnął się zręcznie, usadzając mnie na 
wąskiej sofie, a panie rozsadzając w fotelach naprzeciw. Niezbędny 
do prezentacji stolik wylądował pośrodku. Ricaud, sięgnąwszy po 
krzesło, dosiadł się do nas, lecz nieco bliżej mnie, tak aby podkreślić 
zażyłość łączących nas stosunków. Wyglądał niczym arbiter, zdecy-
dowany wkroczyć pomiędzy gotowych skoczyć sobie do gardeł ry-
wali. Markiza, ma się rozumieć, pozostała na szezlongu, nie obdarza-
jąc całego zamieszania ani gramem uwagi. 

Ricaud sprawiał wrażenie, jakby chciał coś do słów prezydento-
wej dopowiedzieć. Czułem przez skórę, że nie spodziewał się aż tak 
chłodnego przyjęcia i że czyni sobie z tego powodu wyrzuty. Jego 
zadaniem było przygotować grunt pod dzisiejsze spotkanie i zadbać 
o należytą atmosferę, co najwyraźniej nie do końca mu się udało. 

— Marzenia — podjąłem, puszczając uszczypliwości mimo uszu. 
— Doskonale, że od nich zaczynamy. W gruncie rzeczy po to się tu 
właśnie znalazłem. Aby spełniać marzenia. Choćby na chwilkę, na 
krótki moment, gdy zapach perfum po raz pierwszy drażni powonie-
nie. Ufam jednak, iż moje wyroby pozwolą paniom zachować to 
szczególne uczucie spełnienia na znacznie dłuższy czas. 

— Jest pan niezwykle pewny siebie — stwierdziła de Neufville. 
— Mamy wierzyć, że nie obróci się to przeciw panu? 
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Uśmiechnąłem się. Prezydentowa była piękną kobietą, nawet mi-
mo niemłodego wieku. Roztaczała wokół siebie czar najprawdziw-
szej dominy, co współgrało z fantazjami nie wąskiej grupy panów. 
Pomyślałem, że w buduarze chętnie sam bym jej uległ, lecz ja, ona 
i buduar, ach, takie rzeczy lepiej było włożyć między bajki. 

— To nie kwestia wiary — rzekłem twardo. — Mam do zaofe-
rowania coś, czego jeszcze żaden z doskonałych paryskich perfumia-
rzy paniom nie oferował. 

Byłem pewien, że cisza, która zapadła po tych słowach, pozwoli 
mi na gładkie przejście do dalszej części przedstawienia, lecz srodze 
się pomyliłem. 

— Co za bezczelne słowa! — zagrzmiała pani Turgot. — Szcze-
gólnie w ustach kogoś takiego, jak pan! Wy tam, w Amsterdamie, 
znacie się może na kaflach i wypasie bydła, ale perfumy? No, to nie-
dorzeczne! 

— Ależ, Adele! — Koścista dłoń hrabiny Lavoisier, uniesiona 
w geście nawołującym do spokoju, zatrzymała wybuch gniewu. — 
Po co ta zapalczywość? Dajmy chłopcu szansę. 

Zbita z pantałyku Turgot zająknęła się, gubiąc rytm w napędza-
nym złością tańcu. Młoda panna zachichotała, a Ricaud omal nie 
parsknął. 

Popatrzyłem na te dwie kobiety, różne od siebie jak ogień i woda. 
Turgot — mała, krępa, ciemna, niby ulepiona z kulek kawowego 
ciasta. Hrabina nuworyszka, ledwie kilka lat minęło od chwili, gdy 
jej mężowi przyznano tytuł w zamian za ratowanie interesów lan-
gwedockiego Intendenta. A Lavoisier? Zacne nazwisko. Słyszałem, 
że praszczur hrabiny wojował z Saracenami u boku Karola Wielkie-
go. Nie wiem, ile było w tym z prawdy, ale nawet jeśli to bujda, to 
nie ujmowało niczego z majestatu jej rodu. Nazwała mnie chłopcem 
i w jej ustach nie zabrzmiało to pogardliwie, lecz dobrodusznie i czu-
le. 

— Słusznie, Adele, kim by ten przybłęda nie był, dajmy mu szan-
sę — skwitowała prezydentowa. — Nie widzę nic przeciw temu, aby 
zaufać zapewnieniom François. 

Posłała Ricaudowi przecudny uśmieszek, w czym on, choć nie 
bez cienia przymusu, nie pozostał jej dłużny. 

— Och, niewiarygodne, że muszę się z tego tłumaczyć — zakwi-
lił. — Fakt, iż dopiero teraz przedstawiam wam tak utalentowanego 
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przyjaciela, to kwestia przypadku. Abel większość czasu bawi 
w dalekich krajach. Zdaje się, że po raz pierwszy spotykamy się 
w Paryżu i nie odżałowałbym nigdy, gdybym przy tej okazji wam go 
nie przedstawił. 

Chciałem już się odezwać, lecz dałem za wygraną. Powaga 
i chłodny dystans, tak jak to sobie postanowiłem w trakcie podróży. 

— Abel to światowy człowiek — kontynuował Ricaud. — 
Gdzieś ty, niespokojna duszo, nie bawił, co? Arabia, Indie, daleka 
Ameryka, nie zagnało cię chyba tylko do krain, gdzie zamiast ludzi 
żyją białe niedźwiedzie! 

— Och, właśnie! Niech pan o tym opowie! — wypaliła niespo-
dziewanie młoda panna. — Niech pan opowie o tym, jak spotkaliście 
się po raz pierwszy na Maderze! Jakże to niezwykła historia! 

Przerwany w pół słowa wywód Ricauda zawisł w powietrzu, 
a spojrzenia wszystkich skierowały się na mnie. 

— Madera — rzekłem. — Cóż...  
— Ależ dziecko! — Twarzy hrabiny zastygła w wyrazie naj-

szczerszego zdumienia. Nie ulegało wątpliwości, iż młoda panna 
pozostawała pod jej kuratelą. — To chyba nie najlepszy pomysł. 

Młoda panna, którą w myślach postanowiłem nazywać Gąską, nie 
zrobiła sobie nic z napomnienia hrabiny. Uśmiechając się beztrosko, 
klasnęła w dłonie. Zmierzyłem ją od stóp do głów. Była ładna, nawet 
bardzo. Kształtna główka unosiła się na łabędziej szyi, okolona burzą 
jasnych loków, które dziewczyna nosiła rozpuszczone, na przekór 
modzie. Uśmiech, spojrzenie, gesty miała wdzięczne i przyjemnie 
szczere, niezmącone w najmniejszym stopniu wystudiowaniem, jak 
u paryskich dziewcząt. Czuć było od niej prowincję i dla mnie, przy-
błędy w tych stronach, stanowiło to atut. 

— Och, cóż — wtrącił się Ricaud. — Wybacz, mój drogi, ale 
zdradziłem już kilka z łączących nas sekretów. Drogie panie były 
szalenie ciekawe twojej osoby. 

Madera? Dobre sobie. Co ten dureń wymyślił? Znałem go ledwie 
od dwóch miesięcy, lecz byłem pewien, że nigdy w życiu nie wy-
ściubił nosa poza rogatki Paryża. 

— To było tak dawno temu — rzekłem. — Młodość upłynęła mi 
w mętliku ciągłych podróży, prawda, lecz szczerze mówiąc, niewiele 
z tego pamiętam. 
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Obrzuciłem twarze pań przelotnym spojrzeniem, odnotowując 
zacięte w niechęci usta pani Turgot oraz zafrasowane oblicze hrabi-
ny. Prezydentowa zdawała się być szczerze zaskoczona wystrzeloną 
przez Gąskę petardą, a Ricaud poczuł się w obowiązku wydobyć 
mnie z kłopotu. Zupełnie niepotrzebnie. 

— Prawda, przyjacielu! — zagrzmiał. — Mając za sobą bezmiar 
Wielkiego Oceanu, czy piaski Sahary, któż z nas wspominałby Ma-
derę! Ręczę, że spędzilibyśmy niejeden wieczór, słuchając opowieści 
Abla, lecz może nie dziś. Nie uprzedziłem go, że może zajść taka 
potrzeba. 

— Dość! — przerwała mu prezydentowa. — Spotkaliśmy się 
w konkretnym celu i jego się trzymajmy. Zaręczam, że w naszym 
towarzystwie zapoznasz niejednego interesującego człowieka, ko-
chana. Nasłuchasz się jeszcze opowieści, bądź pewna. 

Ostatnie słowa skierowała oczywiście do Gąski. Dziewczyna 
westchnęła i oklapła, dając za wygraną. Hrabina trąciła jej ramię 
końcem wachlarza i unosząc się z fotela, szepnęła coś do uszka. 

Ricaud, rad że nie musi się już gimnastykować, szczerzył się 
niemożebnie. Niech mnie kule biją, jeśli w niecierpliwym geście, 
jakim prezydentowa przerwała jego gadanie, nie kryła się poufałość, 
której istnienia nie mogłem podejrzewać. Bo cóż ja właściwie o Ri-
caudzie wiedziałem? Zaskakująco mało. Bawidamek, trefniś i kabo-
tyn, znany chyba na wszystkich salonach Paryża. Niemniej nie wa-
dziła mi ani jego przeszłość, ani konduita, bo łączył nas układ, które-
go nie rozerwałby końmi. On, żyjący ponad stan panek z towarzy-
stwa, wiecznie żebrzący o pożyczki na pokrycie weksli i karcianych 
długów, ja, zagraniczny wyrobnik z kabzą, lecz bez wpływów, od lat 
tułający się po Paryżu, marząc o interesie życia. Więc sztama. Układ 
idealny. A jego relacje z prezydentową? Wielka niewiadoma. Był jej 
pieskiem salonowym, posługaczem, kochankiem? Zapewne wszyst-
kim po trochu, a może kimś więcej. Tego nie trzeba było mi wie-
dzieć, starczyło, że madame miała do niego słabość. Pokrzepiony tą 
myślą, sięgnąłem po asa. 

— Otóż to — rzuciłem hardo. — Semper paratus! 
Na stoliku wylądował kuferek, który do tej pory, trzymając dło-

nią za wygodny uchwyt, kryłem za sobą. Kąciki ust hrabiny, w od-
powiedzi na mój żart, uniosły się lekko, spojrzenia pozostałych pań 
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zbiegły się na kuferku. Trafiłem. Jednak interesowało je, z czym 
przychodzę. 

— Tytułem wstępu, pragnę nadmienić o pewnej sprawie. — Ob-
róciłem kuferek na blacie, ustawiając go frontem do siebie. Dłonie 
zatańczyły ponad ciemnym, zmatowiałym ze starości drewnem, jak-
bym zabierał się do czarów. — W mojej branży często można spo-
tkać się z opinią, iż duszą rzeczy jest zapach. Zgadzam się z tym 
i ufam, że słowa te padły z ust osoby na wskroś znającej materię za-
gadnienia. 

Zręcznym ruchem prestidigitatora wydobyłem z rękawa maleńki 
kluczyk. Uniosłem go w palcach i odczekawszy chwilę, tak aby każ-
da z zebranych wokół stolika osób mogła się mu przyjrzeć, włożyłem 
do niewidocznej dla nikogo poza mną dziurki zamka. Mechanizm 
szczęknął, otwierając rygle. 

Hrabina westchnęła lekko, a Turgot odchrząknęła, nie wiedzieć 
czy ze zniecierpliwienia, czy ekscytacji, która nagle ogarnęła zebra-
nych. Bardzo łatwo przyszło mi pochwycić ich ciekawość, o wiele 
łatwiej, niż mogłem się spodziewać. Doskonale. Poczułem się pew-
niej. 

— Mimo wszystko rzeczy — kontynuowałem — materialne 
przedmioty, choćby przybierające postać zachwycających dzieł naj-
przedniejszych mistrzów, są jedynie skupiskami materii, która prę-
dzej czy później obróci się w nicość. 

Uniosłem wieko, ozdobione wykonanym za pomocą drobiazgo-
wej intarsji i osobiście przeze mnie zaprojektowanym obrazem kwia-
tów. Wnętrze kuferka podzielone było na szereg mniejszych szufla-
dek, wypełnionych maleńkimi buteleczkami, flakonami i menzurka-
mi. Pierwsza z szufladek, uniesiona ponad odchyloną do tyłu pokry-
wę, odsłoniła następną. 

— Czy zatem warto, zapytacie, szukać duszy w tym, co sczeźnie, 
zginie, przepadnie? W tym, co ulotne, skazane na doczesność? Mówi 
Pismo: „wszystko marność‖, i mówi słusznie. Cóż więc godne jest 
posiadania duszy, owego ułamka boskości, który, pod postacią zapa-
chu, warto by zawrzeć w perfumach? 

Kolejna z szufladek, rozdzielona na dwie części, rozsunęła się na 
boki, a ostatnia, najniższa, wysunęła do przodu. Całość, upstrzona 
kolorami wypełniających buteleczki płynów, ciesząca oko rozmai-
tością szklanych form flakonów i dekorujących je dodatków, spra-
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wiała wrażenie sklepiku dla lalek, gdzie panny o porcelanowych bu-
ziach zaszywają się pod nieobecność właścicielek, aby zaznawać 
przyjemności toalety. Wszystko to było malutkie, delikatne i akurat-
ne, tak, że człowiek mógłby godzinami podziwiać spryt i zręczność 
rzemieślników żłobiących ornamenty na wewnętrznych przegrodach 
rozdzielających rzędy flakonów, czy wydobywających z kruchego 
szkła zawijasy i esy-floresy, osadzone na powierzchni buteleczek. 
Cudo, niczym puzderko najprzedniejszych flamandzkich czekoladek. 

— To pragnienia. Nic tak jak one nie napełnia serca chęcią, nie 
podsyca płonącego wewnątrz ognia, nie nastraja do życia w tym 
świecie pełnym płodów szarej doczesności. Nic jak pragnienia i głód 
ich zaspokajania. Dlatego też intencją, przyświecającą mi podczas 
pracy nad tymi zapachami, było oddanie w ich ulotnej formie duszy 
waszych, szanowne panie, pragnień. I tym chciałbym się z wami 
podzielić. 

Obróciłem mój obwoźny sklepik w stronę pań, które już, już uno-
siły się z foteli, aby ciekawskimi spojrzeniami obadać zawartość 
kuferka. 

— Czy ktoś przede mną wam to oferował? — zapytałem, spoufa-
lając się już zupełnie swobodnie. — Czy ktoś przede mną zaklął 
w zapachu ducha waszych pragnień? 

— Och... — wyrwało się hrabinie, jak gdyby tylko westchnie-
niem umiała odpowiedzieć na moje pytanie. Pani Turgot ani się za-
jąknęła, dostrzegłem jednak, że usta rozwarły się jej, niczym u głu-
piutkiego dziewczęcia, i nijak nie było już na nich znać wypisanej 
dotychczas niechęci. Chabry w oczach Gąski rozpromieniały, a jej 
dekolt zafalował, zdradzając rozsadzające dziewczynę podekscyto-
wanie. Przygryzała okręcony wokół palca pukiel włosów, ukazując 
rządek drobnych niczym perły ząbków. Roztoczony czar zadziałał. 

— Zaraz to ocenimy. — Surowy ton głosu prezydentowej spro-
wadził mnie na ziemię. — Zręczny pokaz, van Veri. Postawiłeś po-
przeczkę wysoko, uważaj więc, bo upadek może być bolesny. 

Uśmiechnąłem się dyskretnie, spuszczając służalczo wzrok. 
— Poddaję się pod osąd — bąknąłem. — Jako uniżonemu słudze, 

nie pozostaje mi nic innego. 
— Dobrze. Co zatem zaproponujesz? 
Wyciągnąłem palce ku jednemu z flakonów. 
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— Stop! — powstrzymała mnie. — Zacznijmy inaczej. Odette, 
chcąc wynagrodzić ci brak ciekawych opowieści, uznajmy, że pan 
van Veri w pierwszym rzędzie odkryje ducha twoich pragnień. Zgo-
da? Jeśli mu się uda, będzie mógł spróbować z nami. 

Gąska zachichotała uroczo. 
— Wspaniale! Niech pan zaczyna! 
To było do przewidzenia. Prezydentowa nie zamierzała ułatwiać 

mi zadania. Ricaud poruszył się nerwowo. Tak, wiem, żaden z nas 
nie spodziewał się obecności tej młodej panny i nic specjalnego dla 
niej nie przygotowałem, ale nie martw się, mój drogi. Dla starego 
Abla to żadne wyzwanie. 

— Hmm... — podumałem chwilkę, marszcząc brwi. Bez więk-
szego przekonania przestawiłem kilka flakonów, trąciłem paznok-
ciem żabę z masy perłowej, która plątała się po zakamarkach dolnej 
szuflady, po czym splótłszy dłonie, wyłamałem palce. Wyglądało to 
jakbym się już zdecydował, lecz zamiast przejść do rzeczy, odchyli-
łem się na sofie i obrzuciłem Gąskę przeciągłym spojrzeniem. 

Dziewczyna miała w sobie wdzięku co niemiara, oj tak. Każdy jej 
gest, każde rzucane sponad długich rzęs spojrzenie były tak urocze, 
że można by nad nimi cmokać z zachwytu. Gapiłem się tak, aż 
dziewczyna, pod naporem nie tylko mojego, lecz także każdej z pań 
spojrzenia, spąsowiała niczym róża. Och, nieśmiałe dziewczątko! 

— Mam! — rzekłem i pochyliwszy się nad kuferkiem, począłem 
grzebać w zawartości dolnej szuflady. — Proszę wybaczyć, iż rzecz 
pozbawiona będzie odpowiedniego opakowania, ale to jeden z moich 
najnowszych zapachów. Właściwie jeszcze nie na sprzedaż, lecz dla 
tak cudnego kwiatu... 

Wydobyłem malutką, prostą buteleczkę, zatkniętą najzwyklej-
szym w świecie korkiem.  

— Nie ma jeszcze nazwy, więc jeśli przypadnie ci do gustu, ma-
demoiselle, nazwę go jak zechcesz. 

Otworzyłem buteleczkę, gestem prosząc dziewczynę o dłoń. 
Ochoczo spełniła prośbę, a ja, za pomocą cieniutkiej pipetki, zaapli-
kowałem jej odrobinę perfum. Kciukiem rozsmarowałem płyn i na-
kazując, aby chwilę odczekała, pozwoliłem powąchać. Salon zamarł 
w oczekiwaniu, gdy Gąska, przymknąwszy oczy, zbliżyła nasadę 
dłoni do nosa. Tak jak prosiłem, wstrzymała się odrobinę, zanim 
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wraz z wdechem pozwoliła drobinkom mej magicznej mikstury po-
drażnić powonienie. 

— Wspaniały! — wykrzyknęła, śmiejąc się w głos. — Wspania-
ły, panie van Veri, ten zapach jest wspaniały! 

Przeniosłem wzrok na Ricauda, który omal nie spadł z krzesła. 
Spokojnie mój drogi, mówiłem, że się uda. 

— Och, co za cudo! Jakbym uniosła się w powietrze! Jakbym wi-
rowała ponad całym, pięknym Paryżem! 

Pomruk niedowierzania przetoczył się po salonie, dając mocny 
kontrapunkt dla zachwytu dziewczyny. Panie patrzyły po sobie, 
prześcigając się w komentarzach. 

— Och, Odette, doprawdy, czy to aż tak wspaniałe? 
— Nie... wydaje mi się, że odrobinę przesadzasz... 
— Może nieco więcej taktu! 
Jedynie prezydentowa milczała. Zaciskając usta, patrzyła to na 

Gąskę, to na mnie. 
— Panie van Veri, jest pan prawdziwym mistrzem! Poczujcie, 

kochane, jakże to wspaniałe! — Gąska już, już podsuwała dłoń pod 
długi nos hrabiny, gdy niespodziewanie i ostro zaprotestowałem. 

— Proszę tego nie robić! Zaklinam! Na wszelkie świętości, pro-
szę tego nie robić! Jeśli ta zabawa ma się udać, każda z pań może 
zakosztować tylko jednego zapachu. 

Pytające spojrzenia zakłuły mnie niczym ostrza. 
— Idzie o świeżość — wyjaśniłem. — Jeżeli rozpoczną panie 

obwąchiwać się nawzajem, nici z rzeczywistego uroku zapachów. 
Tylko świeży nos jest w stanie doświadczyć głębi ukrytych we fla-
konach wrażeń. 

Gąska posłusznie cofnęła dłoń, a hrabina skrzywiła się, wyraźnie 
nierada, że ominie ją euforia młodej panny. Turgot wymieniła z pre-
zydentową spojrzenia, niepewna co ma o tym myśleć. Zacząłem dyk-
tować warunki, a do takich rzeczy panie nie były przyzwyczajone. 
Na szczęście prezydentowa tym razem nie robiła kłopotów. Skinęła 
głową, dając znak, że jeśli coś mówię, to tak musi być i basta. 

Ricaud trącił mnie w kolano. Zerknąłem w jego stronę, puszcza-
jąc dyskretnie oczko. Był kontent, poznałem to po uśmiechu, tym 
razem — co u niego rzadkie — spontanicznym i szczerym. 
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— To wspaniałe, panie van Veri. — Gąska raz za razem przykła-
dała przegub dłoni do nosa. — Jest pan najprawdziwszym mistrzem, 
niczym Grenouille! Zna pan tę historię? Och, cóż to za zabawa! 

Uniosłem brwi. 
— Czy znam? — zapytałem. — Naturalnie. Skory jestem zapy-

tać, skąd znasz ją ty, mademoiselle? 
Roześmiała się, klaszcząc w dłonie. 
— Ależ, panie van Veris, Grasse to mój rodzinny dom! 
Oczy wszystkich zwróciły się na mnie. Tym razem w spojrze-

niach krył się ogromny znak zapytania. 
— Zdaje się, że szanowne panie nie znają tej opowieści. Może 

więc to ty, mademoiselle, zamiast mnie, opowiesz nam historię? 
Gąska roześmiała się, rozbawiona rozwojem sytuacji. 
— Och nie! Nie wiem, czy będę potrafiła! 
— Niezwykłe, że macie przed nami sekrety — żachnęła się pre-

zydentowa. — Czyżbyście tkwili w jakiejś zmowie? 
— Ależ skąd! — zaprotestowałem. — Mademoiselle przywołała 

nazwisko pewnego jegomościa, o którym swego czasu wiele mówiło 
się w Prowansji. Grenouille był jak ja perfumiarzem, lecz niezwykle 
utalentowanym, rzekłbym, nosem ponad wszystkie nosy. 

Przerwałem, zerkając na dziewczynę, niepewny, czy nie wejdę jej 
w słowo. Gąska dała tylko znak, abym kontynuował, sama zaśmie-
wając się w najlepsze. 

— Rzecz w tym, że ów Grenouille posiadał tyleż samo talentu, co 
i obsesji. Obsesji stworzenia najbardziej niezwykłego zapachu na 
świecie, pachnidła, nieznanego dotąd ludzkiemu powonieniu. W tym 
celu, no cóż, nie da się ukryć, iż historia ta posiada w sobie odrobinę 
ohydy, w tym celu mordował młode dziewczęta z okolic Grasse, 
gdzie pracował u znanego w całym kraju Galimarda. 

— Mordował? — zapytała z przejęciem pani Turgot. — A cóż to 
ma do rzeczy? 

— A ma, co niezwykłe. Wyborny nos Grenouille’a podpowiadał 
mu bowiem, iż swe nadzwyczajne pachnidło sporządzi jedynie 
z zapachów ciał młodych kobiet. 

Turgot skrzywiła się z odrazą. 
— Jakże to? — zapytała hrabina. — Czy takie rzeczy są w ogóle 

możliwe?  
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— No cóż — odparłem. — W opowieściach możliwe jest 
wszystko. W perfumeryjnym fachu istnieje metoda enflorażu, za 
pomocą której wysysa się z płatków kwiatowy zapach, a z ziół pozy-
skuje ich mocne ekstrakty i być może na tej podstawie ktoś rozfanta-
zjował się na temat pochwycenia we flakon zapachu ludzkiego ciała. 
Mówiło się, że Grenouille zabił dla swych niecnych celów kilkana-
ście kobiet. 

— Nie oszczędził nawet córki hrabiego Richis! — wtrąciła się 
Gąska. 

— W rzeczy samej. W tych czasach blady strach padł na miesz-
kańców Grasse, a morderca przez długi czas pozostawał nieuchwyt-
ny. 

— Okropność — żachnęła się Turgot. — Nie znoszę takich opo-
wieści! 

— A ja wprost przeciwnie. Proszę mówić dalej — prezydentowa 
po raz pierwszy spojrzała na mnie wzrokiem, w którym kryło się 
więcej zainteresowania niż pogardy. 

— Grenouille umykał sprawiedliwości aż do momentu, gdy jego 
dzieło nie było gotowe. Nie wchodząc w niuanse, powiem tylko, iż 
potrzebował do tego kilkunastu zapachów i zebrawszy je, mógł 
wreszcie umieszać swe wyśnione pachnidło. I wtedy go pochwyco-
no. Gdy stanął na szafocie, na głównym placu miasta, gdzie rzesza 
mieszkańców oczekiwała sprawiedliwości, otworzył zatyczkę ampu-
ły, w której przechowywał specyfik. I stała się rzecz niezwykła. 
Oszołomieni cudowną mocą perfum Grenouille’a mieszkańcy Grasse 
dosłownie rozpłynęli się w miłości. Niczym opętani, oddali się roz-
kosznym igraszkom ciała, bez względu na płeć, wiek, czy prowe-
niencje, a Grenouille, z wysokości katowskiego pieńka, śmiał się 
wszystkim w nos. Po jakimś czasie umęczeni ludzie pospali się ni-
czym prosięta przy maciorze, jak kto leżał, jedno na drugim, a nad 
ranem, gdy przyszło otrzeźwienie, nikt nie pamiętał orgii i nie mając 
pojęcia, z jakiego powodu leży goły jak święty pański w objęciach 
obcej i wcale nie pięknej kobiety, ze wstydem uciekał do domu. 
Trwoga i sromota ogarnęła mieszkańców Grasse, pragnących wy-
przeć z pamięci wspomnienie feralnego poranka. A Grenouille? Cóż, 
mówiło się, że w tym czasie był już w pół drogi do Paryża, gdzie jak 
z wieloma innymi, słuch o nim zaginął. 
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Zachwyt na twarzy Gąski nijak nie przystawał do podszytego 
ciekawością niesmaku, który zastygł na ustach pani Turgot. Hrabina 
wysłuchała opowieści z coraz to szerzej otwartymi oczyma, a prezy-
dentowa z zainteresowaniem, o które nigdy bym jej nie podejrzewał. 

— A może to pan?! — wypaliła Gąska. — Pan jest Grenouil-
le’em! I teraz przybył pan do Gardes, aby nas zaczarować! 

Zakryłem dłonią usta, aby nie wybuchnąć śmiechem. Ależ 
dziewczyna miała fantazję! 

— Cóż rzec, może tak właśnie jest? — zdusiłem wesołość. — 
Choć nie, nie będę pań zwodził. Opowieść o Grenouille'u to jedynie 
rodzaj przynależnej mej profesji legendy. 

— Proszę nie opowiadać o tym nikomu w Grasse — roześmiała 
się dziewczyna. — Nie znoszą tam tej historii! 

Skinąłem uprzejmie, udając, że biorę sobie poradę głęboko do 
serca. Gąska nie przestawała chichotać, na przemian a to klaszcząc 
w dłonie, a to trącając ramię zadziwionej rozwojem wypadków hra-
biny. Rozbroiła mnie tym doszczętnie. Usadowiwszy się wygodniej, 
rzuciłem już całkiem swobodnie: 

— Przejdźmy zatem o krok dalej. Która z wielmożnych pań ze-
chce być następna? 

— Ja! — wyrwała się Turgot. — Teraz ja! 
Tak, to było do przewidzenia. 
— Doskonale — rzuciłem. — Śmiała decyzja. Od wejścia do-

strzegłem drzemiący w pani głód nowych wrażeń. Dla tak silnej 
i pewnej swego damy przygotowałem coś specjalnego. 

Pochyliłem się nad kuferkiem, po raz kolejny udając, że czegoś 
wnim szukam. Oczywiście tym razem o improwizacji nie było mo-
wy. W wypadku Turgot obowiązującą estetyką była rzymska pompa, 
ludzie jej pokroju odznaczali się bowiem przemożną skłonnością do 
ostentacyjnego przepychu oraz traktowania bogactwa jako wyznacz-
nika dobrego życia. Zatem proszę bardzo, jest, co się należy! 

— Oto specjalnie dla ciebie, madame. „Fleurs du Roi”. — Po-
chwyciłem w palce wysoki flakon i okazując go oczom zebranych, 
poprosiłem Turgot o wyciągnięcie dłoni. 

Podając ją, odetchnęła ciężko, jakby szykowała się do skoku na 
nieznaną wodę. Odczekałem, aż nasyci oczy doskonałą robotą maj-
stra, który wykonał skrywające perfumy naczynie. Nie było to 
wprawdzie nic wyszukanego, ot, zwężającą się w trzech czwartych 
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wysokości buteleczkę oplatała ciernista róża, której zabarwiony na 
szkarłat kwiat stanowił szpunt całości, lecz taka forma schlebiała 
tanim gustom, a o taki właśnie podejrzewałem Turgot. 

— „Fleurs du Roi”, jestem bardzo ciekawa — szepnęła, przysta-
wiając nasadę dłoni do nosa. — Och! 

Odrzuciła głowę w tył, niczym od źródła najdokuczliwszego odo-
ru, lecz zanim jej westchnieniu zawtórował chór obserwujących ją 
w skupieniu pań, na powrót przystawiła dłoń do nosa. 

— Wspaniałe! — wykrzyknęła. — Najdroższe moje, ten zapach 
jest cudowny! 

Krągła twarz Turgot rozpromieniła się w szczerym uśmiechu. 
Kobieta przymknęła oczy, niuchając nosem niczym pies na tropie 
zwierzyny. 

— Och, wspaniałe! Muszę go mieć! 
Rozradowana Gąseczka zachichotała pięknie, a zerkająca na Tur-

got prezydentowa odchyliła się w fotelu, najwyraźniej nie mogąc 
wyjść ze zdumienia. 

— Teraz ja! — wyrwała się hrabina. — Czy mogę być następna? 
Wyszczerzyłem zęby w szelmowskim uśmiechu, przeciągając 

palcami ponad rzędami flakonów. 
— Oczywiście, najdroższa pani. Dla ciebie przygotowałem coś 

równie wyjątkowego. 
Przyjrzałem się hrabinie sponad kuferka. Jej wysoką perukę zdo-

biła przepiękna egreta, wyobrażająca końskie pyski wyłaniające się 
z morskiej piany. Trudno było o coś mniej przystającego do przeźro-
czystej osobowości tej kobiety, lecz w owej chwili piana i morze 
stanowiły dla mnie doskonały punkt wyjścia. 

— Zapewne wiesz, madame, kogo zrodziły spienione fale na 
brzegach Cypru. — W palcach pojawiła mi się pękata buteleczka 
upstrzona mrowiem pastelowych, krągłych paciorków, nadających 
szkłu lekkości piany. — Specjalnie dla ciebie, „Anadyomene”. 

Lavoisier była tak przejęta, że dłonie drżały jej jak u szykującego 
się do pierwszego razu podlotka. Aplikując zapach na pomarszczoną 
dłoń, puściłem do hrabiny oko. Chyba mogłem sobie już na to po-
zwolić. 

— Och, drogi chłopcze, skąd tyle wiesz o kobietach? — zapytała, 
spoglądając na mnie maślanym wzrokiem. Hrabinę miałem kupioną 
zanim jeszcze wypróbowała zapach, nie ulegało to wątpliwości. Nie 
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tracąc czasu zwróciłem się do prezydentowej, która krytycznym, lecz 
pełnym ciekawości spojrzeniem wodziła od rozchichotanej Gąski do 
wzdychającej Turgot i z powrotem. 

— A pani, madame? 
— Wspaniałe, drogi chłopcze! Och, istne cudo! — Hrabina ski-

nęła na fagasa, aby podał jej coś do picia. — Nie daj się prosić, Char-
lene, Francois sprowadził nam najprawdziwszego mistrza! 

Lavoisier zaczęła się na przemian śmiać i krztusić, aż zdezorien-
towany fagas uniósł ją z fotela i podprowadził pod balkon, aby złapa-
ła nieco powietrza. Gąska i Ricaud ruszyli za nimi. 

— Nie pozostawia mi pan wyboru — rzekła sucho de Neufville. 
— Proszę, jestem gotowa. 

Wiedziałem, że tym razem nie pójdzie tak łatwo. Powściągając 
nie schodzący mi z ust uśmieszek, zajrzałem do kuferka. 

— Oto „Anguis in herba” — rzekłem. — Niebanalny zapach dla 
niebanalnej kobiety. 

Skłoniłem się usłużnie, ukazując oczom prezydentowej prosty 
flakonik z dymionego szkła, skręcony w połowie wysokości, jakby 
ktoś chciał zawiązać na nim supeł. Prezydentowa podała dłoń. Ob-
służyłem ją bez zbędnych umizgów i nadskakiwania. Powąchała, 
składając na mnie czujne spojrzenie. 

— Hmm... — zawahała się. — Jak to się nazywa? 
— „Anguis in herba”, madame. 
— Hmm... — Raz jeszcze zbliżyła dłoń do nosa, uśmiechając się 

subtelnym, złośliwym uśmieszkiem. — Pomysłowe, mój van Veri, 
pomysłowe. 

Nagrodziła mnie skrytą w spojrzeniu aprobatą, co znaczyło wię-
cej niż achy i ochy Turgot czy hrabiny. Bezbłędnie rozszyfrowała 
skryty w zapachu sekret, posiadała więc gust wyrobiony jak należy. 

— Francois, czy u was wszystko w porządku? — rzuciła za ple-
cy, dusząc w zarodku pączkującą we mnie nadzieję na poufałości. 

— Och, Eugenie dostała ataku obłąkańczego chichotu, zupełnie 
nie wiem, jak jej dopomóc! 

Obie, Lavoisier i Gąska, wymusiwszy na fagasie, aby wypuścił je 
na zewnątrz, śmiały się na balkonie w najlepsze. Ricaud kręcił się po 
salonie, nie mając pojęcia, co w tej sytuacji zrobić. 

— Doskonale, niech się bawią. Dopilnuj tylko, aby Eugenie nie 
przewiało, jej gardło nie znosi takich brewerii. 
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Ricaud zakręcił się na pięcie i posłusznie zniknął na zewnątrz. 
Turgot, przy pomocy służki, wstała z fotela i bełkocząc coś o ko-
nieczności przewietrzenia się, również wyszła na balkon. Zostaliśmy 
we dwoje. Choć nie. Ani przez chwilę nie zapomniałem o markizie. 

— Zdaje się, iż na tym moja rola się kończy — rzekłem, przy-
wracając uwadze de Neufville własną osobę. — Zastanawia mnie 
tylko jeszcze jedna drobnostka. 

Słowa zawisły w powietrzu, pozostając tam przez nieprzyzwoicie 
długą chwilę. 

— Mianowicie? — zapytała prezydentowa, raz jeszcze zbliżając 
nasadę dłoni do nosa. 

— Przygotowałem zapach dla każdej z pań... 
De Neufville jakby nie dosłyszała, sam nie wiem, czy z powodu 

iskierek, które rozświecały jej oczy, gdy chłonęła bogactwo doznań 
niesionych przez Anguis in herba, czy przez niestosowność moich 
oczekiwań. Szczęściem z zakłopotania wybawiła mnie sama marki-
za. 

— Charlene, czy naprawdę muszę brać w tym udział? — dobie-
gło z szezlonga. Mimo kryjącej się w pytaniu pretensji, uznałem 
słowa markizy za rodzaj zachęty. Widocznie, mimo pozorów, śledzi-
ła przebieg naszego spotkania. 

— Jesteś żmiją, van Veri — syknęła prezydentowa. — Niestety 
możesz mieć rację. Wiedz jednak, że każę cię poszczuć psami, jeśli 
nie okażesz wystarczająco wiele taktu. 

Rzuciła te słowa półszeptem, lecz tyle starczyło, aby zjeżyć mi 
włosy na głowie. Wreszcie! Do stu diabłów! Dla tej chwili przyby-
łem do Gardes, angażując w swój zamysł Jean-Baptiste'a, Revetta, 
Ricauda oraz całą gromadę mniej lub bardziej postronnych osób 
i rozumiało się, że teraz zabraknąć taktu mi nie może! 

— Nie odważyłbym się narzucać, madame, gdyby nie świado-
mość, jak doskonałym balsamem dla zbolałej duszy jest zapach. 

Prezydentowa skinęła na znak, iż wierzy w me słowa. Jasnym by-
ło jednak, że jeśli pokpię sprawę, będzie mnie to kosztowało o wiele 
więcej, niźli szczucie psami. 

— Elodie, kochanie, oczywiście nie musisz. Wiedz jednak, że ten 
mały Holender jest wybitnie zręczny. Wedle zapewnień Francois, to 
prawdziwy maestro. Nie wybaczyłabym sobie, gdyby ominęła cię 
taka gratka. Przygotował coś specjalnie dla ciebie. 
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Kropelka potu ściekła mi po skroni, gdy wlepiwszy wzrok 
w pstrokaciznę wypełniających kuferek flakonów, nadstawiałem 
uszu na słowa, którymi markiza odpowie na propozycję. Ona jednak 
trwała w milczeniu, jakby nie o nią w tej sytuacji chodziło. Po nie-
znośnie długiej chwili odchrząknęła niedbale, ni to wyrażając dla 
pomysłu aprobatę, ni to posyłając go do wszystkich diabłów. Tknięty 
impulsem wyprzedziłem westchnienie prezydentowej i wyrywając 
z trzewi kuferka jeden z flakonów, zwróciłem się wprost do markizy: 

— Wspaniale, najdroższa pani! Niechże będę godzien zaprezen-
tować... 

De Neufville spiorunowała mnie wzrokiem, w myślach zapewne 
już wzywając fagasa, aby wyrzucił mnie na zbity pysk, lecz wpierw 
padły słowa markizy: 

— Proszę, skoro Charlene nalega... 
Doskoczyłem do szezlonga i siląc się na jak największy wykwint, 

poprosiłem markizę o dłoń. 
Czemu ta kobieta była dla mnie aż tak ważna? Dlaczego na jej 

opinii tak uparcie mi zależało? Do kroćset, całe to towarzystwo, 
wszystkie te madamesy wraz ze swoimi upodobaniami, którym tak 
służalczo próbowałem właśnie dogodzić, obchodziły mnie tyle, co 
zeszłoroczny śnieg. Ich zachwyt i ekscytacja były puste niby balon, 
bo nie szło za nimi nic z tego, czego pożądałem. Cóż, że zainkaso-
wałbym za flakony nieco grosza, cóż, że za jakiś czas odwiedziłbym 
panie ponownie, znów siląc się na umizgi. To oznaczało rozpaczliwe 
dobijanie się do drzwi, obwarowanych zbyt wysokim dla mnie pro-
giem. Potrzebowałem przychylności osoby nadającej towarzystwu 
ton, stanowiącej gwarant pierwszej jakości tego, co stało się jej gu-
stom miłe, a w Paryżu mało kto w tych sprawach cieszył się większą 
renomą, niż markiza d’Olleytour. Sylfida najprzedniejszego gustu 
i wyrafinowanego smaku, za aprobatą której drzwi paryskich salo-
nów otworzą się przede mną niczym wrota Sezamu na dźwięk słów 
czarodziejskiej formuły. 

Serce waliło mi jak młotem, gdy aplikowałem na jasną dłoń 
odrobinę wonnej substancji. Markiza nie zważała na mnie, wodząc 
wzrokiem po linii szpaleru topoli za oknem, wzdłuż którego samotny 
jeździec odpływał w stronę miasta. Żałowałem, że nie zwróciła uwa-
gi na pękaty flakon o wąskiej szyjce, wsunięty w czarną krepę prze-
wiązaną źdźbłem suchej trawy. Włożyłem w tę kompozycję niemało 



 

PROZA 

116 

L’enfant Sauvage 

inwencji, a pomysł, aby perfumom nadać kolor czarny, uważałem za 
wybitnie trafiony. Lecz trudno, nie można mieć wszystkiego. Może 
przynajmniej zerkająca z odległości swego fotela prezydentowa do-
ceni me starania. 

Wstrzymałem oddech, gdy markiza zbliżyła dłoń do twarzy. 
Wciągnęła woń od niechcenia, jakby chciała mieć całą sprawę za 
sobą. Pogrążona we własnych myślach pozostawała tak odległa ode 
mnie, że aż zwątpiłem w realność tej chwili. Twarz odwróciła nagle, 
gwałtownie, a jej zielone oczy, przymglone do tej pory nadmiarem 
żalu i żrącego duszę cierpienia, rozjaśniły się, odkrywając przede 
mną pełnię swej głębi. 

— Jak nazywa się ten zapach, panie van der Vries? — zapytała. 
Poczułem, że rzeczowość pytania, silnie kontrastująca z emocja-

mi, które, jak oczekiwałem, powinny teraz igrać w sercu tej kobiety, 
przytłacza mnie niczym głaz. Pochwyciłem spojrzenie zielonych 
oczu, dostrzegając w nich tę paletę emocji, którą talent mego Jean-
Baptiste'a zamknął w ciemnej toni perfum. Za moimi placami prezy-
dentowa dyszała jak kowalski miech, oczekując rozwiązania tej nie-
zwykłej sytuacji. 

— „L’Enfant Sauvage”, madame — szepnąłem potulnie. — Wy-
łącznie dla ciebie. 

Wyciągnęła dłoń i opuszkami palców dotknęła gładkiej skóry 
mego policzka. Zieleń oczu przesłoniły łzy. 

— „L’Enfant Sauvage” — powtórzyła. — Pięknie. 
Chóry anielskie rozbrzmiały w mej duszy. 
 

* * * 
 
Deski pod stopami zaskrzypiały znajomo, gdy wkroczyłem na ga-

leryjkę, z której zejść można było wprost do pracowni. Zanim jednak 
pokonałem czternaście dzielących mnie od niej stopni, przystanąłem, 
obserwując jak w dole Jean-Baptiste uwija się przy pracy. Święci 
Pańscy, złoto nie chłopak! Szorował właśnie alembik, nadając mie-
dzi połysk, którego nie powstydziłyby się monarsze regalia w dniu 
koronacji. Szykował się do pracy, jak zawsze skrupulatny i gorliwy. 
Wzór wszelkich cnót perfumeryjnego fachu. 

Ruszyłem na dół. Lubiłem pracownię, szczególnie odkąd zagościł 
w niej Jean-Baptiste. Miejsce wiecznie zabałaganione, ledwie co 
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uprzątnięte, tak, aby dało się po nim w miarę swobodnie poruszać, 
ale był to przyjemny, twórczy rodzaj bałaganu, rzecz znana z malar-
skich atelier czy biurek pisarzy. W pewnym sensie pracownia stano-
wiła antytezę mojego charakteru i jako odskocznia, miejsce gdzie 
jedynie gościłem, była mi ostoją i pewnym punktem na mapie bezła-
du życia. 

— Posłaniec dobrych wieści puka do bram! — zagrzmiałem, 
opuszczając schody. Pięścią uderzyłem w wieńczącą balustradę gał-
kę, jakby miało to odegrać fanfary na moją część. — Czy ten przyby-
tek odważy się go ugościć?! 

Przestraszony chłopak aż podskoczył, nachylony nad alembikiem 
nie słyszał bowiem mego najścia. 

— Jean-Baptiste, fortuna nam sprzyja! — rozłożyłem ramiona 
w geście powitania. 

Wysoki, przygarbiony, uśmiechnął się od ucha do ucha. Jego 
skupiona i nad wyraz poważna twarz rzadko kiedy miewała tego 
gościa. 

— Tak, skarbie! Ruszamy do boju! Wszelkie znaki na niebie 
i ziemi wskazują, że natłok pracy nie pozwoli nam w najbliższym 
czasie zaznać odpoczynku. Markiza była zachwycona! Niemal padła 
mi do stóp, gotowa na wszystko, aby tylko zdobyć zapach dla siebie! 
Gratulacje, to nasz, ale przede wszystkim twój sukces! 

Rubaszna jowialność, która we mnie wstąpiła, zaskoczyła Jean- 
-Baptiste'a. Wzdrygnął się, gdy go objąłem i z radości omal nie unio-
słem w górę. Niech mnie kule biją, jeśli mury tej pracowni wiedziały 
kiedykolwiek bardziej spontaniczny przejaw zażyłości! 

— No dobrze, dobrze. — Powstrzymałem się, nie chcąc chłopaka 
speszyć do szczętu. — Jaszcze nie wszystko dopięte. Zaraz zawia-
domię Revette’a, żeby zaczął węszyć. Może mnie nie być jakiś czas, 
ale gotuj wszystko. Myślę, że to kwestia kilkunastu godzin. 

Obszedłem alembik, rozglądając się po pracowni. 
— Czegoś ci brakuje? Będziesz potrzebował jakichś delikate-

sów? 
Zaprzeczył ruchem głowy. Wytarł dłonie w szmatę i rzucił ją na 

stół. 
— Doskonale. — Zajrzałem do słoja, z którego wystawały pipe-

ty. — Nie pucuj tak mocno, bo zrobisz dziurę. 
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Wskazałem podbródkiem alembik, a Jean-Baptiste uśmiechnął 
się po swojemu, uciekając spojrzeniem. 

Pokręciłem się jeszcze przez chwilę, zaglądając to tu, to tam. 
Wszystko było w jak najlepszym porządku, ale rzecz wiadoma: pań-
skie oko konia tuczy. Zatrzymując się u stóp schodów, obróciłem 
głowę, zerkając na chłopaka. Zatonął już na powrót w robocie, za-
pominając o bożym świecie. Przyglądałem się jego sylwetce, wraca-
jąc myślami do spotkania w Gardes i słów Gąski, którymi tak szcze-
rze mnie rozbawiła. Ja, jako Grenouille! Doprawdy, jak niewiele się 
pomyliła! Byłem przecież ambasadorem zwichrowanego talentu 
mordercy z Grasse, a rola ta zmuszała mnie do utożsamiania się 
z wybrykami, którymi zasłynął na cały kraj. Bez względu na ich 
etyczną ocenę. W innym wypadku nasza kooperatywa chybiałaby 
przecież celu. 

Z początku nie wierzyłem w niezwykłe zdolności Jean-
Baptiste`a. Byłem przekonany, że ekstrakt uzyskany z ludzkiego 
ciała będzie trącił nader nieatrakcyjnymi wydzielinami, jednak chło-
pak złapał pewnego razu kota i poprosił, abym pozwolił się przeko-
nać. Pozwoliłem. Otrzymany aromat zwalał z nóg: nie dość, że 
przymknąwszy oczy odniosłem wrażenie, iż u stóp kręci mi się kot-
ka, to jeszcze niemal czułem na opuszkach palców miękkość jej sier-
ści. Niezwykłe! Oniemiałem i stan ten nie opuszczał mnie nawet 
wtedy, gdy wyrzucałem worek z kocim truchłem do zaułka przy Port 
Saint Bernard. 

Wstąpiłem na stopień. Doświadczenie z kotem wywróciło moje 
pojmowanie perfumiarstwa do góry nogami. Wiedziony przeczuciem 
związałem swój los z Jean-Baptiste'm, będącym w tamtym czasie 
wynędzniałym żebrakiem, skrywającym się przed sprawiedliwością 
pośród bezmiaru Paryża. Wierzyłem, że jego niezwykły dar można 
wykorzystać w bardziej rozsądnym celu niż zaspokojenie niezdrowej 
obsesji sporządzenia perfumeryjnego kamienia filozoficznego. Na 
przykład dla zbicia fortuny. O tak, to na pewno. Co dziwne, Jean-
Babtiste przystał na współpracę z ochotą, tak, jakby pieniędzmi za-
mierzał zrekompensować sobie niepowodzenie w Grasse. A może 
miłością do nich zaraził się ode mnie? Nie wiem, nieistotne. Ważne, 
że dla obydwu nas liczyła się przede wszystkim praca i w tej materii 
uzupełnialiśmy się jak dzień z nocą. On stracony dla świata pośród 
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murów pracowni, ja na powierzchni, organizując zamieszanie. Jak 
z Ricaudem, układ idealny. 

Uśmiechnąwszy się do własnych myśli, poczłapałem na górę. 
 

* * * 
 
Szczerze nienawidziłem tych cuchnących wilgocią i wszechobec-

nym brudem klitek, które dla bydląt pokroju Revette’a stanowiły 
naturalne środowisko bytowania, jednak jeśli interes wymagał, żeby 
się w ten ponury świat zanurzyć, nie widziałem przeciwwskazań, by 
odwiesić uprzedzenia na kołek. Revette przeprowadził mnie naj-
prawdziwszą amfiladą pakamer, pokoików i ciemnych korytarzy, 
tak, że prędko straciłem orientację, gdzie jestem i na jaką ulicę uda 
mi się z tego labiryntu wydostać. Niemniej ufałem mu. Łącząca ludzi 
interesu chęć zysku była dla mnie najlepszym gwarantem. 

— Trzeba będzie zaczekać — rzekł Revette, przepuściwszy mnie 
przodem. Weszliśmy do niedużego pokoju. — Może i ze dwa kwa-
dranse. 

Zamknął za sobą drzwi. 
— Dobrze — odparłem. — Czas nie gra roli. Obyś się tylko spi-

sał, mój drogi. Obyś. 
Pogroziłem mu palcem, niczym nauczyciel niesfornemu ucznio-

wi. Revette zmarszczył brwi i chyba chciał coś powiedzieć, ale za-
jąknął się tylko. Bawiło mnie, że tak łatwo przychodzi mi wpędzanie 
tego draba w zakłopotanie. W pewien sposób musiałem go onieśmie-
lać. 

— Może pan tu zaczekać — wyjąkał. — Nikt tu nie zajrzy, nie 
ma co się obawiać. Miejsce jest pewne. 

Wskazał na podniszczony fotel, obity wypłowiałym adamasz-
kiem o deseniu tak paskudnym, że aż zakłuło w oczy. Omiotłem 
wnętrze spojrzeniem. Zaduch, brud i ciasnota. Poza fotelem ume-
blowanie pokoiku stanowiła solidnych gabarytów szafa (doprawdy 
nie mam pojęcia, jakim cudem wniesiono tu taki klamot) oraz wąski 
stolik, ustawiony przy przeciwległej wejściu ścianie. To wszystko, 
bo też trudno byłoby upchnąć tu coś jeszcze. Przy stoliku znajdowało 
się wyjście z pomieszczenia, lecz nie posiadało ono drzwi, a było 
jedynie przesłonięte burą kotarą. Wychodzące na podwórze okno 
dopełniało całości. 
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— Doskonale. — Przycupnąłem na fotelu. — Czekam więc. 
Revette sapnął i odsłonił kotarę. Przez ułamek chwili zgłębiłem 

spojrzeniem wycinający się z półmroku zarys korytarza, lecz oko nie 
zdążyło pochwycić żadnych szczegółów. Zasłona opadła. Zostałem 
sam. 

Nie bardzo wiedziałem, co ze sobą począć. Obskurność pokoiku 
igrała z moją wrażliwością, rozbuchaną nawet jak na pojęcie tutej-
szej socjety, co dopiero mówić o podrzędnym rzezimieszku pokroju 
Revette’a. Przed nim najprawdziwszym męstwem popisałem się już, 
przysiadając na tym gracie. Ki czort wiedział, ile siedziało w nim 
pluskiew? Zerknąłem na podwórze. Za pękniętą, lepką od brudu szy-
bą mignęła postać chłopca. Malec kursował w tę i z powrotem, dro-
cząc się z psem, którego obecności na podwórzu domyślałem się po 
przytłumionym skowycie. Pięknie. Dwa kwadranse z obrzydzeniem 
wobec każdego centymetra otaczającej cię przestrzeni i nieletnim 
dręczycielem zwierząt za oknem. Czysta rozkosz. 

Zabębniłem palcem w kolano. Nie widząc tu dla siebie sensow-
nego zajęcia wsunąłem szpic laseczki w szparę pomiędzy deskami 
podłogi i pchnąłem dłonią gałkę. Laska zaparła się, lecz wpierw wy-
dobyła z pomiędzy desek malutką pryzmę brudu. Mój Boże, ileż to 
par butów musiało wcierać w te szpary kurz, błoto i gówno. Szarpną-
łem gałkę do siebie i roztarłem pryzmę podeszwą buta. Zgroza. 
Świadomość marnotrawionego na czekanie czasu zawsze wzbudzała 
we mnie zgrozę. 

Dla zajęcia myśli raz jeszcze obróciłem w głowie zrąb mojego 
planu. Nieodmiennie dziwiło mnie, dlaczego do stworzenia swych 
cudownych perfum Jean-Baptiste używał ekstraktów z zapachów 
młodych kobiet. Jakby ten wyłowiony z uroczych zakamarków 
dziewczęcego ciała zapaszek był czymś wyjątkowym. Owszem, 
przyjemna rzecz, szczególnie jeśli dziewczyna jest ładna i nie stroni 
od mydła, ale bez trudu wyobrażałem sobie tuzin innych, równie 
silnie działających na ludzką fantazję aromatów. Nadzwyczajny nos 
Jean-Baptiste'a z pewnością się nie mylił, lecz w Grasse Jean-
Baptiste pragnął zapachem zniewolić tłumy, zaś moje ambicje nie 
należały do grona aż tak rozbuchanych. Starczała jedna, oby właści-
wa osoba. 

Ja rozumiałem świat jako zlepek indywiduów, nawet jeśli z wy-
soka wyglądałyby jak zbite w szarą masę. Każdy z nas posiadał wła-
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sne pragnienia i upodobania, jemu tylko przypisane żądze oraz obse-
sje, które zapachem można było podsycić, połechtać lub adorować. 
Starczyło dobrać klucz do tego zamka. I na tym polegało moje zada-
nie. Rozgryźć klienta i ofiarować mu to, czego pragnie, nawet jeśli 
do pragnienia sam przed sobą nie potrafi się przyznać. 

Żeby nie szukać daleko: Turgot. Głupie to i paskudne, ale ambi-
cje miało co się zowie. Dałaby się pokroić, byle tylko otrzymać ak-
cept socjety. Dajmy go jej zatem! Przecież zasłużyła! Dajmy jej czar 
salonu madame de Stael, przywołajmy dla niej gwarny zaduch kory-
tarzy Wersalu. Dla Jean-Baptiste'a to żadne wyzwanie, zapachy po-
kroju „Fleurs du Roi” stanowią dlań błahostkę. A dla Turgot? Ma-
rzenie ściętej głowy, ubrany w zwiewną mgiełkę zapachu synonim 
aspiracji, pal sześć, że wziętych z sufitu. Błękitu krwi nie można 
było kupić, przynajmniej na razie. 

Albo Lavoisier. Idę o zakład, że żaden nadobny panek nie zbrukał 
jej łona. Aż dziw bierze, że nie zamknęła się w klasztorze! Od zaw-
sze ordynarnie brzydka i pospolicie nijaka, partnerka do dysputy, 
owszem, lecz nie do amorów. A przecież z czułością nazwała mnie 
chłopcem! Mnie, ciętego z metra Holendra o wodnistej cerze 
i mdłym spojrzeniu śledzia. Czy nie to świadczyło najlepiej o tym, 
jak brak jej adoracji i męskiego pożądania? Głupie pytanie, każdej 
niedopieszczonej brak. Zróbmy ją więc Afrodytą, niech kusi, nęci 
i mami, czort, że samą siebie. Dajmy jej poczucie admiracji, połech-
tajmy wygłodniałą próżność. Na starość nawet złudzenia bierze się 
za jak najlepszą monetę. 

O Gąsce nawet nie warto wspominać. Ot, naiwny podlotek 
z prowincji, ciekaw wielkomiejskości Paryża. Lavoisier musiała być 
jej dalszą ciotką, zapewne dziewczyna została wysłana, aby starej 
pannie dotrzymać towarzystwa, a przy tym otrzeć się o wielki świat, 
może znaleźć męża. Czemu zatem jej tego świata nie dać, czemu 
bronić przepychu stolicy, czemu nie podsunąć nadobnego chłopca? 
To wszystko tkwiło w ukrytym w prostej buteleczce zapachu; preten-
sjonalny wykwint paryskiego salonu, pogłos gwarnej, kolorowej uli-
cy, wspomnienie upojnych, letnich nocy, zaznawanych w ramionach 
wyśnionego kochanka. Skomplikowana, lecz w gruncie rzeczy ba-
nalna kompozycja, jedno z pachnideł, jakie mój Jean-Baptiste tworzy 
dla zabawy. Naiwna imitacja czegoś prawdziwego, w sam raz dla 
niepotrzebującej prawdy, naiwnej prowincjuszki. 
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Z de Neufville było więcej zachodu, bo to i silniej złożona oso-
bowość, i charakter cięższy. Jej uznania, ani dobrego słowa, nie mógł 
zdobyć nikt oraz nic, czego nie obdarzyłaby szczerym zainteresowa-
niem, a na decyzje i zapatrywania prezydentowej nie wpłynąłby ża-
den postronny osąd. Ta zakuta w zbroję pruderii oraz koncertowej 
dewocji kobieta była w gruncie rzeczy bezdusznym tyranem, który 
podług zasady dziel i rządź meblował świat dookoła siebie. Trzymała 
w garści męża na świetnym stanowisku i ogromny majątek. Z powo-
dzeniem kierowała karierami dorosłych dzieci oraz planowała maria-
że nienarodzonych jeszcze wnucząt. Nie byłoby w tym może nic 
nadzwyczajnego, gdyż kobiet podchodzących do życia pragmatycz-
nie i z zimnym wyrachowaniem znałem niemało, jednak wnioski 
wyciągnięte z przeprowadzonego zawczasu śledztwa wskazywały, że 
przesadna destrukcja, tępe okrucieństwo i bezprzykładny sadyzm 
stanowiły dla prezydentowej cel sam w sobie. Upatrywała w nich 
przyjemności i to był bodziec pobudzający ją do działania; to była 
podnieta, której pragnęła. Stąd też „Anguis in herba”. Zapach wy-
szukany i drogi, lecz na tle perfum, które dostarczali na salony pary-
scy mistrzowie, nie wybijający się ponad przeciętność. Jednak 
w drugiej nucie, w głębi, w jądrze stanowiącym istotę, był to zapach 
niepokojąco zjadliwy, wzbudzający u postronnych czujność, coś jak 
pierwotny odruch cofnięcia ręki przed żółtymi plamami na ciele sa-
lamandry. Wyrafinowany sygnał ostrzegawczy. Tak, szczerześmy się 
z Jean-Baptiste'm przy tej kompozycji ubawili. 

Kroki w korytarzu wyrwały mnie z zadumy. Nie wiem, czy od 
wyjścia Revette’a minął choćby kwadrans, lecz to on, odchyliwszy 
zasłonę, stanął w drzwiach. 

— Jestem — oznajmił. — Czy ona ma tu wejść? 
Rozbrajająca bezradność, z którą zadał pytanie, zbiła mnie z pan-

tałyku. Mierzyliśmy się przez chwilę wzrokiem, on widocznie zdzi-
wiony, że pod jego nieobecność tkwiłem w miejscu, sztywno niczym 
kukła, ja zaskoczony niestosownością zadanego pytania. 

— Na Boga, Revette! — rzuciłem wreszcie. — Mam w sobie 
jeszcze na tyle przyzwoitości, aby nie chcieć jej oglądać! Niech poda 
cenę i wynosi się w diabły! 

Kiwnął głową, wracając za kotarę. Przez moment dobiegały 
stamtąd głosy, męski, oczywiście Revette’a, i kobiecy, nieprzyjemnie 
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piskliwy, lecz trudno było rozróżnić jakiekolwiek słowa. Zresztą 
kontekst rozmowy pozostawał jasny. 

— Czterdzieści liwrów. — Wyjrzał zza zasłony. 
Skrzywiłem się. 
— Dostanie dwadzieścia pięć. To i tak wygórowana cena. 
Nie odpowiedział, również się krzywiąc. Sięgnąłem za pazuchę. 

Z kieszonki kaftana wyciągnąłem zawiniątko i rozsupławszy je, wy-
dobyłem z wnętrza monety. Odliczoną kwotę ustawiłem w słupku na 
stole. Revette zgarnął pieniądze garścią. 

— Dobrze — rzucił, na powrót znikając. 
Nie wracał przez jakiś czas, a gdy ponownie odsłonił kotarę, 

z przedramienia zwieszał mu się kosz, po brzegi wypchany gałgana-
mi. Postawił go na stole, a ja, unosząc się z fotela, dałem znak, aby 
zrobił nieco miejsca. Mimowolny uśmieszek wkradł mi się na usta, 
zdradzając wzbierające podekscytowanie. Jeszcze nie umiałem go 
ukryć, o nie. Jeszcze nie byłem zimny jak lód. 

Gąska, Turgot, Lavoisier, de Neufville. Je wszystkie, mimo że 
szczerze zachwycone sprezentowanymi zapachami, miałem w naj-
głębszym poważaniu. To była jedynie zabawa, sztafaż dekorujący tło 
dla gwiazdy przedstawienia. Szło tu przecież o markizę, o jej emocje 
i poruszenie. A skoro dzięki talentowi Jean-Baptiste'a miałem moż-
liwość stworzenia perfum z zapachu ludzkiego ciała, także markizie 
mogłem podarować to, czego tak rozpaczliwie pragnęła. Przywołać, 
co odeszło. Człowiek pożąda bowiem zawsze jednej z dwóch rzeczy: 
tego, czego nie może mieć, lub tego, co miał, lecz co bezpowrotnie 
stracił. Taka już ludzka natura. Zatem „L’Enfant Sauvage”. Na zaw-
sze. 

Ostrożnie odsłoniłem załomek koca, który okrywał kosz. Dziecko 
spało w najlepsze, oddychając miarowo. Doskonale, śpij złota dzie-
cino. Śpij snem sprawiedliwego, co nie zna cienia występku ani go-
ryczy grzechu. Śnij sen czysty, nieskalany. Ja sprzedałem duszę dia-
błu. 
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Marianna Szygoń 

 
 

Pierwsza kopuła mieszkalna stanęła z dużym opóźnieniem w cen-

trum jedynego kontynentu Troi, na skraju rozległego płaskowyżu, 

zwanego Achilles Planitia. Budowniczowie każdego dnia przeklinali 

kapryśną trojańską pogodę. Maszyny psuły się w najmniej odpo-

wiednich momentach, niewiele brakowało, by podchodzące do lądo-

wania transportowce uległy spektakularnym katastrofom. Tylko do-

świadczenie pilotów i spora doza szczęścia pozwoliły uniknąć trage-

dii. Mechy stawiające użebrowanie zalążka nowej bazy padały ofiarą 

tyleż niespodziewanych, co gwałtownych wirów piaskowych. Po-

dmuchy wiatru nie zdołały co prawda przewrócić żadnego z robo-

tów, ale pył, obsiadający maszyny, wciskał się w ich stawy, ograni-

czając ruchy, a zakłócenia, wywołane nagłymi zmianami pogody, 

zrywały łączność i oślepiały operatorów. Wszystkich frapowała wy-

biórczość owych burz: bywało, że obiektem ataku stawał się tylko 

jeden z mechów, pozostałe, choć nieodległe, były w niewytłuma-

czalny sposób ignorowane. 

Ekipa inżynieryjna zauważyła pewną prawidłowość: wiry pyłowe 

przyciągały najciężej w danej chwili pracujące maszyny, jakby 

wzbudzały je drgania podłoża czy ciepło silników. Kierownik robót, 

Albert Khramm, przypuszczał nawet, że krążący nieopodal placu 

budowy mały wahadłowiec zapewne rozwiązałby problem, ściągając 

na siebie uwagę nieznanej, pogodowej siły. Maksim Sukurow, pilot 

nudzący się podczas rozładunku promu, tylko znacząco postukał się 

w szerokie czoło, ale po powrocie na „Anantę‖ powtórzył to Kathy 

Stacheckiej w charakterze ciekawostki. Główna inżynier wyśmiała 

Khramma z właściwą sobie złośliwością i wyglądało na to, że kon-

cepcja odciągania burz od placu budowy umrze śmiercią naturalną, 

Autorka o sobie: Literatka-hobbystka. Z upodobaniem grafomani po go-

dzinach, prezentując swoje opowiadania na portalach literackich, w niezależ-

nych zinach oraz na stronie https://fantastykaodzaraz.wordpress.com 
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ale gdy kolejny wir unieruchomił główny dźwig, pomysł powrócił 

w zmienionej formie. 

Kathy zastała Sukurowa rozpartego wygodnie na fotelu któregoś 

z dyżurnych techników w sekcji doków „Ananty‖, satiańskiego okrę-

tu od miesięcy krążącego wokół Troi. Pilot czekał na zakończenie 

załadunku przed kolejnym lotem na planetę, popijając imitację kawy. 

— Chcesz się przewietrzyć, Maksim? — zagaiła, zajmując sta-

nowisko obok. 

Pilot, robiąc jej miejsce, przesunął nogi oparte na konsoli, mącąc 

tym samym podgląd wahadłowca na wirtualnym ekranie. 

— Chcę czy nie chcę, startuję za dziewięćdziesiąt minut — od-

parł, ziewając. 

— Nie to mam na myśli. — Stachecka obróciła w palcach kość 

pamięci i umieściła ją w porcie czytnika. Gdy nad panelem wykwitł 

nowy ekran, wskazała palcem na jeden z plików, a program otworzył 

mapę, na której pilot od razu rozpoznał dawny port kosmiczny 

w centrum Równiny Achillesa, jedyną konstrukcję na Troi, nie 

zniszczoną przez upadek asteroid. 

— Powiesz mi wreszcie, co? — spytał. — Bo jeśli myślisz 

o międzylądowaniu, to idź się gonić. Nie przy tym obciążeniu. 

— Nie — odparła. — Wylądujesz jak zwykle, przy budowie. 

Gdy nasi zaczną rozładunek, weźmiesz łazik serwisowy. Pojedziesz 

tam. — Przesunęła mapę i powiększyła mały, czarny punkt, aż prze-

stał przypominać samotną skałę, upodabniając się do porzuconej 

maszyny. — Stary trojański gigant wydobywczy. Ocenisz, czy moż-

na go uruchomić. Stoi o godzinę drogi od placu budowy. Godzina 

w jedną, godzina w drugą, i dajmy na to, godzina na oględziny. Wy-

starczy mały plecak. 

— Zaraz, zaraz. — Maksim wybałuszył na nią oczy. —  Mam 

tam jechać sam? 

— Nie. — Uśmiechnęła się z politowaniem na samą sugestię, że 

mogłaby tak bezczelnie omijać reguły bezpieczeństwa, wyłączyła 

ekran i wyłuskała kość z panelu. — Ze mną. Jak za dawnych lat. 

Pilot wydął drwiąco usta. 

— No, no. — Gwizdnął. — Zatęskniłaś za przygodą? Znudziło ci 

się pierdzenie w stołek? 
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— Nazywaj to, jak chcesz — żachnęła się, wstając. — Wracam 

za godzinę. 

Sukurow wzruszył ramionami. Wszystko jedno, okazał kwaśną 

miną. Nie zmienił wyrazu twarzy nawet wtedy, gdy Kathy faktycznie 

pojawiła się na pokładzie startowym. Drugi pilot Dattar, choć zdzi-

wiony, szybko przeszedł do porządku dziennego nad obecnością Sta-

checkiej. Na Troi, obarczony nadzorowaniem rozładunku, zignoro-

wał odjazd otwartego łazika z szefową i Sukurowem, jakby było to 

coś najnaturalniejszego w świecie, choć od czasów, gdy ta para pra-

cowała razem, minęły długie lata. 

Pogoda tego dnia wyjątkowo sprzyjała. Ani lądowanie, ani prace 

automatów konstrukcyjnych nie sprowokowały burz pyłowych. Na 

obrzeżach placu budowy krążyły co prawda niewielkie wiry, ale wy-

glądały zupełnie niewinnie, nie przybierając na sile. Omijały łazik 

z daleka, wędrując tylko sobie znanymi ścieżkami, jak zdeformowa-

ne miniatury trąb powietrznych. Sukurow raz po raz zerkał na nie we 

wstecznym lusterku i kontrolował przebytą drogę na obrazie rzuca-

nym na wewnętrzną stronę wizjera hełmu. 

— Jakby lazły za nami — mruknął w końcu. — Krok w krok. 

— Nie pierdol — skarciła go Stachecka. — Przecież to niemoż-

liwe. 

— Dlaczego w takim razie utrzymują dystans? Stały, mniej wię-

cej. 

— Nie wiem — przyznała. — Ale w tej chwili mam to gdzieś. 

Najprościej się na wszystko wypiąć, pomyślał z przekąsem. Dłu-

go jechali w milczeniu, wreszcie nie wytrzymał i spytał: 

— Po co ci ten złom? 

Poruszyła się niespokojnie; wyglądało, jakby słowa Maksima wy-

rwały ją z drzemki. 

— Sposób Khramma — odburknęła. 

Serce Sukurowa zabiło mocniej. 

— Naprawdę go rozważasz, Katia? — Z trudem powstrzymał 

wybuch śmiechu. 

Wyczuła to. 

— Bo co? — warknęła. 
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— W sumie nic — odparł. — Ja tam zawsze robię, co mi każą. 

Nie wnikam. Ale i tak myślę — wyznał po chwili — że oboje 

z Alem macie nasrane w garach. 

— Wszyscy mamy — zgodziła się wyrozumiale. Choć tu już nie 

sięgnęło tsunami, które pół wieku temu położyło kres ludzkiej kolo-

nii na Troi, a dawna załoga zdołała wepchnąć wydobywczego gigan-

ta po stromiźnie na płaskowyż i uchroniła się tym samym przed wo-

dami trojańskiego potopu, maszyna zastygła o całe kilometry od ko-

smodromu w centrum wyżyny. Port kosmiczny wydawał się oczywi-

stym celem ich niedokończonej podróży, bo choć oferował tylko 

tymczasowe schronienie, mamił nadzieją ucieczki na orbitę. Drony 

z „Ananty‖ przeszukały go już wcześniej, nie znajdując ani statków, 

ani ciał: wyglądało na to, że ewakuacja, choćby po części, się po-

wiodła. Kolosa nie sprawdzono aż tak dokładnie, poprzestając na 

rekonesansie z powietrza, dokonanym przez automaty. 

Stachecka i Sukurow mieli okazję badać go jako pierwsi. 

Najpierw zamajaczył małą plamką na horyzoncie, podobną do 

samotnej skały, niewiele różniącej się od nieba w kolorze sepii. Ła-

zik toczył się niespiesznie, choć widok celu skłonił Maksima do 

zwiększenia obrotów silnika. Gigant rósł, a gdy dotarli na miejsce, 

przytłoczył rozmiarami ich pojazd: każda z potężnych gąsienic, za-

sypana do połowy wysokości, niegdyś z łatwością zmiażdżyłaby 

łazik. Sukurow zatrzymał wehikuł; Stachecka uruchomiła konsolę 

drona-zwiadowcy i wysłała na rekonesans „Skowronka‖. Pancerny 

kadłub maszyny górniczej wyglądał na nietknięty, choć by objąć go 

wzrokiem, nie wystarczyło zadrzeć głowy. Maksim zatrzymał łazik, 

Kat zwiększyła pułap drona; automat zawisł nad maszyną, nie wy-

krywając uszkodzeń poszycia. 

— Wygląda nieźle — zauważył pilot bez entuzjazmu. 

— Dobrze. — Kathy skierowała „Skowronka‖ na tyły giganta. — 

Jest właz. Pewnie kiedyś wewnętrzny zabezpieczano szyfrem, ale po 

tylu latach... Ruszaj, Maksim. 

Sukurow niechętnie uruchomił pojazd i skierował go zgodnie ze 

wskazaniami drona. Do umieszczonego na wysokości piętra włazu 

prowadziła metalowa drabinka. Niegdyś zapewne zaczynała się po-

nad gruntem; teraz jej końce nikły w wydmie. 

— Idź pierwszy — poleciła Stachecka. 
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— Nie wyślesz „Skowronka‖? 

— Strata czasu. Chyba nie boisz się duchów? — zadrwiła w od-

powiedzi. 

— Nie. Raczej pęknięć pokładu. Szczelin, ubytków. Nie chciał-

bym wdepnąć w jakieś gówno. 

— Nieznacznych kup dron ci nie pokaże, duże zauważysz sam. 

— Sam? — pochwycił. 

— Nie. — Wysiadła z łazika. — Idę za tobą. 

Maksimowi cała wyprawa dawno przestała się podobać, ale nie 

oponował: lepiej odwalić zadaną robotę i mieć to już za sobą. Nie 

przestał jednak złorzeczyć w myślach podczas wspinaczki na podest 

z kawałka kratownicy, od biedy mieszczącego dwóch ludzi. Przyjrzał 

mu się krytycznie, szarpnął, sprawdzając wytrzymałość barierki, po 

czym postawił stopę na platformie. Zbadał nacisk, zanim postawił 

drugą i zerknął w dół: Stachecka obserwowała go uważnie. Ciekawe, 

czy wlazłaby tu na górę sprawdzić, gdybym udał, że to cholerstwo 

jest poluzowane, pomyślał, podnosząc klapkę kryjącą blokadę drzwi. 

Nad pokrętłem faktycznie widniał panel komunikacyjny z wytartymi 

symbolami i dwie zmatowiałe ze starości kontrolki. Ignorując je, 

Sukurow ustawił pokrętło stanu na pozycję „Otwarty‖. Właz ani 

drgnął, ale pilot wyczuł charakterystyczne tąpnięcie zwalnianej za-

suwy. Wsunął palce w uchwyt i pociągnął, najpierw lekko, bez skut-

ku, potem silniej. Za trzecim razem drzwi puściły. Maksim ogarnął 

tęsknym spojrzeniem pustkowie i ciemną wstęgę rzeki na horyzon-

cie, zanim przywołał Kathy kiwnięciem dłoni. 

Zatrzasnęła właz, gdy oboje znaleźli się w śluzie. Maksim zwięk-

szył moc reflektorów hełmu i odnalazł panel kontrolny przy we-

wnętrznym włazie. 

— Oby tu nie było zabezpieczeń — mruknął, myśląc coś całko-

wicie przeciwnego. 

Dotknął włącznika oświetlenia, przetarł palcami kontrolki stanu, 

wybrał przypadkowe dwie cyfry z cyferblatu o wytartych ze starości 

symbolach, ale nie zmieniło się nic. Niegdyś każdy z załogantów 

musiał mieć swój indywidualny kod uruchamiający śluzę, ale teraz 

rozładowane przez dziesięciolecia ogniwa były zbyt słabe, by zasilić 

choćby lampy awaryjne. 

— No to możemy wracać — powiedział, udając żal. 
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— Nie. — Kathy szturchnęła go w plecy czymś twardym; poczuł 

to wyraźnie przez kombinezon termiczny. — Tnij. 

Odwrócił się nieznacznie i skierował reflektory w dół: trzymała 

w dłoniach laserowy przecinak. Tego mi jeszcze brakowało, pomy-

ślał. 

— Spędzimy tu więcej niż godzinę — zaryzykował ostatnią pró-

bę zniechęcenia szefowej. 

— Trudno. 

— Drzwi będą bezużyteczne — dodał. 

— Wymienimy. Co z tobą, Sukurow? Wcześniej nie byłeś taki... 

— Zamilkła, szukając odpowiedniego słowa, ale w końcu dodała: —  

Mogłam zabrać Dattara. 

Właśnie, trzeba było, zripostował w myślach, sięgając po narzę-

dzie. Siedziałbym teraz w budowlanym i popijał kawę. Stachecka 

czekała niecierpliwie; słyszał w głośnikach jej przyspieszony od-

dech. Wkrótce zaczął go irytować i by odwrócić od niego uwagę, 

zaczął ciąć. 

— Krzywo, jak cholera — oceniła, gdy skończył. 

— Panie przodem — warknął ironicznie i odsunął się na bok, ro-

biąc przejście. 

Nie wahała się ani przez moment i mocno pochylona, zniknęła 

w wyciętym otworze. 

— Za mną — poleciła. 

— Do kurwy nędzy, jestem pilotem, nie archeologiem — mruk-

nął poirytowany, przekraczając próg. — Łażenie po wrakach nie 

należy do moich obowiązków. 

— Nie ciekawi cię, jak skończyli tamci? — W głosie Kathy usły-

szał zniecierpliwienie. Rozglądając się, omiotła snopami światła pu-

ste ściany pomieszczenia przylegającego do śluzy.  

— To jasne: uciekli. — Wskazał przecinakiem ciąg pustych za-

czepów na hełmy i kombinezony. — Do tego ich kosmodromu jest 

już niedaleko. 

— Ale nie poszli na piechotę — zgodziła się i postukała dłonią 

w barierkę w centrum pomieszczenia, okalającą zejście na niższy 

poziom. — Łazik? Wehikuł serwisowy? 
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Sukurow zrozumiał zachętę: przysiadł, chwycił rączkę, przekrę-

cił, odblokowując właz i otworzył klapę, by następnie oprzeć ją 

o metalową tralkę. 

— Zdążyli na ostatni lot? — wyraził przypuszczenie, gdy Katy 

pochylona nad otworem, badała jego wnętrze, długo spoglądając 

w dół. Nie zobaczył żadnego pojazdu, jedynie pył, nawiany podczas 

otwarcia klapy zjazdowej. — Chyba nie chcesz tam schodzić? 

— Nie chcę, i tak jest pusto — orzekła. — Może i zdążyli. Ale 

powinno cię to ucieszyć, Maksim. Wszystkie upiory dawno poszły 

w pizdu. — Roześmiała się nerwowo i Sukurow zrozumiał, że też 

odczuła ulgę na myśl, że nie znajdą zwłok poprzedników. — Nie 

spotkasz tu żadnej potępionej duszy. 

— Szkoda — mruknął bez przekonania, by po chwili dodać: — 

Ale opuścili ten złom z jakiegoś powodu. Możliwe, że nie dał rady 

jechać dalej. Może jest bezużyteczny i do niczego się nam nie przy-

da, Kat. 

Stachecka oderwała dłonie od barierki i wskazała reflektorami 

czołowymi na przejście w głąb maszyny, mówiąc: 

— Może. A może nie: mały wehikuł po prostu był szybszy. 

Idziemy, Maksim. 

Wstał i niechętnie poczłapał za nią, przeklinając bezgłośnie. 

 

*** 

 

Gigant wymagał więcej napraw, nie tylko wymiany ogniw. Nie 

za wszystkie uszkodzenia należało winić czas i wysłużenie pojazdu. 

Ekipa inżynieryjna Stacheckiej pieczołowicie wygrzebała go z rego-

litu, oceniła stan gąsienic i wprawiających je w ruch mechanizmów, 

z zadowoleniem stwierdzając gotowość do pracy po koniecznych 

zabiegach serwisowych. Potężne silniki podjęły pracę z oporami, ale 

gdy już zagrały, od razu wprawiły całą maszynę i okoliczne pustko-

wia w budzące respekt drżenie. Niedługo trzeba było czekać, by 

działający gigant zwrócił uwagę znajomych wirów: raz wzbudzone, 

nie cichły, lecz póki co omijały pojazd i wehikuły budowlańców 

z  daleka, krążąc w oddali niczym ciekawscy gapie. 

Uszkodzeń aparatury komunikacyjnej nie dało się już tak prosto 

wyjaśnić. Załoga giganta, ślepa i głucha, musiała zapewne prowadzić 
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kolosa na pamięć albo korzystając ze znajomych elementów krajo-

brazu. Dlaczego i kiedy padła łączność — pozostawało zagadką. 

Układ podtrzymywania życia działał bez zarzutu, maszyny nie 

opuszczono więc z jego powodu. Zbiorniki wciąż jeszcze wypełniał 

urobek: atramentowa ciecz, wydobywana spod powierzchni jedynego 

kontynentu na Troi, bogata w węglowodory zasilające uśpione od 

stuleci kriowulkany. W eskorcie pojazdów serwisowych machina 

ruszyła ku odległemu placowi budowy w towarzystwie nieodłącz-

nych, śledzących ją wirów. Wyśmiewany pomysł Khramma niespo-

dziewanie okazał się dobrym wyjściem z sytuacji. Pozostawiony na 

obrzeżach powstającego osiedla gigant rzeczywiście ściągał na siebie 

impet wszystkich ataków burz. Wiry ignorowały lądujące transpor-

towce i zaledwie kąsały roboty konstrukcyjne: wystarczyło, by po-

wietrze przeszyło dudnienie silników starej, trojańskiej maszyny, by 

grunt przeniknęły wibracje pracujących tłoków. Kierujący kolosem 

nie musiał przemieszczać go ani o milimetr, zwłaszcza że gąsienice 

szybko zaczęły tonąć w wydmach. 

Sukurowa nie cieszył nowy przydział, choć oficjalnie niewiele 

miał w gigancie do roboty. Praca zlecona przez Stachecką była naj-

zwyczajniej w świecie nudna i pilot usiłował wykręcić się od tego 

zadania, rozpoczynając od sakramentalnego pytania: 

— Czemu ja? Przecież wystarczyłby byle kretyn, którego nauczą 

uruchamiać silnik! 

— Bo tylko tobie ufam. — Odpowiedź Kathy, okraszona lekkim 

klepnięciem w ramię sprawiła, że Maksim stracił cały rezon. 

— Myślisz, że ktoś chciałby... — Zawahał się. Słowo sabotaż nie 

przechodziło mu przez gardło, choć pamiętał sztuczne burze piasko-

we i swój udział w bezpardonowej walce z siłami porządkowymi na 

Sati. — ...użyć tego w nieodpowiedni sposób? 

Skrzywiła się. 

— Nie o to chodzi. Chcę, żebyś spróbował ustalić, co stało się 

z tamtymi górnikami. Wyparowali? 

— Czemu nie? — odwarknął niezadowolony, przeklinając fakt, 

że Stachecka przed lotem wyciągnęła go z więzienia. Wyglądało na 

to, że nigdy nie będą kwita. — Mogli utknąć na wertepach, nie do-

cierając do kosmodromu, albo spłonąć w atmosferze po nieudanym 

starcie. 
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Skinęła głową. 

— Te opcje biorę na siebie — odparła, nie przyznając, że od 

dłuższego czasu bezskutecznie przeszukuje satelitarne zdjęcia Resos 

w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu po dawnych mieszkańcach 

kontynentu. 

Z początku Maksim po prostu oddał się błogiemu lenistwu — 

z czystej przekory. Z nogami opartymi na konsoli kierownika wydo-

bycia gapił się w sufit, zagłuszając wycie trojańskiego wiatru głośną 

muzyką, albo po prostu drzemał z brodą opartą na piersi, pozwalając 

maszynie pracować na jałowym biegu. 

Nigdy nie zaznawał jednak długiego, spokojnego snu. Budził się 

jeszcze bardziej zmęczony i zły, gdy ostrzegawcze piknięcia zwia-

stowały nadejście kolejnej burzy, coraz częściej miewał też koszma-

ry. Ciemne, ciasne pomieszczenia giganta przypominały mu wię-

zienne cele, pohukiwania wiatru i rzężenie starej maszynerii przywo-

dziły na myśl kroki krążących za drzwiami strażników, a uderzenia 

skłębionych mas pyłu o kadłub wprawiały serce w galop, każąc wie-

rzyć, że to rządowe „Baribale‖ znów kruszą betonowe stropy satiań-

skich schronów. 

Naciskał wtedy gaz i zwiększał obroty silnika, rzucając rękawicę 

złośliwej pogodzie. Dudnienie maszyny nie pozwalało tego odczuć, 

ale kamery zewnętrzne przekazywały, z jak demonicznym impetem 

narastały ataki wirów. Nauczył się wyczuwać uderzenia, oznaczające 

kres burzy, gdy wiry ciskały uniesiony w powietrze, utoczony w bry-

ły pył i rozbijały go o poszycie. Dopiero wtedy Maksim zmniejszał 

obroty silnika, odczuwał ulgę, ale nie odzyskiwał spokoju. 

W końcu, wyprowadzony z równowagi kolejnym koszmarnym 

snem, pękł, i zaczął przetrząsać pomieszczenie za pomieszczeniem. 

Daleko było tym poszukiwaniom do detektywistycznej systematyki: 

Sukurow zaglądał to tu, to tam, większą uwagą obdarzając pozosta-

wione rzeczy osobiste, niż nudne logi pokładowego dziennika. Ze 

szczególnym upodobaniem zaczął przeglądać klitki należące do gór-

ników, odwiedzane zapewne po raz pierwszy od ponad pół wieku. 

Każda, wyposażona w piętrowe łóżko, podwójną szafę i imitujący 

biurko, na stałe przykręcony do ściany blat, przeznaczona została dla 

dwóch osób, pracujących i odpoczywających zapewne na zmiany. 

Pilot od niechcenia przesuwał pozostawione na blatach pisaki, kubki 



 

PROZA 

134 

Kod błędu 

ze skamieniałym na dnach osadem, otwierał szafy, w pierwszej chwi-

li witany przez własne, zmęczone oblicze odbite w lusterkach, przy-

twierdzonych do wewnętrznych stron drzwi. Zatrzymywał wzrok na 

przyklejonych poniżej zdjęciach ziemskich, satiańskich i trojańskich 

krajobrazów, obrazkach hinduskich bogów, katolickich świętych 

i wyuzdanych fotografiach popularnych zapewne aktorek, dziwiąc 

się pustym miejscom po zdartych obrazkach. Po niektórych pozosta-

ły jedynie rogi. 

Śpieszyli się, zrozumiał. Zabierali to, co dla nich cenne. 

Na rozerwanym fragmencie jednej z fotografii sterczała wesoło 

w górę czerwona kokardka we włosach małej dziewczynki, czyjejś 

córki lub wnuczki. Poza zdjęciami, nielicznymi przyborami toaleto-

wymi, zapomnianymi częściami garderoby i porzuconymi bez żalu 

kombinezonami roboczymi z logo znienawidzonej Dhawana Miner 

Industries po dawnych górnikach pozostało niewiele. Sukurow 

skrzętnie zbierał wszystkie, rzadko odnajdywane kości pamięci, od-

kładając ich przeglądanie na później. Czasem, wyczerpany, rzucał się 

na to czy inne łóżko i bezmyślnie wpatrywał się w pryczę powyżej. 

W wielu takich miejscach również zauważył zdarte pośpiesznie 

okruchy czyjegoś dawnego życia. Zaczął przywykać już do myśli, że 

nie zobaczy żadnego z bliskich dawnych górników, gdy z potrącone-

go przypadkiem kosza na śmieci wysypały się poszarpane skrawki 

papieru. Przykucnął pomiędzy szafką a łóżkiem, by mechanicznymi 

ruchami palców złożyć w całość puzzle z podartej wściekłymi ru-

chami fotografii. Para młodych ludzi, kobieta i mężczyzna, uśmie-

chała się na tle kipiącego kolorami, trojańskiego ogrodu. 

Podnosząc się, wyrżnął głową o stolik. Zamroczyło go, zawyło 

mu w uszach. Chwilę trwało, zanim zrozumiał, że to ze sterowni 

niesie się alarm: nadciągała kolejna burza. Masując bolące miejsce 

tuż nad skronią, pobiegł do kokpitu. Dopadł fotela kierowcy, zwięk-

szył obroty, silnik zawył, ale sygnalizator nie przestał jęczeć. Do 

jego irytującego popiskiwania dołączył wkrótce dźwięk nadchodzą-

cego przekazu. Od budowlańców, czy z „Ananty‖? Sukurow zawahał 

się, zanim odebrał połączenie. 

— Co tam r...bisz, do j...olery! — popłynął z głośników ledwo 

słyszalny przez zakłócenia głos nieodległego przecież Khramma. — 

Idą ... nas, daj po gar...ch, k...wa! 
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Maksim posłusznie zwiększył obroty do maksimum. Podłoga 

i ściany zaczęły wibrować, dioda nadchodzącego połączenia migała 

wściekle, ale krzyki inżyniera utonęły w dudnieniu silników.  

— Nie słyszę was! — wrzasnął do głośnika Sukurow. — Daję 

pełną moc! 

Zafrapowany uruchomił ekran z podglądem okolicy: w otoczeniu 

giganta pełgały tylko małe, jakby dyżurujące wiry, za to nad placem 

budowy zawisła kurzawa. Nie zobaczył w jej oparach nawet nowo 

powstałych kopuł: burza wyraźnie ignorowała giganta. Lampka wia-

domości wciąż migała; zmniejszył obroty do nie przyprawiającego 

o głuchnięcie minimum i odebrał połączenie. 

— Sk... nu, rusz... ...pę, ...szysz? Rusz ...en zło...! — Khramm 

zdążył już ochrypnąć od krzyku. — Rusz...j, naty... ...miast! 

Sukurow zrozumiał. Zluzował dźwignię hamulca, odnalazł stopą 

gaz, przycisnął drążek. Maszyna powoli ruszyła do tyłu; zaaferowa-

ny nie zauważył wstecznego biegu. Szybko naprawił błąd i zerknął 

na ekran: kurzawa nad habitatami nie ustawała, ale pełzający gigant, 

choć nie od razu, odwrócił uwagę wirów. Nadciągnęły niczym rój, 

obsiadły maszynę, a krążąc wokół niej, połączyły siły, formując je-

den potężny. Ekran wypełniły szumy, sygnalizatory wiadomości zga-

sły. Maksim puścił drążek, zaciągnął hamulec i czekał, czując jak po 

plecach płyną mu strugi potu. Coś zadudniło w poszycie niczym 

grzmot, raz, drugi, trzeci. Finalne uderzenie zatargało kolosem pra-

wie jak zabawką. 

Potem nastała cisza. Oszołomiony Sukurow dopiero po chwili 

zauważył, że silnik zgasł, tak donośnie wyło mu w uszach. Z wysił-

kiem przełknął ślinę i zrestartował ekran z podglądem okolicy, ale 

zasypane pyłem kamery oślepły. Dopiero po tym wybrał częstotli-

wość kopuły inżynieryjnej, by odetchnąć z ulgą, słysząc głos nielu-

bianego Khramma. 

Dotąd nie notowano tak intensywnej burzy. Atakująca maszyny 

siła zdawała się uczyć na błędach. Szukając wyjaśnień, zajrzał 

w końcu do dziennika pokładowego giganta. Zapisów dokonywał tu 

automatycznie komputer pokładowy; wcześniej Maksim uznawał je 

za bezosobowe i nudne. Okraszone datą i godziną, następowały po 

sobie w zniechęcających kaskadach. Trudno było wyłuskać przydat-
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ne informacje z szeregu zwykłych, nieistotnych meldunków stanu 

aparatury, temperatury silnika, głębokości i czasu trwania wierceń. 

00:42:54 22.07.01.03<<Stanowisko 544 DELTA 50º81'N 

19º129'E odwiert próbny>> 

00:43:10 22.07.01.03<<Cykl oczyszczania PT zakończony>> 

00:51:12 22.07.01.03<<Archiwizacja dobowa: start>> 

00:56:52 22.07.01.03<<Temperatura wiertła 301,25>> 

00:00:00 00.00.00.00<<##$%&%%#**$$%>> 

01:07:02 23.07.01.03<<Kod błędu: 22.02; Restart systemu>> 

Ciągi niewiele mówiących Maksimowi dat i pomiary skutecznie 

zniechęcały do poszukiwania w nawale danych czegoś naprawdę 

ważnego, ale nawet po pobieżnym przejrzeniu kilku dni nie znalazł 

śladu po burzach tak gwałtownych, jak te obecne. Musiały przecież 

skutkować przestojem w pracach i zatrzymaniem odwiertów. 

01:42:23 23.07.01.03<<Analiza: poziom PEN-7 zadowalają-

cy>> 

01:46:51 23.07.01.03<<Analiza: poziom BUT-5 poniżej nor-

my>> 

Nic niezwykłego. Pospolita robota, dzień po dniu to samo. Mak-

sim dokładnie przestudiował mapę, zaznaczając sprawdzane przez 

górników pola. Postępowali tak metodycznie, że z powodzeniem 

można było przewidzieć ich kolejny ruch. Aż do momentu, w którym 

nagle porzucili odwierty i ruszyli na północny wschód, ku kosmo-

dromowi. Śledził kolejne współrzędne, pieczołowicie wytyczając 

dawno przemierzany przez nich szlak. 

Zapewne w związku z nadciągającą katastrofą, uznał Sukurow. 

W logach jednak nie znalazł śladu po odebraniu ostrzeżenia. 

Wszystko wskazywało na to, że odebrać je musieli, ale jakim trybem, 

pozostawało zagadką. Kolejnych otrzymać po prostu nie mogli. 

19:25:32 26.07.01.03<<Awaria systemu 219>> 

19:26:17 26.07.01.03<<Brak sygnału TPS: szukam>> 

19:25:55 26.07.01.03<<Brak połączenia z TPS>> 

19:25:59 26.07.01.03<<Wyszukiwanie TPS nieaktywne>> 

19:26:01 26.07.01.03<<System 219 nie odpowiada>> 

19:26:05 26.07.01.03<<Układ 219A nieaktywny>> 

19:26:06 26.07.01.03<<Układ 219B nieaktywny>> 



 

PROZA 

137 

Kod błędu 

Maksim wiedział, co to oznaczało: brak łączności z bazą i sateli-

tami nawigacyjnymi. Czy mógł być to poszukiwany ślad po przybie-

rającej na sile burzy? Tak, założył. To musiało być to. 

Ale dlaczego padł układ A i dublujący go układ B? 

00:00:00 00.00.00.00<<##$#$%@@@&$##@> 

19:51:15 26.07.01.03<<Kod błędu: 22.02; Restart systemu>> 

19:54:02 26.07.01.03<<System odzyskał sprawność po poważ-

nym błędzie>> 

19:54:25 26.07.01.03<<Układ 219 nie odpowiada>> 

19:55:42 26.07.01.03<<Moc silnika 01: 25%>> 

19:55:58 26.07.01.03<<Prędkość: 10 mph>> 

19:56:07 26.07.01.03<<Moc silnika 01: 15%>> 

19:56:09 26.07.01.03<<Prędkość 7 mph>> 

19:56:15 26.07.01.03<<Moc silnika 01: 5%>> 

Maksim przebiegł wzrokiem kolejne logi. Mimo próby urucho-

mienia drugiego silnika, górnicy nie ruszyli z miejsca. 

21:02:35 26.07.01.03<<MEV: aktywizacja>> 

21:09:07 26.07.01.03<<Właz MEV: zdjęcie blokady>> 

MEV, górniczy wehikuł ratunkowy. Opuścił giganta, zjeżdżając 

po rampie w jeszcze szalejący żywioł. W akcie desperacji postanowi-

li opuścić pojazd wydobywczy i dotrzeć do kosmodromu w inny 

sposób. 

21:10:20 26.07.01.03<<Platforma MEV: rozszczelnienie>> 

21:10:58 26.07.01.01<<Właz MEV: otwarcie>> 

21:11:24 26.07.01.03<<MEV poza pokładem>> 

21:12:01 26.07.01.03<<Właz MEV: zamknięcie>> 

A jednak się spieszyli. Czas deptał im po piętach i chyba nawet 

gdyby silniki maszyny górniczej zachowały sprawność, mieli marne 

szanse: gigant wydobywczy nie rozwijał wielkich prędkości. Porzu-

cili go około dziesięciu kilometrów od portu kosmicznego, w odle-

głości, którą mogli pokonać  nieco szybszym wehikułem MEV. Czy 

zdążyli na ostatni lot, tego nie wiedział.  Z drugiej strony, mało go to 

obchodziło. 

Ot, i cała twoja zagadka, Katia, pomyślał, przeciągając się w fo-

telu, choć wiedział, że w tej historii nie wszystkie elementy pasowały 

do siebie. 

01:55:26 28.07.01.03<<Platforma MEV: rozszczelnienie>> 
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Kilka godzin później. Czyżby ktoś wrócił? Przecież nie znaleźli 

żadnych zwłok. I dlaczego miałby użyć wrót hangaru, a nie włazu 

załogowego? Potem następował ciąg mało istotnych komunikatów 

stanu, kilka resetów, aż wreszcie system padł. Co mnie to obchodzi, 

Maksim przekonywał sam siebie, schodząc na niższy poziom. Bez 

przekonania przeszył światłem latarki otwarte zejście do hangaru dla 

pojazdu ratunkowego. Dno jaśniało, jak przysypane piachem i Suku-

rowa nagle zdjęła ciekawość, co kryje się wewnątrz. Umieścił latarkę 

w kieszeni na piersi, ostrożnie ujął barierkę i odszukał stopą pierw-

szy stopień prowadzącej w dół drabinki. 

Dotarł prawie do jej końca, ale nie zeskoczył na dno. Obejmując 

ją ramieniem, sięgnął po latarkę, lecz zanim zdążył rozejrzeć się wo-

koło, poczuł przenoszoną przez metal, delikatną wibrację, szybko 

przechodzącą w znajome, niemal ogłuszające dudnienie. Silniki gi-

ganta zwiększały obroty. 

Jak? Czyżby wpadł ktoś z inżynieryjnej? 

Zanim Sukurow ruszył z powrotem, maszyną szarpnęło. Źródło 

światła wypadło mu z dłoni, lądując na podłodze, a z góry dobiegł 

dźwięczny huk i jasne oko włazu zamknęło się, jakby pchnięte przez 

nagły start maszyny. Maksim, nie tracąc czasu na poszukiwanie la-

tarki, po omacku wspiął się na szczyt drabinki i usiłował dźwignąć 

klapę, najpierw dłonią, potem podważając ją barkiem. Bezskutecz-

nie; przez długą chwilę zbierał siły, dysząc ciężko i szukając jedno-

cześnie dłońmi jakiegoś uchwytu, dźwigni czy koła blokady. Że też 

nie zwrócił uwagi wcześniej na mechanizm po wewnętrznej stronie! 

Dudnienie przybierało na sile. Rozdrażniony fiaskiem prowadzo-

nych na ślepo poszukiwań, już rozważał powrót na dół po jedyne 

dostępne źródło światła, gdy wreszcie wymacał przekładnię. Szarp-

nął rączkę: ani drgnęła. Sukurowa oblał zimny pot: blokada centralna 

mogła oznaczać, że ktoś na górze postanowił rozszczelnić hangar 

MEV-a, a on, bez kombinezonu... Ponowił próbę, czując, jak jakaś 

siła przeciwstawia mu się, ciągnąc go do tyłu i wypuścił uchwyt 

z dłoni. Gigant najwyraźniej pokonywał wzniesienie, czy inną stoją-

cą mu na drodze przeszkodę. 

Kurwa mać, przecież w najbliższej okolicy nie było żadnych pa-

górków! 
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Po przechyle w tył nastąpił podobny w przód. Z zewnątrz dobie-

gały coraz bardziej przeraźliwe zgrzyty, przypominające tarcie 

o poszycie skał czy metalu, trzaski, przywodzące na myśl miażdżenie 

brył lodu. Potem gigant zakołysał się znowu; Maksim skupił się już 

tylko na tym, by nie spaść z drabiny. 

Nagle przechyły ustały. Silniki zawyły potępieńczo, maszyną 

wstrząsnęły jeszcze potężniejsze drżenia, poszycie zajęczało i gigant 

zaczął się cofać. Niedaleko ujechał, najwyraźniej trafiając na bloka-

dę, po czym zastygł. Dudnienie wygasało, wibracje cichły, ale spo-

cony Sukurow czekał. Gdy w końcu jednym dźwiękiem, który sły-

szał, było bicie jego własnego serca, odważył się sięgnąć drżącą dło-

nią do rączki blokady. 

Tym razem ustąpiła bez oporów. 

 
*** 

 

— Nie ja to, kurwa, zrobiłem, rozumiecie? Nie ja! — W krzyku 

Sukurowa pobrzmiewała już nie tylko wściekłość, ale i rozpacz. 

Trzymali go, związanego, w jednym z baraków habitatu inżynie-

ryjnego, czekając na przylot Stacheckiej. 

— Samo się zrobiło — warknął Khramm. 

— Nie wierzysz, kurwa, ale tak! 

Któryś z techników wymierzył leżącemu Maksimowi potężnego 

kopniaka w brzuch. Sukurow najpierw stracił dech, potem zawył 

i zaczął się krztusić. 

— Wywalić go na zewnątrz, tak, jak jest, bez maski — podpo-

wiedział inny. — Niech zdycha. 

— Czekamy na „grubą‖ — przypomniał Albert. 

— Po co? Przecież to ona wyciągnęła go z pierdla. Pieprzonego 

terrorystę! 

— Czekamy — wycedził lodowato kierownik. 

Niezadowolony robotyk przykucnął przy Maksimie, chwycił go 

za włosy i uniósł nieco głowę, by następnie uderzyć nią o podłogę. 

Khramm odwrócił wzrok. 

— Nieee jjjaaa — bełkotał ogłuszony Sukurow. — Nie... 
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Chwilowo dali mu spokój. Nie umiał określić, co bolało go bar-

dziej: czy ocierająca się prawie o lincz zemsta budowlańców, czy 

świadomość, że nie potrafił powstrzymać maszyny, tratującej świeżo 

postawioną kopułę habitatu. Wiedział, że nikt mu nie uwierzy. 

Nie słyszał słów, ale wyczuł wstrząsy towarzyszące lądowaniu 

wahadłowca i widział, jak Khramm zakłada kombinezon i rusza na 

spotkanie głównej inżynier. Resztę budowlańców stracił z oczu, ale 

nie został sam: krewki technik krążył w pobliżu, nie szczędząc cio-

sów sabotażyście. Czy potraktowaliby go inaczej, gdyby nie brał 

udziału w antyrządowym powstaniu na Sati? Nie walczył z przeko-

nania, po prostu tak jakoś wyszło. Maksim nie sądził, że ta prze-

szłość kiedykolwiek jeszcze zaważy na jego życiu. Teraz rozumiał, 

że nigdy przed nią nie ucieknie. 

— Sama zobacz, co narobił twój człowiek. — W oskarżycielskim 

tonie Khramma nie dało się nie wyczuć nuty satysfakcji. — Tych 

strat nie odrobimy. 

Stachecka nie odpowiedziała, przeklinając raz po raz. Podwładny 

zatrzymał łazik przy ruinach największej kopuły. Gigant wydobyw-

czy Sukurowa wciąż tkwił w środku, przysypany resztkami kon-

strukcji. Utknął, zakleszczony między tym, co zostało po potężnych 

wspornikach a centralną kolumną, podtrzymującą niedokończone 

jeszcze sklepienie. 

— Jak do tego doszło? — spytała Kathy. 

— Ostatnio wiry robią się coraz zuchwalsze. Nie reagowały na 

same wibracje silników, kazałem skurwielowi spuścić hamulec i ru-

szyć z miejsca. No i widzisz. Nie pozbieramy się po tym. 

— Przestań jęczeć. Jest tam dojście? Do maszyny, znaczy. 

— Jest. Przecież wyciągnęliśmy sukinsyna. Chcesz zobaczyć? 

— Nie teraz. Najpierw z nim pogadam. 

— Gówno ci to da. 

— Nie szkodzi, i tak siedzimy po uszy w szambie. Każ go spro-

wadzić. 

Zajęła miejsce w łaziku i czekała na Khramma, ponaglając go 

wzrokiem. Kierownik budowy niechętnie wybrał częstotliwość kopu-

ły inżynieryjnej i przekazał polecenie podwładnym.  

— Ty odpowiesz za ten rozkaz — zauważyła, gdy skończył. — 

Nie pozwoliłam na przemieszczanie giganta. 
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— Z wygodnej posadki na orbicie łatwo wydawać zakazy. Nie-

wiele brakowało, a to ty babrałabyś się w tym bagnie zamiast mnie.  

Porzucił maszynę i ruszył na piechotę wzdłuż fundamentów ko-

puły, przyglądając się uszkodzeniom. Dopiero gdy od bazy inżynie-

ryjnej zaczął zbliżać się drugi pojazd, Al przystanął i odwrócony 

plecami, udawał, że nie czeka. 

— To nie ja — rzucił Sukurow na widok Stacheckiej. — Nie 

wiem, jak to się stało! 

Zignorowała jego wyznanie. Skinęła ręką na towarzyszącego pi-

lotowi operatora mechów. 

— Idziemy. 

— To nie ja, słyszysz? — Pchnięty przez budowlańca Maksim 

o mało co nie stracił równowagi. 

— Zamknij mordę — warknęła. — Prowadź, Khramm. 

Podczas drogi przez gruzowisko milczeli wszyscy. Zadyszka Ka-

thy dowodziła, jak bardzo odwykła od marszów po pustkowiach. 

Świszczący oddech Alberta zdradzał targające nim emocje; pochrzą-

kiwanie zamykającego pochód technika świadczyło o wciąż nie 

milknącym gniewie. Sukurow raz po raz pociągał rozbitym nosem. 

Kierownik budowy wiódł ich wcale nie najkrótszą drogą, omijając 

największe przeszkody. Drabinka, prowadząca niegdyś na platformę 

przy włazie, pogięta i zdeformowana, nie pozwalała dostać się na 

górę; musieli skorzystać z podnośnika, pozostawionego przez bu-

dowlańców. Nawet po przejściu śluzy nie rozszczelnili hełmów, mi-

mo iż system raportował tylko nieistotne otarcia poszycia; główna 

inżynier nie ufała jego wskazaniom. 

— Tu siedziałem, gdy się wszystko zaczęło — przerwał milcze-

nie Sukurow, wskazując na otwarte zejście do hangaru MEV-a. 

Stachecka nie odwróciła się nawet, zmierzając na górę, prosto do 

kokpitu; tam zajęła miejsce kierowcy i wzbudziła ekran, by następnie 

wywołać na nim ostatnie logi dziennika pokładowego. 

— Ktoś w tym już grzebał? — spytała. 

— Nie — odparł Khramm. — Nie mieliśmy czasu. 

— Przecież sprawca jest oczywisty — mruknął technik. 

— Nie było mnie tu — przypomniał Maksim. 

— Ustawiałeś automatykę? — Przesunęła listę w dół. 

— Nie. I na pewno zaciągnąłem ręczny — zapewnił pilot. 
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— Przed czy po eskapadzie? — chrząknął Khramm, śledząc wraz 

z szefową ciągi wpisów na ekranie. — Tu, zobacz. — Pokazał pal-

cem, dodając: — Czternasta czterdzieści dwie, trzykrotne zwiększe-

nie obrotów. 

— Nie było mnie tu — powtórzył Sukurow. 

— Teraz też cię tu nie ma — zadrwił operator mecha. 

Stachecka znów zaczęła cofać listę, długo szukając odpowiednie-

go wpisu. 

10:15:13 02.05.49.04<<Hamulec centralny włączony>> 

— Włączył — przyznała, przebiegając wzrokiem po kolejnych 

logach. 

— Leć w dół — rzucił niecierpliwie Khramm. 

Mimo iż szukali oboje, nie znaleźli śladu po zwolnieniu hamulca. 

Dźwignia o wytartej rączce też pozostawała w takiej samej pozycji, 

w jakiej zastali ją budowlańcy tuż po zdarzeniu. 

— Mówiłem. — W głosie Maksima dało się wyczuć ulgę. 

Kathy zatrzymała palec na ciągu enigmatycznych symboli. 

— A to co? — spytała. 

00:00:00 00.00.00.00<<##$%&%%#**$$%>> 

14:37:03 02.05.49.04<<Kod błędu: 22.02; Restart systemu>> 

— Po czternastej resetowałeś system. — Khramm podniósł 

wzrok na Sukurowa. — Po co? 

— Niczego nie resetowałem. A ten komunikat powtarza się w ar-

chiwum. Często. Burze, rozumiecie? 

— Wiatr psujący komputer? — judził technik. 

— Wyładowania, tępy ćwoku — odwarknął Maksim. 

— Trzeba będzie sprawdzić cały układ. — Stachecka obróciła fo-

tel w stronę pilota, po raz pierwszy patrząc mu w oczy na tyle uważ-

nie, na ile pozwalały odbicia świateł kokpitu w wizjerze jego hełmu. 

— Co znalazłeś na dole? 

— Nic. — Zjeżył się Maksim. — Nie zdążyłem nawet zejść, gdy 

to się zaczęło. 

— Więc jak udowodnisz, że w ogóle tam byłeś? 

Sukurow zacisnął nerwowo pięści. Sama mnie tu zamknęłaś, po-

myślał. Dlaczego ja to mam udowadniać? 

— Zgubiłem latarkę — wycedził przez zaciśnięte zęby. — Zosta-

ła w hangarze. 
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Kathy wstała i minęła Maksima, mówiąc: 

— Zobaczymy. 

— Mógł zgubić ją wcześniej — zauważył technik. 

Tym razem nie musiał popychać Sukurowa; pilot sam podążył za 

główną inżynier, próbując dotrzymać jej kroku. 

— Albo wrzucić specjalnie, by nas zmylić — dodał Khramm. 

— Mógł — przyznała Stachecka, pokonując schody, wiodące na 

poziom śluz. — Nie przeczę. 

— Dzięki, że we mnie wierzysz, Katia — rzucił ponuro Maksim. 

Nie odpowiedziała; dotarła do pomieszczenia przed śluzą i po-

chylona nad barierką zaglądała do hangaru, po czym podniosła 

wzrok na technika. 

— W jakich przypadkach taki właz blokuje się samoczynnie? 

Zanim zdążył odpowiedzieć, w przejściu pojawił się kierownik 

budowy. 

— Chyba w to nie uwierzyłaś? — słowa Khramma wyrażały 

bezgraniczne zdziwienie. 

— Nie, ale załóżmy na chwilę, że tak było — odpowiedziała. — 

Więc? 

— Na pewno w odpowiedzi na planowane rozszczelnienie klapy 

hangaru — odparł specjalista od mechów i dodał po namyśle: — 

Albo wobec zagrożenia uszkodzeniem poszycia. 

— Ktoś chciał mnie wykończyć — wtrącił gorzko Maksim. — 

Nieźle. 

Stachecka znów pochyliła się nad włazem i zwiększyła moc re-

flektorów czołowych. 

— Dlaczego tam, do jasnej cholery, jest tak ciemno? 

— Nie naprawialiśmy tych systemów — przyznał Khramm. — 

Nie sądziliśmy, że się przydadzą. 

Kathy oderwała dłonie od barierki i uchwyciwszy tralki, wyson-

dowała stopą pierwszy stopień drabinki. 

Wszyscy trzej pochylili się nad zejściem, oświetlając drogę sze-

fowej. Stachecka nieśpiesznie dotarła prawie na sam dół i zatrzymała 

się na ostatnim stopniu, omiatając reflektorami podłogę u stóp dra-

binki. Szukała śladów, które mógł pozostawić Sukurow, ale na zasy-

panej pyłem podłodze nie odnalazła żadnego. Wtedy ostrożnie do-
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tknęła stopą podłoża, by zaraz ją cofnąć: podeszwa zostawiła wyraź-

ny ślad. Tak, Maksim nie schodził na dół, pomyślała.  

Może faktycznie nie powinna była mu ufać. 

Dopiero stanąwszy pewnie na obu nogach, rozejrzała się dokład-

niej. W najbliższym otoczeniu nic nie przykuło jej uwagi, a snop 

światła trafiał w końcu na ściany. Obróciła się wokoło i dostrzegła na 

podłodze za drabinką słaby, pomarańczowy poblask. Gdy podeszła 

bliżej, odnalazła zgubioną latarkę pilota: świeciła jeszcze, ale pod-

niesiona, wydała ostatnie tchnienie. 

— Coś masz? — Usłyszała w słuchawkach ciekawski głos 

Khramma. 

— Gówno — odwarknęła. 

— Wracaj. Gorodsky melduje, że burza odsłoniła coś  na północ-

ny wschód stąd. 

Jeszcze raz omiotła hangar zawiedzionym spojrzeniem, po czym 

wspięła się na górę. 
 

*** 

 

Trojańczycy nie ujechali daleko. Dostrzeżona z okien lądującego 

wahadłowca maszyna okazała się zaginionym wehikułem ratunko-

wym. Ciężarówka budowlańców, zwana „kabassu‖, opancerzona jak 

ziemskie zwierzę, po którym odziedziczyła nazwę i równie jak ono 

brzydka, wyruszyła wraz z trojańskim świtem, unosząc na pokładzie 

Stachecką, Khramma i jednego z jego podwładnych. W ametystowej 

poświacie nieodległego gazowego giganta kamienista okolica, kom-

binezony i sprzęt nabierały nierzeczywistej, brudnoróżowej barwy. 

Ekipa niechętnych sobie, przypadkowych śledczych wybrała okrężną 

trasę, wzdłuż brzegu amoniakalnej rzeki. Pogoda sprzyjała, wiry py-

łowe omijały ich z daleka. Zapasy powietrza miały starczyć na wiele 

godzin, a szczelne, choć nie krępujące ruchów kombinezony ter-

miczne chroniły przed trojańskim mrozem. Nie zdołałyby jednak 

zapewnić przetrwania w potężnej burzy, gdyby któryś z członków 

wyprawy znalazł się na zewnątrz w czasie nawałnicy. 

Stachecka pierwsza dostrzegła zagubiony pojazd górniczy, za-

grzebany prawie po sam dach. Starannie przygotowali się do wyjścia 

na zewnątrz, podpięli plecaki o największej pojemności. Mozolnie, 
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laserowymi cięciami i zwykłymi saperkami uwolnili z sarkofagu 

właz do MEV-a górników, zajrzawszy przy pierwszej okazji do 

środka przez pierwsze wolne okno: wyglądało na to, że pojazd był 

pusty. Zdwoili wysiłki, nie obawiając się już spotkania ze zwłokami 

poprzedników, oczyścili dostęp do ogniw i podpięli przywieziony 

z bazy akumulator. Pogoda wciąż sprzyjała. 

Trojański pojazd ożył. 

Nie zamierzali ruszać go z miejsca, jego przód i bok wciąż tkwiły 

przecież zagrzebane w pyle, Kathy zależało tylko na odczytach 

z komputera pokładowego. Elektroniczny mózg maszyny budził się 

opornie, długo ładował program, z trudnością łączył się z bazą da-

nych. Wirtualny ekran, wyświetlony nad konsolą, drgał i falował, 

pojawiał się, by po chwili zaniknąć. Stachecka, siedząc przy kokpi-

cie, niecierpliwie postukiwała w zszarzały panel, unikając spogląda-

nia na przednią szybę, wciąż jeszcze szczelnie zasypaną. Głęboko 

zamyślony Khramm zajmował miejsce obok, zwrócony w stronę 

jedynego okna, przez które było cokolwiek widać. Technik został 

przy transportowcu, obserwując okolicę, by ostrzec ich w razie po-

gorszenia pogody. 

— Wrócili do giganta, czy poszli do kosmodromu? — spytał Al, 

wskazując ruchem głowy ciąg pustych foteli przy ścianach pojazdu. 

— Skąd mam wiedzieć? — odburknęła. Program zawiesił się po 

raz kolejny. — A co byś zrobił na ich miejscu? 

— Wróciłbym. Do kosmodromu nie wystarczyłoby im powietrza. 

— Wystarczyłoby. Na styk. 

— Dobrze, dotarliby. I co dalej? Przecież nie mieli dokąd ucie-

kać. 

— Po orbicie krąży ten ich „Odyseusz‖ — przypomniała. 

— To złom. Nie dałby rady wrócić na Sati. Zresztą, nie dotarli na 

orbitę. 

— Grunt, że próbowali. — Stachecka wreszcie otworzyła archi-

wum. — O, jest. 

— Nie wiesz, czy próbowali. Może szukali tylko schronienia. 

Zaczęła przyglądać się logom, ignorując kolegę. Na krótko przed 

ostatecznym wyłączeniem systemu zobaczyła ciąg znajomych rese-

tów. 

00:00:00 00.00.00.00<<##$%&%%#**$$%>> 
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23:13:26 27.07.01.03<<Kod błędu: 22.02; Restart systemu>> 

— Zobacz. — Wskazała na jeden z takich logów, po którym na-

stąpiło znaczące obniżenie sprawności silników. — Było tak, jak 

z Sukurowem. 

— Właśnie że nie tak. Kogo chcesz oszukać? Nie zależy ci na 

rozwiązaniu zagadki, tylko na wybieleniu tego skurwiela. Cholera, 

tak czułem. 

Poirytowany Khramm wstał i opuścił wehikuł. Niezrażona Kathy 

przeglądała wpisy, dokumentujące kolejne etapy podróży Trojańczy-

ków, słuchając rozmowy budowlańców o niczym, aż do momentu, 

gdy ekran zalał czysty błękit, po czym wykwitł na nim komunikat 

o ładowaniu systemu. Serce zabiło jej mocniej. 

00:00:00 00.00.00.00<<##$%&%%#**$$%>> 

12:39:03 03.05.49.04<<Kod błędu: 22.02; Restart systemu>> 

Reset. Tym razem tu i teraz. 

— Al, jak pogoda? — rzuciła w eter. 

— W porządku — rozległo się w słuchawkach. 

Więc jednak przeciążenie starych obwodów, uznała. Przeczekała 

restart i wróciła do śledzenia logów. Mimo iż dotarła aż do jednej 

z wcześniejszych misji ratunkowych, w których uczestniczył MEV, 

nie znalazła sytuacji analogicznej do tej z gigantem. Po żadnym 

z restartów wehikuł nie zachowywał się nieprzewidywalnie. Stop-

niowo tracił moc, aż wreszcie utknął na dobre. Może Maksim na-

prawdę zdradził? 

00:00:00 00.00.00.00<<##$%&%%#**$$%>> 

12:45:22 03.05.49.04<<Kod błędu: 22.02; Restart systemu>> 

00:00:00 00.00.00.00<<Wszystkie ścieżki niedostępne>> 

Następny reset przywitała przekleństwem, ale szybko zamarło jej 

w ustach. 

00:00:00 00.00.00.00<<To już koniec>> 

Pochyliła się w kierunku wyświetlacza i zamrugała, skonsterno-

wana. Gdyby mogła, przetarłaby oczy ze zdumienia, ale niecodzien-

ny log zniknął tak niespodziewanie, jak się pojawił, uznała go więc 

za przywidzenie. Ekran zamigotał i padł na dobre, kontrolki na pane-

lu zgasły. Zdała sobie sprawę, że głupawa wymiana zdań między 

budowlańcami ucichła. 
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— Khramm? — wywołała kolegę, ale w odpowiedzi otrzymała 

tylko trzaski zakłóceń. 

Podniosła się z miejsca i wyjrzała przez otwarty właz. Niebo za-

snuwała już nadciągająca kurzawa, horyzont przestał istnieć, a wkoło 

tańczył pył, podrywany powietrznymi wirami. Al i jego podwładny 

zapewne spoglądali zza wizjerów „kabassu‖, bezpiecznie skryci we 

wnętrzu pojazdu, bo nie dostrzegła ich nigdzie wokół. 

— Ładnie z waszej strony, żeście mnie uprzedzili, egoistyczne 

kutasy — mruknęła, i pokonując podmuchy wiatru, powędrowała do 

transportowca. — Ale akumulator zdążyliście odpiąć, co? 

Trzaski przeszły w ogłuszający, dziwnie modulowany wizg. 

 

*** 

 

— Zgubiła wam się, skurwiele? Jak to: się zgubiła? — Krzyk Su-

kurowa wypełnił barak inżynieryjny. — To kobieta, nie miernik czy 

śrubokręt! 

Pomimo niechęci do pilota i tego, że wielu nie przepadało za Sta-

checką, zebrani w służącym za mesę, centralnym baraku habitatu 

budowlańcy przyznali mu rację, podchwytując pytanie: 

— Właśnie, jak? Słabo jej szukaliście... Nie mogła odejść daleko. 

— Szukaliśmy. — W głosie Khramma brzmiało zmęczenie, ale 

nie dodawało mu wiarygodności w oczach Maksima. Kierownik bu-

dowy opadł ciężko na siedzisko przy jednym ze stolików i oparł 

głowę na dłoni. — Wywoływaliśmy przez radio, lokalizowaliśmy 

nadajnik skafandra. Wysłaliśmy drony. Bez rezultatu. 

— Wiatr uderzył z taką siłą, że na samym odgrzebaniu „kabassu‖ 

dwie godziny zeszły — poparł go równie wyczerpany technik, sie-

dzący obok. — Mieliśmy szukać po nocy? Jak, do kurwy nędzy? 

— Z latarką w ręku, jeśli trzeba — odwarknął Sukurow. — Krok 

za krokiem, tak jak szuka się zaginionych! — Obrócił się i rozejrzał 

się po reszcie załogi z niedowierzaniem. — Dlaczego nie wezwali-

ście małego promu z „Ananty‖? Zamierzacie ją tak zostawić? 

Tym razem trafił na rosnącą obojętność. 

— Nie było takiego polecenia — padła odpowiedź z tłumu. 

— I tak do tej pory zużyła całe powietrze — zauważył ktoś, 

a ktoś drugi dodał: — O ile w ogóle przeżyła burzę. 
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— Wyślemy ekipę z rana — dodał ktoś inny. — Po nocy fak-

tycznie nie ma co gonić. Skoro znajdziemy najwyżej ciało... 

— Dattar? Gorodsky? — Sukurow odszukał wzrokiem zachowu-

jących wyniosły dystans zmienników. Stachecka przybyła z nimi 

z „Ananty‖, ale wyglądało na to, że wrócą sami. — Polecicie? 

— Odjebało ci? Żeby szukać igły w stogu siana naszą latającą 

cegłą, trzeba być zdrowo pierdolniętym. To tak, jakby wysyłać rej-

sowiec do rozbitka. — Pilotka zmarszczyła rude brwi. — Zresztą, za 

dwie godziny mamy okno startowe. Pojazdów tu mają dosyć, niech 

udostępnią. 

— Chodzi o czas, nie rozumiesz? — przerwał jej Maksim, cedząc 

przez zaciśnięte zęby. Wiedział, że Gorodsky i Kat szczerze się nie-

nawidziły, ale żeby aż tak? — Tylko o czas, nic więcej! Ona może 

mieć jeszcze szansę! 

— Nie tylko czas. Też o paliwo wyliczone na powrót — poparł 

koleżankę Dattar. — Nie zaryzykuję lądowania po ciemku, na werte-

pach. Mam uziemić prom na całe tygodnie na jakimś zadupiu, bo 

panom specjalistom od łopaty nie chce się ruszyć tyłków? Stary by 

mnie za to powiesił za jaja! 

Budowlańcy za jego plecami zaczęli powoli się rozchodzić, uda-

jąc, że nie słyszą obelgi. Maksim zaklął wulgarnie. 

— To mogło spotkać każdego z was, sukinsyny! — krzyknął za 

nimi i znów zwrócił się do Khramma. — Wasz „kabassu‖... 

— Ma rozładowane ogniwa — zamiast Ala odpowiedział tech-

nik. — Nie ujedzie daleko. 

— Więc dajcie mi łazik! — ryknął zdesperowany Sukurow, do-

padł Khramma i szarpnął go za kołnierz. — Co z wami, bydlaki? 

Zmówiliście się? Robicie to specjalnie?! 

Kierownik budowy gwałtownym ruchem ramienia strącił rękę pi-

lota. 

— Bierz łazik — warknął, wiedząc, że MEV tkwił na granicy za-

sięgu małego, otwartego pojazdu i że nawet jeśli Sukurow jakimś 

cudem dotrze na miejsce, to i tak nie da rady wrócić. Że powietrza, 

nawet gdyby wciąż żyła, starczyłoby Stacheckiej na pół godziny, 

może mniej, więc poświęcenie Maksima jest gówno warte. — I od-

pierdol się raz na zawsze ode mnie! 
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Pilotowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Wypadł z mesy 

i roztrącając budowlańców udających się na spoczynek, pognał 

w stronę śluzy. Niech widzą, jak opuszcza bazę zwykłym łazikiem. 

Niech mają go za wariata, straceńca. 

Niech w to uwierzą. Ale on i tak miał plan. 

 

*** 

 

Stachecka przemierzała wnętrze starego, trojańskiego MEV-a, 

w tę i we w tę, dziesięć kroków do ogona, zwrot, dziesięć kroków do 

kokpitu. Powinna była usiąść na jednym z przypiętych do ścian, nie-

wygodnych foteli, oszczędzać siły i powietrze, ale uznała, że nie ma 

po co. 

Prawdopodobieństwo przybycia ratowników należało do ekstre-

malnie niskich. 

Krążąc, zżymała się na samą siebie. Gdyby od razu po burzy, jak 

tylko opadł pył, ruszyła w kierunku budowanej bazy, może teraz 

docierałaby gdzieś w jej pobliże. Nie, aby dotrzeć na miejsce nie 

starczyłoby jej powietrza, ale może spotkałaby kogoś przypadkiem, 

może ktoś by zauważył... A tak, straciła czas, przeliczając w pamięci 

kilometry i litry gazu w plecaku, aż nadeszła kolejna zawierucha 

i zmusiła Kat do pozostania w MEV-ie. Może trzeba było iść w dru-

gą stronę, do kosmodromu? Martwy, zniszczony kompleks nie za-

pewniłby jej przetrwania, ale może znalazłaby choć jedno nierozła-

dowane ogniwo, choćby beczułkę węglowodorów, które pozwoliłyby 

jej uruchomić pierwszy lepszy nadajnik i nadać wiadomość na 

„Anantę‖. 

Może, może... A może nie. 

Wściekła na samą siebie przyspieszyła kroku. Burobrązowa 

ciemność za jedynym niezasypanym przez pył oknem starego pojaz-

du już dawno przestała przyciągać jej wzrok. Na myśl o Khrammie 

wciąż jeszcze odruchowo zaciskała pięści, choć gniew zelżał. Wła-

ściwie go rozumiała, ale gdyby tylko dostała sukinsyna w ręce... 

Przerobiłaby na mielonkę. 

Zemścił się, pieprzony dupek, za tamtą intrygę.  

Wreszcie znalazł sposób na Stachecką, za to, jak jeszcze przed lo-

tem, wygryzła go ze stanowiska głównego inżyniera misji. Wyjąt-



 

PROZA 

150 

Kod błędu 

kowo perfidny sposób, dorównujący perfidią jej działaniom na stacji 

Diu. 

Wtedy, tuż przed burzą, gdy dotarła do włazu „kabassu‖, nie 

przeczuwała, że wszystko skończy się w ten sposób. Najpierw huk-

nęła pięścią w drzwi, ale pewnie nie usłyszeli. Wysłała żądanie 

otwarcia na panelu, odczekała chwilę, bo zapylona kontrolka nie 

zmieniała koloru i przesunęła dźwignię. Drzwi ani drgnęły. 

— Khramm, otwórz ręcznie, właz się zacina — zażądała. — 

Khramm? 

Nie uzyskała odpowiedzi. Tak, przecież zakłócenia, uznała i za-

klęła cicho. W tej samej chwili wiatr uderzył z mocą, prawie powala-

jąc ją na grunt. Musieli to widzieć, a mimo to nie otworzyli włazu. 

Tchórze, sukinsyny, trzęsidupy, powtarzała. W zębach mieliła 

przekleństwa. 

Z trudem doczołgała się z powrotem do prawie niewidocznego 

w zamieci MEV-a, zamknęła za sobą właz. Wcześniej oczyszczone 

okienko znów zasnuł osad. Przeczekała nawałnicę, ale gdy wiatr 

ucichł i odważyła się wyjrzeć na zewnątrz, ślady gąsienic „kabassu‖ 

ginęły już pod opadającym nieubłaganie pyłem. 

Zrozumiała, że to nie Sukurowa należało uważać za zdrajcę. 

W pierwszym odruchu chciała biec po tych śladach, postawiła 

nawet parę kroków, ale szybko się opamiętała. Jeśli Khramm zamie-

rza wracać tym samym okrężnym szlakiem, którym przybyli, to jako 

piechur Kathy nie ma szans. Nie starczy jej powietrza, uznała wtedy. 

Nie starczy mi powietrza, pomyślała teraz. 

Zerknęła na zegarek, wbudowany w panel na przedramieniu 

kombinezonu. Wskaźnik poziomu tlenu wkroczył już na czerwone 

pole. Irytujący sygnał dźwiękowy, przypominający o bliskim wy-

czerpaniu baterii, wyłączyła już dawno. Co zrobi, gdy zabraknie jej 

tchu? Na chwilę przed śmiercią wybiegnie z MEV-a i zedrze z głowy 

hełm, by poczuć w gardle trujące azotowe powietrze. Od przylotu 

chciała to zrobić, wreszcie odetchnąć, choć nie tak, jak na terrafor-

mowanej Sati. Wiele razy łapała się na tym, że dłoń sama wędruje do 

zaczepów na kołnierzu, by zatrzymać się w ostatniej chwili. 

00:00:00 00.00.00.00<<To już koniec>>, przypomniała sobie. 

Khramm, czy Troja? 
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Nie, Al nie miałby czasu na programowanie. To przesłanie 

z Troi. Przez kogo wysłane? Przecież tutejsze życie nie wyszło poza 

pączkujące węglowodorowe pęcherzyki. Więc jednak on? 

Gorodsky melduje, że burza odsłoniła coś na północny wschód 

stąd... Ukartowali to? 

Przystanęła. Czując mrowienie w stopach, zdała sobie sprawę od 

ilu godzin tak krąży. Opadła, wyczerpana, na najbliższy fotel. Twar-

de tworzywo, mimo że wyprofilowane, nie dawało choćby namiastki 

wygody. Zmiana pozycji nie przyniosła ukojenia drżącym ze zmę-

czenia mięśniom. 

Nie, to nie mrowienie w nogach, nie skurcze mięśni. To cały 

MEV wibruje, przez jego ściany, sarkofag z regolitu i przez puszkę 

hełmu przenika do uszu Kat znajome dudnienie. Huk, którego nie 

sposób pomylić z niczym innym. 

Ciężki prom transportowy klasy Cargo–7. Czyżby Dattar i Go-

rodsky wracali na „Anantę‖? Minimalną, prawie zerową szansę, że 

dostrzegą ją z kokpitu, instynktownie postanowiła wykorzystać bez 

reszty. Żeby mieć choć racę! 

Poderwała się na równe nogi i wypadła z wehikułu górniczego. 

Od razu dostrzegła wahadłowiec na ciemnoburym, trojańskim niebie, 

rozświetlanym ametystową poświatą gazowego giganta. Zamarła, nie 

wierząc własnym oczom: prom nie wznosił się do pułapu zapłonu, 

najwyraźniej przygotowując się do pionowego lądowania. Ledwo 

utrzymała równowagę, gdy włączył potężne reflektory podwozia 

i zawisł wysoko nad gruntem, a podmuch wzbudzony przez silniki 

uderzył w nią tak silnie, jak trojański wiatr, pomimo sporej odległo-

ści. Wytrzymała i, odruchowo osłaniając twarz ręką, liczyła sekundy 

pozostałe do przyziemienia. 

Krzyknęła w przestrachu, gdy coś poszło nie tak. Tuż nad grun-

tem szperacze nagle zgasły, miarowy huk silników przeszedł w prze-

ciągłe, żałosne wycie. Przytomnie przywarła do ziemi, gdy waha-

dłowiec runął na nierówne, usłane głazami podłoże, wzbudzając 

chmurę pyłu. Zagryzła wargi w oczekiwaniu na wybuch, ale nad 

równiną zapadła cisza. 
— Kurwa! — Usłyszała w hełmofonie głos Sukurowa. — Pierdo-

lony kod błędu... 
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Wydaje się, iż klasyczne high fantasy z krasnoludami, elfami 

i potężnymi magami to nurt nieśmiertelny i zawsze na czasie. 

I choć opierające się na znanym schemacie światy rzadko bywają 

oryginalne, książka Małgorzaty Lisińskiej to dowód, że wciąż 

mogą być wciągające. 

 

Sodi de Gra Yudherthardere, szlachetnie urodzony krasnolud na 

służbie królowej Doliny Serbithów jest posiadaczem szczególnego 

daru. W jego ciele egzystuje tajemniczy Tropiciel — stwór potrafią-

cy wykrywać magię. Dzięki tej wyjątkowej zdolności Sodi umie od-

naleźć ślad użytego czaru albo wytropić ukrywającego się czarodzie-

ja. Krasnolud przemierza Krainę wypełniając zlecane przez królową 

zadania, a towarzyszą mu przyjaciel, potężny Pierwotny Mag Yasa 

i Likal, młoda dziewczyna o niezwykłej mocy. 

Wiele już napisano o tym, że polska fantastyka często inspiruje 

się Sienkiewiczem. „Tropiciel‖ jest tego doskonałym przykładem — 

przede wszystkim pod względem językowym. W dialogach Lisińska 

konsekwentnie trzyma się stylizacji, która upodabnia język bohate-

Autor:  Małgorzata Lisińska 

Wydawnictwo:  Genius Creations 
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rów do tego używanego przez postacie z trylogii. Co prawda Sodi 

zwraca się do Likal per „panna‖ (zamiast „waćpanna‖), a do charak-

terystycznych dla autora „Potopu‖ archaizmów dochodzi chętnie 

wykorzystywane w polskiej fantastyce „chędożenie‖ (którego 

w książce nie brakuje), jednak czytając „Topiciela‖, trudno nie mieć 

skojarzeń z sienkiewiczowską frazą. 

Ta charakterystyczna stylizacja czasem męczy, choć dzięki niej 

czytelnik może poczuć się w Krainie z „Tropiciela‖ swojsko. Nawią-

zania bywają zresztą głębsze niż archaizmy czy szyk wyrazów — 

warto przypomnieć zdanie o kobietach „do łba idących szybciej niż 

przedni miodzik‖. To komentarz, którym autorka wprost odnosi po-

stać Sodiego do sienkiewiczowskiego Małego Rycerza (choć 

w większości aspektów przypomina on raczej młodszego i mniej 

kulturalnego Zagłobę). 

Trylogia to zresztą nie jedyny trop kulturowy, z którego korzysta 

„Tropiciel‖. Najbardziej czytelne są nawiązania do baśni — zazwy-

czaj dość odległe, ale widoczne. Z początku pełnią one funkcję oz-

dobników, bez których historie spokojnie mogłyby się obejść. Dopie-

ro rozdział „Mroczny okruch‖ wprowadza bardziej dojrzały kontekst, 

nadając znanej historii nowy wymiar, a przy tym nie tracąc charakte-

rystycznych dla świata „Tropiciela‖ szczegółów. Podobnie jak ele-

menty baśni, same historie też w książce ewoluują, stopniowo nabie-

rając trudniejszego, mrocznego wymiaru. Jednocześnie zbiór — niby 

posuwających historię głównych bohaterów do przodu, ale mimo to 

zupełnie osobnych — opowiadań w pewnym momencie niemal nie-

postrzeżenie staje się powieścią. Powieścią już nie tylko zabawną 

i wypełnioną seksualnymi przygodami, ale i niepozbawioną głębszej 

refleksji. 

Jednak nawet poruszając trudne kwestie winy i odpowiedzialno-

ści Lisińska nie wikła się zbyt mocno w etyczne dylematy, koncen-

trując się na prowadzeniu historii. „Tropiciel‖ to książka, która ni-

czego nie udaje. Autorka nie obiecuje nic więcej, niż czysto rozryw-

kową prozę fantasy i słowa dotrzymuje w stu procentach. Owszem, 

są tu wątki dotyczące uczuć czy przeciwstawiania się złu — temu 

nadprzyrodzonemu i temu zwykłemu, ludzkiemu — Lisińska jednak 

nie sili się ani na ozdobniki mające sugerować wielkie ambicje tek-
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stu, ani na przesadne moralizowanie. Celem jest stworzenie jak naj-

lepszej, rozrywkowej prozy i to trzeba zaliczyć do plusów „Tropicie-

la‖ — jest to pozycja lekka i taka, którą czyta się szybko i przyjem-

nie. Można się zżymać na uproszczenia i czarno-białych w gruncie 

rzeczy bohaterów, jednak czy podobnych zarzutów nie można wysu-

nąć w kierunku bardzo wielu powieści, nie tylko fantasy? Powieści, 

które mimo to po prostu dobrze się czyta? 

Szkoda jednak, że przez ten brak społecznikowskiego zacięcia 

nie ma w tekście bohaterów spoza „wyższej sfery‖. O ile nawet 

Sienkiewiczowi zdarzało się takich wprowadzać — choćby jako po-

staci negatywne, ale jednak ważne — to autorka „Tropiciela‖ traktu-

je ich jako niezbędne dodatki, koncentrując się na szlachetnie uro-

dzonych, wyjątkowo utalentowanych, pięknych i najczęściej wiecz-

nie młodych. Mamy więc Pierwotnego Maga (nawiasem mówiąc, nie 

wiadomo, czemu pisanego wielką literą) Yasę — przystojnego i tak 

potężnego, że przy kilku pierwszych historiach zaczynamy się zasta-

nawiać, po co mu towarzysze. Mag bez problemu radzi sobie 

z wszystkimi przeszkodami, po drodze jak James Bond przyciągając 

chętne do spędzenia z nim nocy piękności, a przy tym wszystkim jest 

milczącym twardzielem o złotym sercu. Jego podopieczna Likal to 

co prawda znajda z podrzędnej karczmy, jednak okazuje się być nie 

tylko wyjątkowo potężną czarownicą, ale i — a jakże — pięknością, 

jakich mało. Na kartach „Tropiciela‖ spotkamy też niezwykle uro-

dziwą i potężną kuzynkę Yasy, ponętne władczynie o idealnych cia-

łach, atrakcyjną wojowniczkę Rosę, która nie tylko włada silną ma-

gią, ale i doskonale, jeśli nie najlepiej w całej Krainie, walczy na 

miecze. Na tym tle czasem przewijają się ciekawe postacie „z ludu‖ 

takie, jak serdeczny karczmarz z rozdziału „Lustereczko‖, jednak 

istoty spoza idealnego kręgu wybranych są właściwie papierowymi 

dodatkami, przede wszystkim w postaci korowodu „chętnych cicho-

dajek‖ i służących zazdroszczących Rosie jej urody i mocy. 

Na tym tle bardzo pozytywnie wyróżnia się główny bohater. Sam 

bogaty i szlachetnie urodzony, nie jest jednak pozbawiony wad, a ich 

obecność pozwala mu szybko zyskać sympatię czytelnika. Przede 

wszystkim Sodi niezbyt dobrze włada magią — która w świecie 

książki wydaje się mieć nieograniczone możliwości — i nie zna się 



 

RECENZJA 

156 

na telepatii. Podczas gdy pozostali bohaterowie większość proble-

mów załatwiają potężnymi czarami i irytująco często śledzą cudze 

myśli, przed krasnoludem świat ma niemal równie wiele tajemnic, 

jak przed czytelnikiem. Choć czasami rynsztokowy język Sodiego 

wydaje się być przesadzony, to nieustanne marudzenie krasnoluda, 

jego przyziemne problemy (takie jak ból mniej szlachetnej części 

pleców po długim siedzeniu w siodle) i żartobliwe odzywki wywołu-

ją uśmiech na twarzy, a barokowe gawędziarstwo tej postaci stanowi 

miłą odmianę po znaczącym milczeniu Yasy (który odzywa się 

z rzadka i nieodmiennie „miękko‖).  

Jest to o tyle ważne, że to właśnie Sodi jest głównym bohaterem 

„Tropiciela‖ i choć na początku książki wydaje się, że jego jedynym 

zadaniem jest zanudzanie potężnego i doskonale radzącego sobie ze 

wszystkim maga oraz narzekanie na ból głowy z powodu znajdowa-

nia się w pobliżu czarów, z czasem okazuje się kimś dla Yasy i Likal 

niezbędnym. Nie tylko ze względu na potężny dar wykrywania ma-

gii, ale przede wszystkim jako przyziemny głos rozsądku, a przy tym 

wierny przyjaciel, który za nieustającym marudzeniem na niewygody 

i rozprawianiem o „pochędóżkach‖ skrywa wielkie serce. Szkoda, że 

jego faktyczna rola w początkowych opowieściach jest w sumie nie-

wielka, a swój krasomówczy talent rozwija głównie w monologach. 

Jedyną osobą, która dotrzymuje mu kroku, bywa Likal, a przecież 

cięty język Sodiego aż prosi się o równie mocnego w gębie rozmów-

cę. 

Likal zresztą w pewnym momencie również milknie — postać ta 

bowiem ewoluuje w miarę postępu akcji. Jest to jeden z dwóch naj-

bardziej wyrazistych wątków całej książki — przemiana od posłu-

gaczki do czarownicy, a przy tym dojrzewanie emocjonalne młodej 

dziewczyny. Snuta w „Tropicielu‖ opowieść nabiera głębi właśnie 

wtedy, kiedy osobne historie (napisane tak, że każdy rozdział to jed-

no opowiadanie) zaczynają się sklejać w konkretną fabułę. A ewolu-

cja Likal i spotkanie Yasy z trzema kobietami z przeszłości — smo-

czycą, czarownicą i Zakonną — stanowią dla owej fabuły elementy 

kluczowe. 

W „Tropicielu‖ znajdziemy tylko zarys bogatego świata stworzo-

nego przez autorkę, a duża część historii postaci pozostaje czytelni-
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kom nieznana. Sugestie na temat przeszłości Yasy i jego niecodzien-

nego związku z Rosą, bliżej niewyjaśnione istnienie Zakonu czy 

Tradycji, polityka Krainy, której bieg wpływa na losy bohaterów czy 

tego chcą, czy nie — wszystkie te kwestie pozostają otwarte. Ostatni 

rozdział książki nie kończy zresztą snutej w „Tropicielu‖ historii. Ta 

zaś jest na tyle wciągająca, że kolejne tomy z pewnością znajdą wie-

lu czytelników. 

Zanim pojawi się kolejna część przygód Sodiego, warto sięgnąć 

po „Syndrom lustereczka‖ z piątego numeru magazynu „Silmaris‖. 

Tekst opowiada bowiem o przygodach krasnoludki Benerii, której 

potomkiem jest główny bohater „Tropiciela‖. 
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Zabawy w nekromancję  
 

 
CMĘTARZ ZWIEŻĄT 

  

 

 

 
 

 

 

 

Magdalena Makówka 

 

 

 

 

 

„Cmętarz zwieżąt" to jedna z bardziej znanych publikacji 

Stephena Kinga. W Stanach Zjednoczonych ukazała się w 1983 

roku i właśnie w latach 80. osadzona jest fabuła powieści. Polski 

wydawca, zdając sobie sprawę z popularności mistrza amery-

kańskiego horroru, nie zapomina dostarczać czytelnikom kolej-

nych wydań jego powieści. Od 2015 roku możemy przeżyć przy-

godę z tą powieścią Kinga także w formie audiobooka. 

 

Luis Creed wraz z żoną Rachel, dwójką dzieci i kotem przybywa 

do małego miasteczka Ludlow. Ojciec rodziny ma objąć posadę leka-

rza na pobliskim uniwersytecie. Szybko zaprzyjaźnia się z sąsiadem 

— Judem Crandallem, który rodzinną miejscowość zna od podszew-

ki, a na dłużej opuścił ją tylko po to, by wziąć udział w I Wojnie 

Światowej. Dzięki jego pomocy rodzina szybko aklimatyzuje się 

w nowym miejscu, które zdaje się im idealnym do spędzenia reszty 

życia. Jak się jednak okaże, nawet tak urokliwa miejscowość jak 

Ludlow ma swoje mroczne tajemnice. Sekretem, o którym miejscowi 

nie rozmawiają z obcymi, jest cmentarz zwierząt, stanowiący dla 

Autor:  Stephen King  

Wydawnictwo:  Prószyński i S-ka 

Data wydania:  2015 

Czas trwania:   15 godzin 28 minut  
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dzieci miejsce pochówku ukochanych pupili. Jak się jednak okaże, 

skrywa on mroczną tajemnicę, która na zawsze zmieni życie rodziny 

Creedów. 
 

King zasłynął jako twórca horrorów. Trudno się temu dziwić, 

skoro całymi latami pracował na tę opinię. Jednocześnie ma on nie-

zwykły talent do konstruowania wątków psychologicznych. Nie ina-

czej jest w „Cmętarzu zwieżąt", który w rzeczywistości okazuje się 

doskonale skonstruowaną opowieścią o rodzinie. Od dawna nie spo-

tkałam się z tak dobrym ukazaniem relacji panujących w domu. Cre-

edowie są ze wszech miar normalną, amerykańską rodziną z klasy 

średniej. W ich domu nie ma patologii i nałogów, dzieci wychowują 

się w szczęśliwej familii. Jednocześnie nie jest to życie idealne. 

W tle przewija się problem radzenia sobie z traumą, konfliktu z te-

ściami. Narracja dzieli się na dwie części, pierwsza ukazuje niemal 

sielankowe życie rodziny, które kontrastuje z tragedią dziejącą się 

w części drugiej. King doskonale opisuje emocje ludzi, zmuszonym 

do zmierzenia się z największym dramatem w ich życiu. Portrety 

psychologiczne bohaterów są doskonale nakreślone i idealnie nadają 

się do tego, aby ukazać to, co jest tak naprawdę tematem powieści, 

czyli różne odcienie miłości. Wszystko to sprawia, że „Cmętarz 

zwieżąt” byłby udaną powieścią nawet bez wątku nadprzyrodzone-

go. 
 

Elementy horroru wyszły Kingowi wyjątkowo dobrze. Słuchając 

audiobooka, szczególnie wieczorową porą, odczuwałam strach, co 

nie zdarza mi się często. Jednocześnie King nie epatuje okropno-

ściami nastawionymi na zaszokowanie czytelnika, lecz stawia na 

budowanie napięcia i odpowiedniej atmosfery. 
 

Tym, czego mi brakowało, było szersze nakreślenie tła i ukazanie 

większej liczby mieszkańców Ludlow. Przydałoby się także wzboga-

cenie informacji o przeszłości miasteczka, historii związanej z India-

nami, ich obyczajami, z którymi wszak ściśle związane jest tytułowe 

cmentarzysko.  

Kilka słów uznania należy się lektorowi audiobooka, przygoto-

wanego przez Prószyńskiego i S-kę. Krzysztof Plewako-Szczerbiński 
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doskonale zinterpretował prozę Kinga. Jego gra głosem w mistrzow-

ski sposób oddaje emocje ukazane w toku narracji, w odpowiednich 

momentach podkreśla grozę rozgrywających się wydarzeń. 
 

„Cmętarz zwieżąt" jest dla mnie jedną z lepszych powieści Ste-

phena Kinga. To opowieść o rodzinie, która przekazuje też prawdy 

o przemijaniu, tęsknocie i godzeniu się ze śmiercią najbliższych. 

Jednym słowem stary, dobry King w najlepszej formie. 
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Zaprojektuj sobie człowieka 
 

 

TRZECIA LUDZKOŚĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Lech 

 

 

 

Co by było, gdyby rację miał jednak nie Darwin, a de La-

marck? Albo gdyby gatunek ludzki nie pochodził od małpy, lecz 

został stworzony przez bardzo realnych bogów i to w dość kon-

kretnym celu? I co myśli o ludziach planeta Ziemia? Rozmach 

wizji Webera obejmuje nie tylko odpowiedzi na te pytania, ale 

przede wszystkim — krytyczną wizję historii ludzkości. 

 

David Wells, francuski naukowiec i syn sławnego paleontologa, 

bierze udział w konkursie na projekt badawczy, mający na celu wy-

znaczenie kierunku przyszłej ewolucji ludzkości. Jego wyrosły 

z fascynacji ludem Pigmejów pomysł spotyka się z życzliwym przy-

jęciem. David ma jednak poważnych rywali, w tym piękną, lecz 

kompletnie niezainteresowaną młodym biologiem Aurorę — specja-

listkę od Amazonek. Karierę obojga uważnie obserwuje pułkownik 

Natalia, członkini tajnej komórki francuskiej armii, bezpośrednio 

podlegającej prezydentowi. Tymczasem na Antarktydzie dzieje się 

coś, co może wstrząsnąć współczesną nauką: kiedy David zajmuje 

się przyszłością Homo sapiens, jego ojciec — paleontolog Charles 

Wells — dokonuje niesamowitego odkrycia dotyczącego przeszłości 

tego gatunku. 

Autor:  Bernard Werber 
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Historia ludzkości to główny temat książki — autor „Trzeciej 

ludzkości‖ w interesujący sposób aplikuje do ewolucji życia na ziemi 

powszechną dziś w nowych technologiach tendencję do miniaturyza-

cji. W powieści pojawia się koncepcja Homo sapiens jako swego 

rodzaju stadium przejściowego między gigantami z przeszłości 

a przyszłymi, jeszcze mniejszymi organizmami. Weber sięga po sza-

lone z punktu widzenia dzisiejszej nauki hipotezy, takie jak możli-

wość wyhodowania jajorodnego człowieka, zabezpieczanie się przed 

promieniowaniem jądrowym dzięki zastosowaniu jadu pszczół czy 

— wątek chyba najciekawszy — oparcie się na lamarckowskiej wizji 

ewolucji (według której zmiany zachodzą nie poprzez przypadkowe 

mutacje, ale rodzice przekazują potomstwu nabyte w trakcie swojego 

życia cechy). Jednak biologiczna ewolucja gatunku to tylko pozornie 

najważniejszy wątek powieści — autor przygląda się bowiem przede 

wszystkim historii społecznej, nie bojąc się przy tym poruszyć wąt-

ków politycznych i religijnych.  

Oprócz samych ludzi i ich nieznanych wcześniej przodków poja-

wia się jeszcze jedna, wyjątkowa bohaterka — planeta Ziemia. We-

ber wraca do najlepszych czasów New Age’u, traktując hipotezę Gai 

Jamesa Lovelocka (a bardziej jego następców, jak Terence McKen-

na) bardzo dosłownie. Planeta opowiada swoją, zaskakującą wersję 

historii życia na Ziemi, co jest pomysłem tyle ciekawym, co irytują-

cym. O ile samo uzasadnienie „projektu życia‖ jest interesujące, 

o tyle wstawki narracyjne z opowieścią planety wywołują co najwy-

żej wzruszenie ramion. Świadoma Gaja wydaje się konceptem trud-

nym do uwierzenia, choć działania, w których niekoniecznie przy-

pomina dobrotliwą matkę, a bardziej starotestamentowego Boga su-

rowo karzącego za każde wykroczenie, to wątek wciągający i sto-

sunkowo oryginalny. Zabrakło jednak konsekwencji przy tworzeniu 

tej postaci — Gaja raz doskonale wie, co dzieje się na jej powierzch-

ni, raz wydaje się być dzieckiem zagubionym we mgle; potrafi szale-

nie precyzyjnie określać konkretne miejsca i chybiać o tysiące kilo-

metrów. Najbardziej dziwi zaś, że nie kojarzy podstawowych faktów, 

wydaje się nie pamiętać jaskini, do której trafia Charles Wells, ani 

nie wiedzieć, czy jest tam, czy też nie ma najważniejszego dla niej 

zasobu — ropy naftowej. Choć sama przyznaje, że działania ludzi 

powodują u niej utratę pamięci, okazuje się bardzo dobrze znać swo-
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ją historię. Nie ma więc powodu, by nie potrafiła przywołać żadnych 

skojarzeń z miejscem, do którego dociera paleontolog. 

Sięganie do New Age’u to zresztą zarówno siła, jak i bolączka 

„Trzeciej ludzkości‖. Autor z jednej strony sprawnie żongluje znany-

mi wątkami i tematami, z drugiej — popada w przesadę, na równi 

z szalonymi teoriami biologicznymi prezentując tematy wędrówki 

dusz czy mistycznego połączenia z Matką Ziemią. Pigmejska inicja-

cja głównego bohatera wydaje się być ciekawym motywem etnogra-

ficznym, jednak szukanie rozwiązań naukowych problemów poprzez 

przypominanie sobie poprzednich wcieleń budzi co najwyżej zdzi-

wienie. 

Trzeba bowiem przyznać, że w swoim mistycyzującym, proeko-

logicznym i profeministycznym zacięciu Weber wybrał drogę łatwą, 

podsuwając czytelnikowi rozwiązania pod sam nos i ślizgając się po 

powierzchni problemów. Szkoda, bo to tematy ważne, a dość na-

chalnym prowadzeniem czytelnika za rękę autor zdaje się im tę wagę 

odbierać. Dobrze rozegrany wątek konkursu na projekt ewolucji 

ludzkości, w którym brak obiektywizmu jury obnaża mechanizmy 

polityczne i uniwersyteckie, zostaje przykryty buldożerami rozjeż-

dżającymi las deszczowy i tragedią uciśnionych Pigmejów i Amazo-

nek. Los Pigmejów, prawa kobiet w Turcji i Iranie oraz nielegalna 

wycinka dżungli to ważne tematy, jednak ich podejmowanie wymaga 

wiedzy i delikatności, żeby wśród różnych odcieni pokazać praw-

dziwy dramat, nie zaś bombardować czytelnika prawdami objawio-

nymi. Tym bardziej, że powieść jest niestety niedopracowana pod 

względem naukowym — autor nie ustrzegł się błędów i nielogiczno-

ści (można tu wymienić choćby przyjęte w książce założenie, że sko-

ro przedstawiciele dawnej rasy byli średnio dziesięć razy wyżsi niż 

współczesny człowiek, to musieli też dziesięć razy więcej ważyć). 

Najpoważniejszym błędem „Trzeciej ludzkości‖ wydaje się być 

jednak nadmiar wątków sprawiający, że najciekawsze i chyba naj-

ważniejsze kwestie ulegają rozmyciu. Autor w jednej powieści 

przedstawia możliwe drogi ewolucji ludzkości, pokazuje dwie klęski 

żywiołowe (w tym jedną pandemię o ogólnoświatowym zasięgu), 

tworzy alternatywną prehistorię ludzkości, wprowadza wątek wę-

drówki dusz, oddaje głos samej planecie — Gai, opisuje niesamowity 

naukowy eksperyment, bawi się wątkami miłosnymi, pokazuje me-



 

RECENZJA 

164 

chanizmy wielkiej i małej polityki, zamyka grupę ludzi na wiele mie-

sięcy w małej przestrzeni, próbując odmalować reakcje psycholo-

giczne bohaterów na tę sytuację, porusza problemy ekologii i praw 

kobiet, opowiada o piętnie, jakie na dzieciach odciskają rodzice... 

Wiele grzybów w jednym barszczu, a każdy na tyle mały, że trudno 

naprawdę poczuć jego smak.  

Tymczasem w powieści przewijają się naprawdę ciekawe wątki, 

które, choć nieźle rozegrane, mogłyby wybrzmieć jeszcze mocniej. 

Jednym z najbardziej interesujących jest etyczny problem odpowie-

dzialności naukowca. Zebrana przez pułkownik Natalię Ovitz druży-

na ma szlachetne zamiary, a ich eksperyment jest fascynujący 

w swoim nieprawdopodobieństwie. Jednak kiedy David Wells i jego 

towarzysze zaczynają — dość spontanicznie — bawić się w bogów, 

powstaje interesujący dysonans. Bohaterowie w stosunkowo po-

wierzchowny sposób uzasadniają swoje działania, sprzeniewierzają-

ce się — przynajmniej w niektórych przypadkach — ich własnym 

ideałom i celom, jakie sobie wcześniej postawili. Jasnym staje się, iż 

zafascynowani efektami eksperymentów genetycznych nie przemy-

śleli fundamentalnej kwestii: jakie będą konsekwencje ich działań?  

Mimo tych wszystkich zastrzeżeń warto sięgnąć po „Trzecią 

ludzkość‖ — jest to książka wciągająca, z wieloma interesującymi 

wątkami. Mogłoby się wydawać, że powieść o tak wartkiej akcji 

stanowi zamkniętą całość, tymczasem zakończenie otwiera pole do 

kontynuacji, a rozpoczęte wątki prezentują się obiecująco. Najmoc-

niejsze strony powieści Webera — krytyczne spojrzenie na dzisiejsze 

społeczeństwo, media i politykę — zachęcają do sięgnięcia po na-

stępne części.  
Cykl „Trzecia ludzkość‖ jest już zakończony: dwa kolejne tomy 

serii ukazały się w 2017 roku. Pozostaje mieć nadzieję, że po galopu-
jącym początku autor pozwolił sobie na nieco oddechu i dokładniej-
sze przyjrzenie się poruszanym problemom. 
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Świadkowie historii 
 

 

PTAKI DRAPIEŻNE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Piasek 

 
 
 

Urodziłem się nieco ponad ćwierć wieku po zakończeniu 

II Wojny Światowej. Dzięki temu jako dzieciak, a później nasto-

latek, miałem wiele okazji, by spotkać ludzi, dla których tamten 

ponury okres był żywym wspomnieniem. Ich relacje często stały 

w sprzeczności z tym, czym byliśmy karmieni w szkole, co oglą-

daliśmy na ekranach telewizorów, czytaliśmy w książkach. Apo-

teoza wojny, bohaterowie bez skazy, Bóg, honor, ojczyzna... 

I oczywiście, straszny, bezwzględny Wróg. Czarno-biała historia. 

 
Dziś młodzi ludzie są w znacznie gorszej sytuacji. Nieubłagany 

upływ czasu robi swoje i świadków historii sprzed blisko osiemdzie-
sięciu lat jest naprawdę niewielu. A tacy, którzy chcą i potrafią po-
dzielić się wspomnieniami, w dodatku bez ubarwiania przeszłości, są 
naprawdę rzadkością. Dlatego warto sięgnąć do historii Lucjana „Sę-
pa‖ Wiśniewskiego, likwidatora z kontrwywiadu AK, którą spisali 
Michał Wójcik i Emil Marat. 

„Ptaki drapieżne‖ to obraz konfliktu zbrojnego widzianego 
oczami młodego chłopaka. Namacalna groza wojny dopadła piętna-
stoletniego Lucjana w styczniu 1940 roku, gdy wraz z rodzicami stał 
się świadkiem polowania na skazańców, którzy próbowali zbiec 

Autorzy: Lucjan Wiśniewski, 

   Michał Wójcik, 

   Emil Marat 
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z miejsca jednej z pierwszych masowych egzekucji organizowanych 
przez Niemców w Warszawie. Te sceny musiały zapaść głęboko 
w pamięć nastolatka. Kilkanaście miesięcy później, szesnastoletni 
młodzik złożył przysięgę wojskową na ręce Tadeusza Towarnickie-
go, a w 1942 roku wraz z nim i garstką chłopaków wyruszył na Lu-
belszczyznę, by utworzyć oddział partyzancki. 

Brzmi to jak setka innych podobnych opowieści z tamtego okre-
su. W takim skrócie zapewne tak, ale „Sęp‖ w dobitnych słowach 
opowiada o raczkującej konspiracji, dowódcach, którzy nie mieli 
doświadczenia w podziemnej robocie, szesnastoosobowym oddziale 
włóczącym się po lesie bez broni, o odbijaniu krów z rąk niemiec-
kich żołnierzy — bez strzału zresztą. 

Ale to tylko preludium. W połowie 1941 roku dowództwo kontr-
wywiadu AK postanowiło utworzyć oddział, którego celem miała 
być likwidacja konfidentów i zdrajców. Zadanie to otrzymał porucz-
nik „Twardy‖, czyli Leszek Kowalewski, przyjaciel „De Vrana‖ — 
wspomnianego Tadeusza Towarnickiego, którego mianował swoim 
zastępcą. I tak oto Lucjan Wiśniewski i jego koledzy, jesienią 1942 
roku, dostali propozycję wstąpienia do oddziału znanego później 
jako 993/W. Byli to: „Sęp‖, „Gil‖, „Puchacz‖, „Kobuz‖ i „Jur I‖. 
Pamiętajmy, trzydziestoletni mężczyźni powołali do życia oddział, 
a następnie wcielili w jego szeregi chłopców, wśród których jedynie 
Stanisław Salach pseudonim „Kobuz‖ — albo „Kobus‖, jak podają 
inne źródła — nie był nastolatkiem. Mniej więcej od roku... 

Największą, według mnie, zaletą „Ptaków drapieżnych‖ jest to, 
że jej lektura burzy wiele powszechnych wyobrażeń na temat okresu 
okupacji i wojny. Wszyscy zapewne znamy taką scenę: ulica, środek 
dnia, dwóch młodych mężczyzn w długich prochowcach i oficerkach 
zachodzi drogę jakiemuś jegomościowi. Pojawia się broń. Zatrzyma-
ny z przerażeniem patrzy w wylot lufy parabellum. Jeden z napastni-
ków wyjmuje złożoną we czworo kartkę, rozkłada ją i powoli, po-
ważnym głosem odczytuje sentencję wyroku: W imieniu Polskiego 
Państwa Podziemnego jesteś skazany na śmierć za zdradę Ojczyzny. 

Czas się pożegnać z tym wzniosłym obrazem. Jedyna rzecz, która 
znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, to wspomniane oficerki. 
„Sęp‖ twierdzi, że chłopaki często nosili się w sposób zwracający 
uwagę, co było zresztą niezbyt rozsądne. Ale to i tak było niczym 
w porównaniu do niektórych aktów brawury. Wracając do sceny 
egzekucji. W rzeczywistości nie było żadnego czytania wyroków, za 
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to niejednokrotnie były nieprzewidziane okoliczności, improwizacja, 
kula w plecy, przypadkowe ofiary, strzelanina w tramwaju... 

Książka jest napisana w formie wywiadu. Panowie Wójcik i Ma-
rat pozwalają się swobodnie wypowiedzieć Wiśniewskiemu, ale nie 
unikają również drążenia niektórych problemów i stawiania niewy-
godnych pytań. Z drugiej strony „Sęp‖ nie ucieka od odpowiedzi ani 
nie stara się gloryfikować siebie czy też kolegów. Czytelnik dowia-
duje się o konfliktach pomiędzy różnymi frakcjami AK, o proble-
mach życia codziennego w okupowanej Warszawie, o kapitalnej roli 
dziewczyn łączniczek, o problemie szmalcowników i wielu, wielu 
innych sprawach. 

Końcowe rozdziały poświęcone są wspomnieniom z Powstania 
Warszawskiego. To nie jest opowieść o bohaterskiej walce zorgani-
zowanych oddziałów, tylko opowieść o chaosie, spontanicznych 
działaniach, konfliktach pomiędzy dowódcami i o śmierci. Czasem 
niepotrzebnej. Tematów jest wiele, niektóre naprawdę trudne. 

Tekst został wzbogacony o liczne przypisy z dodatkowymi wyja-
śnieniami oraz odwołaniami do materiałów źródłowych. Całość 
wieńczą fotografie, bibliografia oraz indeks nazwisk i pseudonimów. 
Michał Wójcik i Emil Marat są w tym wypadku gwarantami solidnej 
roboty. Wójcik, dziennikarz i historyk. Marat, filozof, dziennikarz 
i pisarz. Nie po raz pierwszy sięgnęli po tematykę wojenną i nie po 
raz pierwszy zdecydowali się na formę wywiadu rzeki. W 2015 roku 
otrzymali Historyczną Nagrodę Tygodnika Polityka za książkę pod 
tytułem „Made in Poland‖, opowiadającą o Stanisławie Likierniku — 
literackim pierwowzorze postaci „Kolumba‖ z powieści Romana 
Bratnego „Kolumbowie. Rocznik 20‖. 

Zachęcam do sięgnięcia po „Ptaki drapieżne‖. Z jednej strony 
książkę czyta się z wypiekami na twarzy, jakby to była powieść 
przygodowa. Z drugiej strony jest to okazja do spotkania z prawdzi-
wą, żywą historią współczesną. Poza tym, naprawdę warto kształto-
wać w sobie realistyczne wyobrażenie tego, czym jest wojna. Zanim 
przyjdzie kolejny polityk lub zaangażowany twórca i zacznie opo-
wiadać o wzniosłej i bohaterskiej walce, oczywiście zawsze ku czy-
jejś chwale. 
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To nie jest typowa  
książka Pilipiuka 

 

 

RAPORT Z PÓŁNOCY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szumacher 

 
 
 
 

„Raport z Północy” to nie jest — powtarzam — to nie jest ty-

powa książka Pilipiuka. Nie znajdziecie tutaj zagmatwanych in-

tryg, dziwacznego, podlanego wysokoprocentowym alkoholem 

humoru, oczu jelenia i wampirów z żadnego M. I żeby nie było, 

że nie ostrzegałam. Co więc znajdziecie? Cóż... 
 

 

Książka ta jest dosyć wyrywkowym raportem z podróży przez 

życie. Mamy więc wątki autobiograficzne (choć sam autor zarzeka 

się, że wcale ich tam nie ma). Zaczyna się od wychowania w za-

ściankowym, skopanym przez historię i rządy kraju za czasów PRL-

u. Pilipiuk wspomina swoje liczne szkoły (źle), nauczycieli (bardzo 

źle) i system edukacji (do wymiany). Opowiada o niemożliwości 

życia jak normalni ludzie z Zachodu, problemach z wydostaniem się 

za granicę, przeciekającej zza granicy literaturze i kulturze, paczkach 

od znajomych ze Skandynawii... Ogólnie jest w tej części książki 

dużo żalu, podeptanych marzeń i gniewu. To tak naprawdę tylko 

wstęp. Potem jest lepiej. No, do pewnego stopnia. 

Autor: Andrzej Pilipiuk 

Wydawnictwo:  Fabryka Słów 

Data wydania: 24 listopada 2017 

ISBN: 9788379642915 

Liczba stron: 350 

Gatunek: historyczna,  

 podróżnicza 
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Większość „Raportu...‖ to wspomnienia z następujących po sobie 

wypraw do Skandynawii w latach 1999, 2002, 2010, 2015 i 2016. 

Dzięki dosyć dużej rozpiętości czasowej możemy nie tylko obser-

wować kolejne ekspedycje i odkrywanie zabytków, muzeów, miejsc 

ciekawych pod względem historycznym i geograficznym w Norwegii 

i Szwecji, ale śledzimy też Andrzeja Pilipiuka jako człowieka i auto-

ra (choć to ostatnie chyba najmniej). Twórca Jakuba Wędrowycza 

pierwsze swoje opowieści umiejscawiał właśnie w Skandynawii, 

kiedy jeszcze nie miał szans zobaczyć tego kraju (działo się to 

w czasach, gdy nie było Google Maps czy ogólnodostępnego Inter-

netu). Podczas swoich podróży stopniowo odkrywał miejsca, o któ-

rych czytał w książkach lub które mignęły mu w starej kinematogra-

fii skandynawskiej czy duńskiej. Jest tu też sporo ciekawostek histo-

rycznych przybliżających czasy wikingów, podbojów historycznych, 

a nawet losy klasztorów żeńskich. 

Kolejne wyjazdy to także ważne wyprawy rodzinne: z ojcem, 

z dziewczyną, z żoną, z dziećmi, ze znajomymi. I uważne obserwa-

cje, że świat wokół się zmienia — niekoniecznie w dobrym kierun-

ku. Pojawiają się tu wątki imigrantów, ludobójstwa Breivika, polityki 

krajów skandynawskich. Jak już wspominałam, to nie jest typowa 

książka Pilipiuka i miejscami do łatwych nie należy. Jeśli miałabym 

mieć jakąś uwagę, to tę jedną: o wiele lepiej bym zniosła lekturę 

(i książka też by na tym nie straciła), gdyby z „Raportu...‖ wyrzucić 

rozważania na temat polityki i polityków polskich w ostatnich dzie-

sięciu latach. Z pisarzami jest zupełnie jak z rodziną: podczas spo-

tkania należy unikać kwestii religii, polityki i seksu. Jeśli będę chcia-

ła posłuchać o teoriach spiskowych, brzozach i tak dalej, włączę so-

bie dowolny program publicystyczny w telewizji. Książki powinny 

pełnić rolę miejsca ucieczki „do‖ i ucieczki „z‖, o ile na okładce nie 

jest wyraźnie wskazane inaczej. 
Podsumowując, „Raport z Północy‖ to kawał ciekawej lektury 

i choć nigdy mnie specjalnie nie ciągnęło w rejony skandynawskie, 
dowiedziałam się wielu nowych rzeczy (dla samej historii zbrojnego 
oporu biskupa Jóna Arasona warto pokonać całość). Czytać czy nie 
czytać? Myślę, że to pierwsze. Tylko żeby potem nie było, że nie 
ostrzegałam… 
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Powrót do Wilczej Doliny 
 

 

ZASZYJ OCZY WILKOM  
 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Piasek 

 
 
 
 

Sporo czasu upłynęło, odkąd Marta Krajewska zabrała nas 

po raz pierwszy do pewnej zagubionej w górach doliny. W końcu 

jednak doczekaliśmy się ciągu dalszego i znów możemy zawęd-

rować do świata starych wierzeń, starych bogów i starych zna-

jomych. 

 

 

Drugi tom cyklu „Wilczej Doliny‖ rozpoczyna się krótko po za-

kończeniu pierwszego i trudno byłoby śledzić fabułę, nie mając za 

sobą lektury debiutanckiej powieści Marty Krajewskiej. W dolinie 

spotykamy starych znajomych włącznie z DaWernem, który powró-

cił zza Sinych Wód. Zastajemy również stare, jak i całkiem nowe 

problemy piętrzące się przed opiekunką. Już w pierwszej scenie 

przychodzi Vendzie stanąć w obronie trojga obcych, którzy przybyli 

do wioski jakiś czas temu, a teraz zostali oskarżeni o popełnienie 

morderstwa. Wiele jednak wskazuje na to, że sprawcą jest ktoś zu-

pełnie inny: być może w dolinie grasuje wilkołak. Akcja rusza 

z kopyta, a likantropia staje się motywem przewodnim „Zaszyj oczy 

wilkom‖. 

Autor: Marta Krajewska 

Wydawnictwo:  Genius Creations 

Data wydania: 30 września 2017 

ISBN: 9788379951086 

Liczba stron: 520 

Gatunek: fantasy 
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Koncepcja, na której zasadza się druga część trylogii, jest iden-

tyczna jak w przypadku „Idź i czekaj mrozów‖. Miejsce akcji nie 

wykracza poza dolinę, a uwaga czytelnika jest skupiona głównie na 

przygodach opiekunki. Życiu ludzi w wiosce Vendy rytm nadaje 

przyroda, a o pomyślności mieszkańców decydują bogowie, demony 

i czary. Nic dziwnego, że w takich okolicznościach niezwykle istot-

nymi składnikami codzienności są rytuały, modły, zaklęcia. Te dwa 

elementy, czyli spójność miejsca akcji oraz opisy zwyczajów są dla 

mnie największymi atutami „Wilczej Doliny‖. Pierwszy z nich 

umożliwia autorce zbudowanie kameralnej atmosfery, która mnie 

urzeka, a drugi uchyla przed odbiorcą drzwi do dawno zaginionego 

świata wierzeń słowiańskich. Marta Krajewska nie ukrywa swojej 

fascynacji kulturą naszych praprzodków, co nie oznacza, że należy 

się spodziewać, aby „Zaszyj oczy wilkom‖ miało pretendować do 

miana opracowania popularnonaukowego, a tym bardziej naukowe-

go. Jednak ta warstwa powieści zdecydowanie wyewoluowała 

w porównaniu do pierwszego tomu. Opisane tam zwyczaje nie są dla 

nas, współczesnych Polaków, zupełnie obce czy nieznane. Natomiast 

w drugiej części pojawiły się obrzędy i wierzenia dość egzotyczne, 

jak choćby tytułowe zaszywanie oczu wilkom, zaczerpnięte 

z bułgarskiego rytuału wilczych świąt. 

Powieść przeczytałem z ogromną przyjemnością, zresztą nie 

ukrywam, że czekałem na kontynuację „Idź i czekaj mrozów‖ 

z niecierpliwością. Jednak tym razem wiedziałem, czego się spo-

dziewać, i było mi łatwiej spojrzeć na całość chłodniejszym okiem, 

co zaowocowało kilkoma spostrzeżeniami. Podczas lektury miałem 

wrażenie, że „Zaszyj oczy wilkom‖ niekiedy schodzi z kursu i nie-

bezpiecznie dryfuje w kierunku zbioru opowiadań. Oczywiście ist-

nieją wątki scalające kompozycję, jednak niektóre epizody mogłyby 

stanowić odrębne, samodzielne utwory, a główna linia fabularna nie 

ucierpiałaby z powodu ich zniknięcia. Dodatkowo fragment, będący 

nawiązaniem do baśni o Królowej Śniegu, został wprowadzony do 

fabuły w sposób pretekstowy. Trudno mi jest więcej napisać na ten 

temat i jednocześnie nie zdradzić szczegółów, i nie zepsuć przyjem-

ności z lektury, ale odniosłem wrażenie, że Autorka nie do końca 

miała pomysł, jak wkomponować wspomniany rozdział i w rezulta-

cie widać fastrygę. 
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Podczas lektury, gdzieś w jej połowie, uświadomiłem sobie, że 

od czasu do czasu coś jeszcze mnie uwiera. Był to sposób kreowania 

męskich bohaterów. Kobiety i dziewczęta na kartach powieści są peł-

nokrwistymi postaciami, zróżnicowanymi, targanymi emocjami 

i uczuciami. Natomiast płeć brzydka jest reprezentowana przez 

osobników cokolwiek — nomen omen — papierowych, o podobnych 

do siebie, stereotypowych zachowaniach i reakcjach. Oczywiście to 

nie jest tak, że wszyscy występujący mężczyźni, gdy wkraczają na 

scenę, zachowują się tak samo i ledwie ich można rozróżnić. Znajmy 

proporcje, Marta Krajewska jest świetną autorką i nie schodzi poni-

żej pewnego, moim zdaniem, wysokiego poziomu. Jednak dyspro-

porcję w sposobie kreacji bohaterów obu płci dostrzegam. 

Zacząłem od pochwał i na pochwałach skończę. Wspominałem 

już wcześniej o wątkach stanowiących szkielet, na którym Autorka 

oparła „Zaszyj oczy wilkom‖. Część z nich jest kontynuacją historii 

opowiedzianych w pierwszym tomie, część pojawiła się dopiero 

w drugim, ale wspólnie coraz bardziej intrygują i obiecują burzliwy 

finał. Na szczególną uwagę zasługuje wątek Atry. W „Idź i czekaj 

mrozów‖ uznałem go za poboczny. Teraz postać mało sympatycznej 

dziewuchy nabrała znaczenia i zaryzykuję tezę, że fragmenty opo-

wiadające o jej losach stały się najlepszą częścią powieści. 
Czy warto zatem sięgnąć po „Zaszyj oczy wilkom‖? Po wielo-

kroć tak! Książka Marty Krajewskiej zapewne posiada pewne man-
kamenty, jak każdy zresztą utwór literacki. W gruncie rzeczy są to 
jednak drobiazgi, które w żadnym wypadku nie są w stanie przesło-
nić faktu, że to świetna lektura. W dodatku druga część trylogii nie 
tylko bawi, ale również uczy. Zatem serdecznie zapraszam do Wil-
czej Doliny, do miejsca gdzie przed Szczodrymi Godami u pował 
wiszą podłaźniczki, gdzie żerczyni rozmawia z bogami i gdzie kło-
buk nie jest li tylko stworem z bestiariusza. 
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Wszystkie nieszczęśliwe kobiety 
 

 

KIJANKI I KRETOWISKA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szumacher 

 
 
 
 

Są książki, które czyta się łatwo i równie łatwo się recenzuje. 

„Kijanki i kretowiska” nie należą do żadnej z tych grup. Im dłu-

żej myślę o tym, jakich słów użyć do opisu tego zbioru opowia-

dań, tym bardziej opadają mi ręce. Bo: „Ta książka spodobałaby 

się Agnieszce Hałas, jest tak depresyjna, obezwładniająca, a jed-

nocześnie literacko dobra” Wam nie wystarczy za recenzję, 

prawda? Tak myślałam... 

 

Może zacznijmy od autorki i potem jakoś pójdzie. Aleksandra 

Zielińska zadebiutowała niedawno, bo w 2014 roku powieścią 

„Przypadek Alicji‖. W 2016 roku wydała „Burą i szał‖. Za pierwszą 

książkę była nominowana do Nagrody Conrada, za drugą do Nagro-

dy im. Witolda Gombrowicza. Więc wiecie, wyższa półka. Literatura 

wymagająca od czytelnika więcej niż light fantasy, romansidło albo 

artykuł w prasie codziennej. I może dlatego boli. 

 

„Kijanki i kretowiska‖ to zbiór jedenastu opowiadań, w których 

motywem przewodnim jest rosnąca depresja czytelnika. Przez pierw-

sze trzy jeszcze jakoś idzie, ale w połowie książki dostaje się emo-

Autorzy: Aleksandra Zielińska 

Wydawnictwo:  W.A.B. 

Data wydania: 27 września 2017 

ISBN: 9788328047433 

Liczba stron: 240 

Gatunek: dramat obyczajowy, 
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cjonalnych szram na duszy, a ostatnie dwa sprowadzają czytelnika 

do szlochającej kupki nieszczęścia, marzącej o odpaleniu Pink Floy-

dów i znalezieniu odpowiednio ostrego noża, by zakończyć mękę 

istnienia na tym świecie. Zupełnie jak po lekturze „Olgi i Ostów‖ — 

stąd nawiązanie do Agnieszki Hałas — tylko jeszcze bardziej. 

I w sumie nie wiadomo dlaczego, bo „Kijanki i kretowiska‖ to takie 

małomiasteczkowe opowiastki, dryfujące gdzieś na granicy nierze-

czywistości i szaleństwa. Mamy tu małe dziewczynki, stare chałupy, 

letnie pola, pomosty nad jeziorami, wiejskie święta, a oprócz tego 

krwawe tajemnice z przeszłości, sekty, morderstwa, zaginione po-

tomstwo, napuchnięte topielce i inne przyjemne rzeczy, na które 

można się przypadkiem natknąć. Z jakiegoś powodu historie te doty-

czą w olbrzymiej części małych dzieci, dziewczynek albo kobiet. 

Czym sobie zasłużyły na taki los?  

 
Literacka rzeczywistość Zielińskiej nie jest miejscem, w którym 

chcielibyście się znaleźć. A jednocześnie nie można Autorce odmó-
wić talentu pisarskiego. Jest wiele osób, które oczekują od literatury 
czegoś brudnego, mrocznego i przygnębiającego. Krwawego, ale nie 
utopionego w rozbryzgach jak w ekranizacji „Piły‖, a raczej przesią-
kającego przez drzwi niedopowiedzeń i sugestii szkarłatną plamą. 
Nie chcecie wiedzieć, co wydarzyło się w zamkniętym za wspo-
mnianymi drzwiami pokoju, a jednak już trzymacie dłoń na klamce. 
I to są właśnie „Kijanki i kretowiska‖. 
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Nie tylko „Myszka Hania”... 
 

 

Jest nam, całej redakcji, bardzo miło, że możemy powiadomić 

o nowym osiągnięciu Koleżanki Barbary. Otóż jeszcze w marcu uka-

żą się, nakładem wydawnictwa Alegoria, „Łzy Boga Deszczu‖. 

Życzymy stu tysięcy sprzedanych egzemplarzy! 

 

 

Co jest największym skarbem na 

Ziemi? Woda. Bez niej nie ma życia. 

Na szczęście wieki temu Bóg Deszczu 

za pośrednictwem swojej wysłanniczki 

podarował czterem dziewczynkom 

cztery kamienie — swoje Łzy. I zawarł 

z ludźmi układ. Co kilkaset lat kolejne 

Nosicielki Łez muszą udać się w ta-

jemne miejsce i odprawić magiczny 

rytuał, który sprawi, że wody na Ziemi nigdy nie zabraknie. Bora 

dowiaduje się o swoim posłannictwie w osiemnaste urodziny. Wraz 

z wyznaczonym jej przez Źródło Mocy Opiekunem wyrusza 

w podróż, aby wypełnić misję. Nie wie, jak niebezpieczna będzie to 

droga. Na cudowny kamień czyhają Czarni Mnisi, których przywód-

ca chce przejąć kontrolę nad wodą na całym świecie i w ten sposób 

zmusić wszystkich ludzi do poddaństwa. A pokonać bądź przechy-

trzyć zakonnych niełatwo, bowiem oprócz tego, że opanowali oni 

podróżowanie w czasie, to dysponują technologią, o której współcze-

śni Borze mogą jedynie pomarzyć. 
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Systemy magiczne  
w kulturze i literaturze 

 

 

Damian Lupa 

 

 

Schematy funkcjonowania magii i czarów 

 

W literaturze występuje kilka schematów funkcjonowania magii 

i czarów. Analizując wybrane przykłady z historii kultury, książki 

J.K Rowling, Jarosława Grzędowicza, J.R.R. Tolkiena, a nawet 

Gwiezdne Wojny, odpowiem na kilka pytań: czym właściwie jest 

magia i skąd się bierze? Dlaczego zaklęcia trzeba wypowiadać i do-

datkowo w jedynym słusznym języku? Dlaczego magia nie działa 

samodzielnie, lecz wymaga wspomagania, np. różdżki? I dlaczego 

warto znać prawdziwe imię boga? 

 

Źródła magii. Czym jest i skąd się bierze 

 

Nasi przodkowie wierzyli w ład i jednolitość świata, jak również, 

że te same przyczyny powodują zawsze te same skutki i odpowied-

nimi zaklęciami, obrzędami można wywoływać określone rezultaty. 

Wiara w obecność i skuteczność magii była powszechna. 

U afrykańskiego ludu Azande magia, czary i eliksiry (leki) to trzy 

różne rzeczy. Czarownik był osobą, która posiadała wrodzoną moc. 

Magia w jego przypadku stała się cechą fizyczną, dodatkowym orga-

nem lub substancją znajdującą się w organizmie, który rósł wraz 

z całym ciałem lub której przybywało z wiekiem; im czarownik był 

starszy, tym jego czary stawały się mocniejsze. Stanowiła cechę 
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Magia w ciągu wieków wpływała na postrzeganie świata przez ludzi. 

Również dzisiaj, mimo naszej nauki i technologii, wiele elementów z dawnych 

wierzeń nadal funkcjonuje w codziennym życiu. Były tak mocno zakorzenione, 

że Kościół katolicki, chcąc czy też nie, włączył elementy myślenia magicznego 

do liturgii czy sposobów obchodzenia poszczególnych świąt. 
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dziedziczną, umiejętności przechodziły z ojca na syna i z matki na 

córkę. Czarownik władał magią w sposób naturalny, nie musiał od-

prawiać żadnych obrzędów ani wypowiadać zaklęć. Natomiast mag 

(czarnoksiężnik) musiał czerpać moc z różnych rzeczy i eliksirów 

nazywanych lekami, np. różnych rodzajów drewna, olei, roślin; mie-

szano je lub wykonywano z nich określone przedmioty — to one 

miały moc. 

U Aborygenów magia to energia, którą można pozyskać i wyko-

rzystać do własnych celów. Występuje tylko w wyznaczonych miej-

scach, które są opisane w mitach i opowieściach plemiennych. Czło-

nek plemienia mógł przy nich odnowić energię życiową, szamani 

mogli dodatkowo pozyskać moc. W obu przypadkach należało od-

prawić odpowiednie rytuały. 

Umiejętne posługiwanie się magią mogło zapewnić nawet nie-

śmiertelność. Nasi przodkowie, niepotrafiący myśleć o życiu i duszy 

w sposób abstrakcyjny, utożsamiali je z jakimś przedmiotem w ciele. 

Życie zaczęto identyfikować z duszą, którą jako coś materialnego 

w organizmie można było wyjąć i schować w bezpiecznym miejscu. 

Wierzono, że tak długo, jak długo dusza jest ukryta, nic nie może 

człowieka zabić, ponieważ nie ma w nim życia. Po jej wyjęciu czło-

wiek mógł normalnie funkcjonować dzięki specjalnej więzi, jaką 

utrzymywała z ciałem. Koncepcja duszy zewnętrznej była dość po-

pularna, a jej ślady znaleziono u różnych ludów od Indii po Irlandię. 

J.K. Rowling rozwinęła ją, tworząc horkruksy, czyli przedmioty, 

w których można było przechować cząstkę siebie. Lord Voldemort 

rozszczepił swoją duszę na siedem części, chcąc zapewnić sobie 

większe bezpieczeństwo. 

U C.S. Lewisa i J.R.R. Tolkiena magia jest kolejną siłą obecną 

w fantastycznym świecie, podobnie jak pogoda czy grawitacja. Po-

gląd ten został przejęty i rozwinięty przez młodsze pokolenie pisarzy 

brytyjskich: Terry’ego Pratchetta i J.K. Rowling. 

Z pojęciem magii u Tolkiena spotykamy się w co najmniej dwóch 

znaczeniach: albo jako coś niezrozumiałego bądź niedostępnego bo-

haterom, albo jako siła wykorzystana w sposób pozytywny lub nega-

tywny. Magia pojawiła się prawdopodobnie podczas stworzenia 

świata przez Eru. 
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Postaciami najbardziej zbliżonymi do obecnego pojmowania 

osób władających magią była grupa pięciu mędrców wysłanych 

przez Valarów do Śródziemia, aby pomóc elfom i ludziom w walce 

ze złem. Nie wiemy dokładnie jaką mocą dysponowali, Valarowie 

zakazali im ujawniania skąd przybywają i kim naprawdę są. Pięciu 

czarodziejów należało do Majarów, istot duchowych stworzonych 

przez Eru; do tej samej grupy należał również Sauron. Czarodzieje 

w Śródziemiu mają bardzo ograniczoną władzę, ich zadaniem jest 

głównie radzić i pomagać w zjednoczeniu w walce ze złem. Gandalf 

wykorzystuje magię tylko w kilku sytuacjach, np. kiedy walczy 

z Balrogiem w Morii, uwalnia króla Theodena, czy rozmawia z Sa-

rumanem po bitwie o Helmowy Jar. Tolkien w swoich dziełach za-

warł również negatywne przykłady wykorzystania magii, np. za-

mknięcie mocy w pierścieniach władzy. Stworzono ich łącznie dwa-

dzieścia, w tym ten jedyny, który miał przejąć władzę nad pozosta-

łymi. Najbardziej podatni okazali się ludzie, zmieniając się pod ich 

wpływem w Nazguli. Część zjawisk uchodzących za magiczne mo-

gła być po prostu wynikiem wiedzy i umiejętności, na przykład tak 

czasem postrzegano sztukę leczniczą elfów czy „zaklinanie‖ koni 

przez Rohirrimów. 

U Terry’ego Pratchetta magia występowała wszędzie i potrafiła 

być świadomą siłą. W „Kolorze Magii‖ zaklęcia z księgi Octavo pla-

nowały, mówiły i działały w imię zachowania naturalnego cyklu 

życia w świecie Dysku. 

W Harrym Potterze magia stanowi kolejną siłę występującą w na-

turze. Nie wiemy jednak, czym dokładnie jest i skąd się wzięła. Cza-

ry mogły stosować osoby zarówno z rodzin czarodziejskich, jak 

i mugolskich. Różdżka nie była tutaj konieczna; Harry Potter stoso-

wał magię nieświadomie, na przykład kiedy zniknęła szyba w zoo 

czy kiedy ciocia obcięła mu włosy, a one odrosły w ciągu jednej no-

cy. Magia to również sztuka i nauka. Można się jej uczyć długie lata, 

studiować wybrane elementy wiedzy, a i tak nie posiądzie się całej 

wiedzy. 

Ciekawą koncepcję zaproponował Jarosław Grzędowicz w „Panu 

Lodowego Ogrodu‖. Zaprezentowana magia to wysoko rozwinięta 

technologia, mnemosterowalne nanowektory, czyli nanotechnologia 
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sterowana umysłem. Pozostałość dawnego świata, wysoce rozwinię-

tej cywilizacji, która poprzez rozpowszechnienie tej technologii ścią-

gnęła na siebie katastrofę. Dla mieszkańców Mitgaardu, wzorowa-

nych na epoce średniowiecza, ta technologia stanowiła prawdziwą 

magię. Minusem z punktu widzenia Vuka Drakkainena był niewąt-

pliwie fakt, że magia z czasem się kończyła; nanowektory ulegały 

zużyciu. Magię można było gromadzić i transportować w bezpiecz-

niejsze miejsca jako surowiec strategiczny. 

W starych częściach Gwiezdnych Wojen (IV, V, VI) Moc jest si-

łą bardziej mistyczną, bardzo bliską definicji magii. Obi-Wan Keno-

bi definiuje ją jako „pole energii żywych istot, które nas otacza 

i przenika. I spaja galaktykę w jedną całość‖. Częściowo steruje Jedi, 

ale też „słucha ich poleceń‖. Nie wiemy, czy Moc jest choć w części 

świadomą siłą albo częścią przeznaczenia. Podobnie jak z białą 

i czarną magią, Moc ma również Ciemną Stronę. Yoda definiuje ją 

jako gniew, lęk, agresję. Daję siłę i możliwości, ale w połączeniu 

z negatywnymi emocjami sieje strach i zniszczenie. Moc jest siłą, 

której nie ogranicza czas ani przestrzeń. Można wyczuć np. znisz-

czenie planety, zobaczyć przeszłość, odległe miejsca w teraźniejszo-

ści lub przyszłość. Pozwala również na czytanie w myślach czy ste-

rowanie słabszymi umysłami. I to siłą woli, bez zaklęć i specjalnych 

obrzędów. W nowszych częściach (I, II, III) pojawia się próba nau-

kowego wytłumaczenia zjawisk znanych z poprzednich części. Qui-

Gon Jinn bada krew małego Anakina chcąc poznać stężenie midi-

chlorianów. To mikroskopijne formy życia obecne w komórkach, 

które żyją z nosicielami w symbiozie. „Bez nich nie mogłoby istnieć 

życie, ani świadomość Mocy‖. Są bardzo wyczulone na obecność 

i ruchy Mocy, a informacje przekazują swojemu nosicielowi.  

 

Magiczne przedmioty. Dlaczego magia wymaga wspomagania 

 

U Azande istniały dwie grupy władające magią. Czarownicy po-

sługiwali się nią w sposób naturalny, bez zaklęć, obrzędów i magicz-

nych przedmiotów. Magowie nie posiadali wrodzonej mocy, czerpali 

ją z różnych przedmiotów i eliksirów nazywanych lekami. 



 

ARTYKUŁ 

180 

Wśród Aborygenów szamani mieli dwa przedmioty, bez których 

nie mogli wykonywać swojego zadania; otrzymywali je podczas ini-

cjacji od starszych szamanów. Pierwszym był magiczny sznur, który 

stanowił połączenie baterii i przekaźnika mocy. Można go było „na-

ładować‖, odwiedzając miejsca wypełnione magią, a następnie ko-

rzystać z niego w rodzinnej wiosce. Sznur tkwił w ciele, można go 

było skracać lub wydłużać wedle woli. Szamani na przykład używali 

go, żeby wspinać się do nieba i spotykać bogów. Drugi przedmiot 

niezbędny do wykonywania pracy szamana stanowił kryształ kwar-

cu, napełniony szczególnym rodzajem magicznej mocy. Istotną kwe-

stię stanowiła jego ochrona, mógł zostać skryty w ciele lub w innym 

bezpiecznym miejscu. Istniało tu podobne rozwiązanie jak u Azande 

— odpowiedzialna za magiczną moc substancja była ukrywana we-

wnątrz ciała i zawsze gotowa do użycia. 

W Śródziemiu istniało wiele niezwykłych przedmiotów, nie 

wszystkie jednak były magiczne. Za takie można na pewno uznać 

palantiry, pozwalały na komunikację między ich właścicielami, naj-

silniejsze z nich mogły podglądać pozostałe. Za niezwykłe połącze-

nie techniki i magii mogą uchodzić drzwi Durina do Morii, które 

otwierały się po wypowiedzeniu hasła bez żadnej maszynerii. Merry 

i Pippin podczas wizyty w lesie Fangorn pili wodę entów, od której 

mieli bujniejsze i bardziej kędzierzawe włosy oraz zyskali nieco 

wzrostu, jednak na tyle powoli, że sami tego nie zauważyli. Podczas 

walki z Barlogiem Gandalf użył swojej laski, która w efekcie pękła 

i spadła w przepaść. Czarodziej nie rzuca zaklęć, ale być może 

w jego słowach kryła się moc. Właściwości różdżek nie są do końca 

jasne, podobnie jak moc samych mędrców. 

W świece Harry’ego Pottera podstawowym narzędziem każdego 

czarodzieja była różdżka. Różniły się między sobą mocą, wyglądem, 

rdzeniem i rodzajem drewna, każda miała również specjalne właści-

wości. Rdzenie były wykonane z określonej substancji magicznej: 

rogu jednorożca, pióra z ogona feniksa, włókna smoczego serca itp. 

Regułą było również posiadanie tylko jednej różdżki, co stanowiło 

swoisty podpis danego czarodzieja. Różdżka wybierała czarodzieja, 

który był do niej najbardziej „dopasowany‖, działała również w ręku 

innego, ale jej moc była wtedy mniejsza, w wyjątkowych sytuacjach 
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mogła go również porzucić i wybrać innego. Złamana różdżka za-

chowywała część swoich właściwości, ale stawała się wtedy niebez-

pieczna. Hagridowi złamano różdżkę, kiedy został wyrzucony ze 

szkoły; używał jej nadal w wyjątkowych sytuacjach bez większych 

problemów. Kiedy Ron złamał swoją, stała się nieprzewidywalna, źle 

wykonywała zaklęcia, czasem uderzała nimi we właściciela zamiast 

w przeciwnika. 

Systemy wierzeń różnią się od siebie w zależności od odpowiedzi 

na podstawowe pytanie: czy magia jest wszędzie, czy tylko w wy-

branych miejscach? Bez względu na odpowiedź funkcjonuje jeszcze 

w literaturze motyw czarodzieja z różdżką. Obie kwestie występują 

w różnych kombinacjach. W światach, gdzie magia jest wszędzie, 

różdżka występuje jako magiczny przedmiot zwiększający moc wła-

ściciela. Gandalf, Harry Potter czy zacne grono profesorów z Niewi-

docznego Uniwersytetu bez swoich różdżek raczej się nie ruszali, 

choć i bez nich zapewne daliby sobie radę. Z motywem maga z laską 

doskonale poradził sobie Jarosław Grzędowicz; pieśniarze w Mitga-

ardzie nie potrzebują wspomagaczy, bo moc czerpią zewsząd i nawet 

gromadzą na czarną godzinę.  

 

Dlaczego zaklęcia trzeba wypowiadać. Jedynie słuszny język 

magii i moc sprawcza słowa 

 

U afrykańskiego ludu Azande czarownik posiadający wrodzoną 

moc nie musiał wypowiadać żadnych formuł. Czary były w tym 

przypadku aktem psychologicznym. Mag (czarnoksiężnik) był 

w gorszej sytuacji. Aby zaklęcie zadziałało musiał stosować różne 

techniki, obrzędy i czerpać moc z zewnętrznego źródła. Czary po-

winny być dobrze ukierunkowane i świadomie sterowane od począt-

ku do końca, ale za to wypowiadane w ojczystym języku. Polegało to 

na tym, że mag zwracał się do magicznych przedmiotów czy sub-

stancji (leków), dobierając słowa wedle potrzeby. Nie było więc 

określonych formułek. To właśnie leki miały wiedzieć, co zrobić, i to 

od nich zależała skuteczność zaklęcia. Słowa nie miały u Azande 

mocy magicznej, były tylko środkiem do przekazania informacji. 
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U Tolkiena nie występują zaklęcia znane ze współczesnej pop-

kultury. Słowa niewątpliwie mają moc, ale nikt nie wypowiada ma-

gicznych formułek. Kiedy po bitwie o Helmowy Jar Gandalf wraz 

z towarzyszami wyruszył do Isengardu, Saruman próbował ich prze-

konać do swoich racji. Jego słowa były łagodne, ale też przesycone 

magią. Zaczęły wpływać na myśli i uczucia zebranych, choć w róż-

nym stopniu. Na koniec Gandalf wypowiada zdanie, które najbliższe 

jest definicji zaklęcia: „Sarumanie, twoja różdżka jest złamana‖, po 

tych słowach laska rzeczywiście pęka. Słowa miały więc moc. Grima 

Gadzi Język, niebędący czarodziejem, zdołał słowami zatruć myśli, 

osłabić ciało i opanować wolę króla Theodena. Stworzenie świata 

nastąpiło, kiedy Eru wypowiedział słowa „Eä! Niech się stanie!‖. Nie 

wiemy jednak, czy słowa mają moc same w sobie, czy są tylko no-

śnikiem jak u Azande. 

Czary u Grzędowicza nazywane są pieśniami bogów, magowie 

zaś pieśniarzami lub czyniącymi. Czary stanowią akt woli. Chcąc np. 

wyczarować książkę należało nie tylko chcieć tego, ale również wie-

dzieć, jak ma wyglądać i co zawierać. Nie każdy nadawał się na pie-

śniarza, nie każdy, kto się nadawał, mógł nim zostać. Magia w Mit-

gaardzie jest siłą, którą mógł wykorzystać każdy, należało tylko znać 

sposób. Nie istniały żadne ustalone formułki, należało każdorazowo 

wypowiedzieć odpowiednie słowa układając pieśń, w sposób możli-

wie jak najprostszy i zrozumiały, ponieważ nanowektory w razie 

braku informacji wykonywały polecenia po linii najmniejszego opo-

ru. Raz stworzoną pieśń można było zamknąć w jednym zdaniu albo 

słowie, każdy czyniący dobierał więc własny arsenał zaklęć. 

W świecie Harry’ego Pottera istniał za to ustalony kanon zaklęć, 

którymi można było się posługiwać wedle umiejętności. Istniała 

możliwość tworzenia własnych, ale wymagało to większej wiedzy. 

Zaklęcia należało dokładnie wypowiedzieć w określonym języku, 

wykonując jednocześnie odpowiednie ruchy różdżką. Złe wypowie-

dzenie mogło poskutkować przygnieceniem bawołem, eksplozją itd. 

Większość zaklęć J.K. Rowling oparła na języku łacińskim, genezy 

pozostałych można doszukiwać się w szkockim, walijskim, a nawet 

aramejskim. „Lumos‖ to po walijsku „światła‖, „expecto patronum‖, 

zaklęcie do walki z dementorami, to po łacinie dosłownie „oczekuję 
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obrońcy‖, zaklęcie uśmiercające „Avada kedavra‖ to przerobiona 

aramejska formuła używana do pozbycia się chorób, „Abhadda ke-

dhabhra‖ oznacza „zniknij jak to słowo‖. Istniało wiele możliwości 

posługiwania się magią, nie wszystkie wymagały użycia słów. Cza-

sem wystarczył gest czy siła woli. Podczas pierwszego meczu Quid-

ditch’a profesor Quirrell rzucał na Harry’ego urok, utrzymując stały 

kontakt wzrokowy, Snape w tym samym czasie rzucał przeciwzaklę-

cia, również wpatrując się w niego i mamrocząc formułki pod no-

sem. 

Sztuka posługiwania się magią w każdym przypadku była złożo-

na i zależała od zdefiniowania, czym właściwie magia jest. Słowa 

najczęściej występują jako sposób przekazywania informacji, żeby 

moc wiedziała, co i jak ma zrobić. Dużą rolę przywiązywano rów-

nież do siły woli, czary były niekiedy aktem psychicznym, mimo-

wolnym, lecz wymagało to pewnych wrodzonych umiejętności. 

 

Jak kontrolować bóstwo. Moc prawdziwego imienia 

 

Nasi przodkowie na początkowym etapie kształtowania się kultu-

ry nie widzieli różnicy między rzeczą, osobą a słowem. Stąd myśl, że 

związek między osobą a jej imieniem jest czymś niezwykle silnym 

i rzeczywistym. Imię stało się ważną i integralną częścią człowieka, 

wystarczyło je znać, żeby mu zaszkodzić. Koncepcja prawdziwego 

imienia była obecna na różnych kontynentach, u najróżniejszych 

społeczności, które nie miały ze sobą kontaktu. W efekcie jej rozwo-

ju pojawiło się wiele ciekawych wierzeń, np. część Eskimosów na 

starość przybiera nowe imię, mając nadzieję że to wydłuży im życie; 

na Celebesie wierzą, że aby porwać duszę człowieka, wystarczy znać 

jego imię. 

W wielu społecznościach posiadano co najmniej dwa imiona. 

Pierwsze było w powszechnym użyciu, drugie było staranie skrywa-

ne, uważano je nawet czasem za święte. Tak było w starożytnym 

Egipcie, u Aborygenów, Indian, na Madagaskarze... Ukrywanie ory-

ginalnego imienia miało chronić przed różnymi niebezpieczeństwa-

mi. Co ciekawe, mieszkańcy Gippslandu uważali, że dzieci nie mają 

wrogów, więc można było używać ich prawdziwych imion. Jedno-
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cześnie istniał zwyczaj unikania tego przez dorosłych, stosowano 

różne techniki, które pozwalały na zidentyfikowanie danej osoby. 

Mówiono na przykład o ojcu/kuzynie/dziadku danego dziecka, co 

ciekawe nazywano czasem dorosłych imionami zmyślonych dzieci 

lub wymieszanymi imionami i stopniem pokrewieństwa rodziny. 

Naturalną konsekwencją takiego stosunku do imienia żywego 

człowieka było unikanie go po śmierci danej osoby. Część plemion 

Aborygenów wierzyło, że przyjęcie imienia zmarłego spowoduje 

krótkie życie. Jeśli już jednak takie nadano, szybko je porzucano lub 

używano innego, traktując to pierwotne jako tabu. Problem pojawiał 

się, kiedy imię zmarłego jednocześnie było nazwą zwierzęcia, rośli-

ny czy przedmiotu. Niektóre społeczności wtedy zastępowały te na-

zwy nowymi (np. w Australii czy Ameryce). Taki zwyczaj był po-

wodem ciągłych zmian języka Abiponów w Paragwaju. Co roku po-

jawiało się bardzo wiele nowych wyrazów, ponieważ zastępowano 

nawet te, które kojarzyły się z imieniem zmarłego. Raz porzucone 

słowo nigdy nie wracało do obiegu. Wymyślaniem nowych słów 

zajmowały się starsze kobiety w plemieniu, a jeżeli nowe słowo zo-

stało przez nie zaakceptowane, było przyjmowane przez pozostałych 

bez sprzeciwu. 

Problemy związane z prawdziwym imieniem dotykały nie tylko 

ludzi, ale również bogów. W starożytnym Egipcie starannie ukrywa-

no zwłaszcza te należące do postaci z panteonu. Wierzono, że znając 

je, można zmusić bóstwo do posłuszeństwa, co było marzeniem nie-

jednego czarownika. 

Przekonanie o mocach imion i sile słów przeniknęło z wierzeń 

magicznych do religii. Stąd też powiedzenie „idź do diabła‖, czy 

„niech to licho porwie‖ były groźnymi przekleństwami i poważnym 

grzechem w oczach Kościoła. Istniało ryzyko, że słowa spowodują 

wywołanie wilka z lasu. 

 

 

Systemy magiczne na początkowym etapie kształtowania się kul-

tury nie różniły się zbytnio między sobą. Można znaleźć wiele 

wspólnych cech wśród ludów zamieszkujących różne kontynenty 
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i nie posiadających kontaktu ze sobą, jak w przypadku Aborygenów 

i Azande. Część wynikała po prostu ze sposobu myślenia człowieka. 

Systemy magiczne w literaturze czerpią z różnych kulturowych 

pierwowzorów, mieszając je ze sobą i udoskonalając. Rola i znacze-

nie magii w danym świecie jednocześnie nakreśla ramy działania 

osób, które się nią posługują. Magia u Tolkiena jest tylko delikatnie 

zarysowana, czarodzieje bardziej pracują głową, czarując od święta. 

To zagadnienie Jarosław Grzędowicz obrócił o sto osiemdziesiąt 

stopni; dwójka magów, wykorzystując swoją moc, zamienia się prak-

tycznie w bogów nowego świata, który budują na popiołach starego. 

Idąc tym tokiem myślenia, ciekawe co zrobiłby Gandalf, gdyby 

chciał wykorzystać w pełni swoją wiedzę i moc? Magia u Pratchetta 

i Tolkiena spełnia podobną rolę jak roboty w Gwiezdnych Wojnach. 

Bywa czasem straszna i nieprzewidywalna, popycha fabułę do przo-

du, ale za ich pomocą nie da się przejąć władzy we wszechświecie 

i okolicach. Magowie i roboty nie są potężnymi przeciwnikami 

głównych bohaterów, a raczej parodią ich pełnych możliwości. 

Magia była, jest i będzie, mimo naszej technologii, nauki, kultury, 

mimo racjonalizmu. Czy kiedy wylądujemy na Marsie, sytuacja się 

zmieni? Wątpię. Książki, filmy, gry komputerowe z magią w tle sku-

piają się bardziej na przygodach bohaterów niż kreowaniu magicz-

nego uniwersum. Magia staje się alegorią i środkiem do opowiedze-

nia historii, ale nadal nas ciekawi i fascynuje. 
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Czas i mózg 
 

 

Część pierwsza 

 

Kora Nowak 

 

 

Właśnie, czas! Czy czasem myślicie o czasie? Czym tak właści-

wie jest i dlaczego pędzi albo się dłuży? Czy można go trochę prze-

sunąć albo podróżować do tyłu lub do przodu? Ten tekst nie będzie 

o fizycznych podróżach w czasie. Ani o entropii (choć mnie korciło) 

i nieuniknionym końcu wszystkiego. Opowie o wciąż nie do końca 

rozwikłanej tajemnicy, jak czas działa w naszych umysłach. Joseph 

Conrad powiedział kiedyś, że „umysł ludzki jest zdolny do wszyst-

kiego, ponieważ zawiera w sobie wszystko, zarówno przeszłość, jak 

przyszłość‖. Ten artykuł jest o wehikule czasu, który każdy z nas ma 

pod ręką. A dokładniej — w czaszce. 

Spytałam kilka osób, czym jest dla nich czas. Odpowiedzi były 

przeróżne: 

— coś w stylu listy kolejności zdarzeń, 

— odległość między wydarzeniami, 

— coś, co określa kiedy dzieje się dana rzecz, 

— czynnik określający jakieś ramy, 

— nie mam pojęcia. 

Kiedy spytano o to samo św. Augustyna, ten odpowiedział: „Co 

to jest czas? Kiedy nikt mnie nie pyta, wiem. Ale kiedy chcę wytłuma-

czyć komuś, kto o to pyta, już nie wiem”. 

Zastanawialiście się kiedyś, ile to jest „chwila‖? Wielu naukowców próbowało 

ustalić, ile ona trwa. W XIX wieku Karl Ernst von Baer zasugerował, że chwila 

(najdłuższy możliwy czas trwania, który możemy uznać za pojedynczy punkt 

czasowy) trwa dłużej niż sekundę. Ernst Mach określił ją na 40 milisekund. 

Najnowsze badania sugerują, że chwila trwa od 2 do 3 sekund.
1
 Ta definicja 

chwili nie spodoba się wszystkim tym, którzy rano chcieliby spędzić trochę 

więcej czasu w łóżku...  
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Św. Augustyn był prezentystą, sądził, że jedynie teraźniejszość 

jest prawdziwa. Konfiguracja wszechświata, która kiedyś istniała 

(przeszłość) i jakaś jeszcze bliżej nieokreślona konfiguracja (przy-

szłość) są rekonstruowane w czasie teraźniejszym (teraz) na podsta-

wie dostępnej nam wiedzy i wspomnień. Taki pogląd pozwala kreo-

wać poczucie, że nasze decyzje i działania kształtują otwartą przy-

szłość. Drugi nurt, eternalizm, którego zwolennikami są fizycy i filo-

zofowie, zapoczątkował Permenides. Uznał on, że wszyscy żyjemy 

w ponadczasowym świecie, w którym nie ma zmian. 

Pogląd ten wygląda na sprzeczny z intuicją i poczuciem, że czas 

płynie oraz że podzielony jest na przeszłość, teraźniejszość i przy-

szłość. Trudno pogodzić się z faktem, że współistniejemy z dinozau-

rami i naszymi pra-pra-pra-pra-wnukami, a przyszłość jest z góry 

zapisana. Jednak zgodnie z prawami fizyki w teraźniejszości nie ma 

nic szczególnego, a przeszłość i przyszłość są tak samo realne, jak 

północ czy południe. Sam Einstein, którego szczególna teoria 

względności potwierdza realność eternalizmu, miał problemy z zaak-

ceptowaniem idei wszechświata blokowego i w rozmowie z filozo-

fem Rudolfem Carnapem powiedział, że problem „teraz‖ bardzo go 

niepokoi. Wyjaśnił, że doświadczenie „teraz‖ oznacza coś specjalne-

go dla człowieka, coś istotnie innego od przeszłości i przyszłości, 

z zastrzeżeniem, że na takie rozróżnienie nie ma miejsca w fizyce. 

Fakt, że to doświadczenie nie może być rozumiane przez naukę, po-

wodował u niego poczucie bardzo bolesnego zwątpienia.
1
 

Ale który pogląd jest bardziej „prawdziwy‖? Neuronaukowcy są 

w głównej mierze prezentystami i uważają, że przeszłość, teraźniej-

szość i przyszłość są zupełnie odmienne, ponieważ mózg podejmuje 

decyzje w teraźniejszości, bazując na wspomnieniach z przeszłości, 

aby ułatwić życie w przyszłości. Spójrzmy zatem na czas z perspek-

tywy ludzkiego umysłu. 

 

 

                                                 
1
   Treść rozmowy Einsteina z Carnapem pochodzi z „Order Out of Chaos: Man's 

New Dialogue with Nature‖ Ilya Prigogine, Isabelle Stengers. 
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Zegar mózgu 

 

Teoria względności wyjaśnia, czym jest czas z fizycznego punktu 

widzenia, ale zupełnie nie wyjaśnia, skąd mamy subiektywne poczu-

cie, że czas płynie. Neuronaukowcy i psychologowie wciąż próbują 

zrozumieć, co znaczy „odczuwać‖ ten upływ i w jaki sposób mózg 

postrzega czas. 

Owszem, posiadamy coś, co nazywamy zegarem biologicznym, 

ale kontroluje on tylko nasze cykle dobowe i nie odgrywa żadnej roli 

w ocenie sekund, minut, godzin. Nasze zmysły nie wykrywają bez-

pośrednio upływu czasu, nie istnieje on poza czaszką. Podobnie dzia-

ła subiektywne postrzeganie koloru, które pozwala doświadczać fi-

zycznych właściwości długości fali światła albo błysku impulsu 

w określonych neuronach; promieniowanie elektromagnetyczne 

o długości fali 470 nm nie ma w sobie absolutnie nic niebieskiego. 

Zamiast wyspecjalizowanych mechanizmów szacowania, wnio-

skujemy o upływie czasu za pomocą obwodów mózgowych odpo-

wiedzialnych za przetwarzanie informacji przestrzennych czy rozpo-

znawania twarzy. Nawet bez dedykowanych organów umiemy mie-

rzyć czas, a minutę bez problemu odróżniamy od sekundy. Abstrak-

cyjne pojęcia dotyczące czasu: „chwilę temu‖, „pora obiadowa‖, 

„pierwszy trymestr‖, „każde święta‖, „pół roku‖ są interpretowane 

przez nasze umysły bez większego wysiłku i wszyscy dookoła rozu-

mieją, co mamy na myśli. Czas dyktuje życie, a jego cykliczność 

pozwala organizować go w umysłach. Umysły zaś tworzą doświad-

czenie czasu, który nie tylko wydaje się płynny, ale również możemy 

go dzielić z innymi i koordynować wspólne działania. 

Całymi dniami angażujemy się w perspektywiczne i retrospek-

tywne mierzenie czasu. To pierwsze dzieje się w momencie, gdy ktoś 

cię prosi, aby za pięć minut wyłączyć jajka (z góry wiesz, że musisz 

dokonać pomiaru czasu). Retrospektywne mierzenie czasu nie jest 

stricte mierzeniem czasu, jest wnioskowaniem o jego upływie, po-

trzebnym, by zrekonstruować wydarzenia przechowywane w pamięci 

(ktoś cię pyta, kiedy z pokoju wyszła dana osoba, ale nikt nie powie-

dział ci, kiedy zacząć mierzyć czas). W obydwu przypadkach jeste-

śmy proszeni o określenie ilości czasu, jaki upłynął, ale mózg używa 
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zupełnie innych mechanizmów, aby określić czas w obu przypad-

kach. 

Chociaż do tej pory nie odkryto żadnego zegara w mózgu, kilka 

obszarów wiąże się z percepcją czasu. 
 

Dlaczego czujemy, że czas przyspiesza albo zwalnia? 

 

Przez całe życie odkrywamy, że czas ulega zniekształceniu. Ko-

mentujemy tygodnie, które zdają się pędzić, podczas gdy inne się 

strasznie przeciągają. Lecąc do USA albo chociażby na Wyspy Bry-

tyjskie, mamy wrażenie, że nieznacznie oszukaliśmy czas, że przeży-

liśmy kilka godzin dwa razy. Gdy wracamy do swojej strefy czaso-

wej albo lecimy do Azji, zastanawiamy się, co stało się z czasem, 

który straciliśmy. Jesienią cofamy zegary o godzinę i choć wieczory 

są dłuższe, to mamy poczucie skradzionej godziny. Wiosną odczu-

wamy ulgę odzyskując dodatkową godzinę, która nieznacznie wy-

dłuża weekend. Nasz rytm dobowy jest ściśle związany ze światłem 

słonecznym. Reszta to kwestia umowy, jaką są strefy czasowe. 

„Ogólnie rzecz ujmując, czas wypełniony różnorodnymi i intere-

sującymi doświadczeniami zdaje się mijać szybko, lecz trwać długo, 

kiedy go wspominamy. Z drugiej strony czas ubogi w doświadczenia 

ciągnie się, lecz w retrospekcji trwa krótko. Tydzień podróży i zwie-

dzania może rozrosnąć się do trzech tygodni we wspomnieniach; 

natomiast z miesiąca choroby nie będziemy pamiętać więcej jak je-

den dzień” — William James. 

Może się wydawać, że czas płynie innym tempem w zależności 

od tego, jak bardzo zajęci jesteśmy. Albert Einstein rzekomo powie-

dział kiedyś, że „kiedy mężczyzna siedzi godzinę z piękną dziewczy-

ną, wydaje mu się, że była to tylko minuta. Ale niech posiedzi przez 

minutę na rozgrzanym piecu, to ta wyda mu się godziną. To właśnie 

jest względność‖. To, co opisał Einstein, to nie tylko względność, ale 

i czas subiektywny, upływ czasu, jakiego świadomie doświadczamy. 

Czas obiektywny natomiast jest nieustannym tykaniem zegara, na 

które nie ma wpływu nasze samopoczucie, doświadczenia, choć mo-

że być modyfikowany przez ruch w przestrzeni i przez grawitację 
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zgodnie z teorią Einsteina. Porzućmy jednak fizykę i skupmy się 

znów na mózgu. 

Wiadomo, że na wypaczenie poczucia czasu wpływ mają emocje, 

strach, wiek, izolacja, temperatura czy koncentracja. Potwierdził to 

szereg doświadczeń. Ludzie, doświadczający sytuacji, w której mogli 

stracić życie (np. wypadek samochodowy), często powtarzali, że 

mieli przeświadczenie, że wydarzenie trwało znacznie dłużej, niż jest 

to możliwe. Dzieje się tak dlatego, że mózg skupia się na elementach 

istotnych do pozostania prze życiu, natomiast odfiltrowuje to, co jest 

nieistotne (a co zazwyczaj pomaga ocenić upływ czasu) jak sceneria, 

piosenki w radio i mijające samochody. 

 

To teraz trochę definicji naukowych... 

 

Psycholog Bud Craig, obserwując skany mózgu, odkrył, że ob-

szar zwany przednią częścią kory wyspowej, zazwyczaj odpowiada-

jący za przetwarzanie odczuć z innych części ciała (swędzenie, ból, 

pragnienie, ciepło), aktywował się również w czasie zadań związa-

nych z szacowaniem czasu. Craig zasugerował, że ta część mózgu 

pozwala na odczytanie emocjonalnego stanu chwila po chwili, jakby 

to były papierowe postacie w wyciętym łańcuszku, z których każda 

reprezentuje „emocjonalny moment‖ — idziesz od przeszłości po-

przez teraźniejszość do przyszłości. Pomysł Craiga może również 

tłumaczyć, dlaczego strach spowalnia czas — ciąg tych emocjonal-

nych momentów musi przepływać szybciej, aby mózg mógł reje-

strować intensywność emocji w szybkim tempie. 

Warren Meck z Duke University, badając ludzi z uszkodzonym 

poczuciem upływu czasu, zlokalizował postrzeganie ram czasowych 

dłuższych niż kilka sekund w jeszcze innym obszarze niż opisany 

poprzednio, bo w centrum mózgu, w tzw. jądrach podstawnych. Ob-

szar ten kontroluje mięśnie za pomocą neurotransmiterów dopami-

nowych. Jeśli chcemy usiąść, musimy zatrzymać aktywność we 

wszystkich mięśniach, oprócz tych, które służą do siadania, gdy 

chcemy wstać, jądra podstawne zwalniają hamulec z mięśni i powo-

dują, że poruszamy się płynnie. Przy niedoborze dopaminy do napę-

dzania tego hamulca możemy doświadczać drżenia i gwałtownych 
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ruchów (jak w chorobie Parkinsona). W przypadku blokady recepto-

rów dopaminy (np. haloperidolem, lekiem przeciwpsychotycznym) 

ludzie zaniżają ilość czasu, jaki minął. Odwrotnie zaś działa metam-

fetamina, która zwiększa poziom dopaminy — ludzie zawyżają wte-

dy ilość czasu, jaki minął. 

 

Mózg zapamiętuje przeszłość, aby przewidzieć przyszłość 

 

Według Arnauda D’Argembeau ludzie przeciętnie myślą o przy-

szłości 59 razy dziennie, czyli raz na 16 minut. Codziennie dokonu-

jemy mentalnych podróży w czasie, gdy się stresujemy, kiedy ma-

rzymy, albo symulujemy swoją przyszłość, gdy chcemy wiedzieć, 

jak zadziałać w tym momencie, aby przyszłość była lepsza. Psycho-

log Endel Tulvig twierdzi, że ta umiejętność przyniosła radykalną 

zmianę stosunku człowieka do natury. Zamiast używać rozwiązań 

siłowych, aby przystosować się do kaprysów przyrody, niepewności 

zdobycia pożywienia i znalezienia schronienia, ludzie zaczęli prze-

widywać problemy i podejmować kroki w celu zmniejszenia nie-

przewidywalności. 

Gdy myślimy o przyszłości, jednocześnie sięgamy pamięcią 

w przeszłość i aktywizujemy połączenie pomiędzy grzbietowo-bocz-

ną korą przedczołową i hipokampem. Można powiedzieć, że mózg 

próbuje przypomnieć sobie przyszłość, na bazie wspomnień z prze-

szłości stara się określić w jakim kierunku będzie ewoluowała przy-

szłość. A kiedy czytasz ten tekst, twój mózg automatycznie próbuje 

przewidzieć, jakie pojawi się kolejne _____. 

Skoro możliwe są mentalne podróże w czasie, to na koniec krót-

ko przeanalizujmy, czy możliwe są one w świecie fizycznym. 

W pojęciu prezentyzmu podróże w czasie nie są możliwe, ponieważ 

nie można podróżować do czasu, który (już albo jeszcze) nie istnieje. 

Niektóre natomiast rozwiązania równań ogólnej teorii względności 

potwierdzają, że podróże w czasie są możliwe, a zatem żyjemy 

w wiecznym wszechświecie, w którym przeszłość i przyszłość 

w jakiś sposób już „tam są‖. Ale to temat na zupełnie inną lekturę. 
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Jeszcze chwilka! 

 

Poglądy eternalizmu i prezentyzmu ujawniają sprzeczne pojęcia 

natury czasu, ale jednocześnie obydwa zgadzają się co do jednego: 

naszego poczucia upływającego czasu. Rozwiązanie tego dylematu 

jest niezwykle trudne, ponieważ subiektywne poczucie czasu leży 

w samym środku nierozwiązanych jeszcze tajemnic nauki: świado-

mości, wolnej woli, względności, mechaniki kwantowej oraz natury 

samego czasu. 

Tekst ten jest zaledwie wstępem do tematu odczuwania upływu 

czasu przez mózg. Mam nadzieję, że skondensowanie treści nie 

przyprawiło was o zawrót głowy, ale ze względu na limity (nie cza-

su, a znaków w tekście) nie mógł być dłuższy. Ale nic straconego! 

W kolejnym numerze przeczytacie o eksperymentach mających wy-

jaśnić, jak ludzie postrzegają czas, o osobach pamiętających dokład-

nie całe swoje życie albo żyjących tylko chwilą obecną. Znajdziecie 

trochę czasu? 
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