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Ostrzeżenia o zawartości

W antologii użyty został system content warnings, czyli ostrzeżeń dotyczących
treści. Poniżej znajdziesz listę kwestii, które same autorki i autorzy bądź
redaktorki i redaktorzy uznali za potencjalnie problematyczne lub trudne.
Jeśli czujesz, że są tematy, o których nie chcesz lub nie możesz czytać –
lub też wolisz wiedzieć wcześniej, że możesz się na nie natknąć – to zanim
zanurzysz się w teksty, zerknij na listę i sprawdź, czy któraś z tych kwestii
pojawi się w którymś z opowiadań.

W tekstach nie znajdziesz zbyt wielu tak zwanych „treści tylko dla doro-
słych”, a więc erotyki i dosadnych opisów przemocy. Niewiele jest też grozy.
Nie bez powodu jednak w obszarze kultury związanej z LGBTQ+ często po-
jawia się termin „queerowego cierpienia” związanego z takimi doświadcze-
niami, jak przejawy homofobii i transfobii czy inne specyficzne dla tej grupy
bolesne elementy życia. Takie treści, siłą rzeczy, w antologii się znalazły. Je-
śli w tym momencie czujecie niepokój – zapamiętajcie, że najważniejszy jest
wasz komfort. W razie pytań i wątpliwości związanych z ostrzeżeniami –
skontaktuj się z nami, najlepiej mailowo pod adresem: alpaka@ksf.org.pl.

ostrzeżenia ułożone są według spisu trésci

Świat na końcu tęczy: heteronorma, stereotypizacja światów przedstawionych
O odzyskiwaniu A: wspomnienie ace-/aro-/homo-/enbyfobii
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami: wspomnienie homofobii
Niewidzialne monstra: sugestia transfobicznej przemocy, opis stresu mniejszościo-
wego
Projekt Nemesteme: transfobia, wspomniana przemoc, dyskryminacja, molestowa-
nie, seksizm, mobbing, myśli samobójcze
Sawa: wspomniana śmierć postaci
Płomień twego serca: wojna
Moja siostra: przemoc domowa i homofobiczna, zamieszki, poronienie, małżeń-
stwo bez zgody, gwałt małżeński, tradycje chrześcijańskie, śmierć postaci
Smocze dziecko: przemoc emocjonalna wobec dziecka, wyrażenie życzenia śmierci
U dentysty: brak
Purchlak: wspomniana przemoc równieśnicza, problemy rodzinne
Kopciuszek: tranzycja społeczna
Czuwanie: homofobia, opis morderstwa, zaświaty

9



Częściowe zaćmienie Księżyca: wilkołactwo, tranzycja
Szum muszli: śmierć postaci, instytucjonalna religia, inkwizycja
Siostry (Mira Bór): opis pobicia, śmierć postaci, transfobia
Królestwo ognia i łez: coming out
Dorastanie w czasach cyborgizacji: przemoc słowna, transfobia, wspomnienie ga-
tekeepingu
Plany: sugestia seksu
Listopad bez snów: śmiertelna choroba, ciąża, wspomnienie aborcji, sugestia seksu
Syn wiedźmy: zawieranie paktów, krzywda fizyczna
Ryba: sugestia seksu
Jej Galatea: śmierć postaci
Ogród rozkoszy ziemskich: wspomnienie zaburzeń odżywiania, tranzycji
Za trzy pióra: wspomnienie przemocy, zwłoki, śmierć postaci
W odległym gametoficie: alkoholizm, manipulacja
Obca, która była: medyczny gatekeeping, transfobia, prześladowania osób trans,
wspomnienie samobójstwa oraz przemocy
Wyspa łosi: mumie torfowe, wspomniany toksyczny związek, sugestia śmierci po-
staci
Siostry (Artur Nowrot): potwór zagrażający dziecku
Irene: tradycje chrześcijańskie, stos, śmierć postaci, ableistyczne słownictwo
Dziś późno pójdę spać: PTSD, erotyka, implikowana przemoc seksualna i tortury,
gore, wspomnienie tranzycji
Światło z Worka Węgla: porwanie, nagość w obecności postronnych osób, przemoc,
wspomniana homofobia
Żywia: wspomnienie śmierci postaci
Jak uratować kotka z nawiedzonego domu: martwe magiczne zwierzę
Ostatni miesiąc jesieni: patriarchat, seks, seksizm, rozwód, manipulacja
Odmiana przez wypadki: wspomnienie coming outu
Puella in somnio: koszmary senne, inicjacja w zakonie, groźba śmierci
Morderstwo pod Skrzyżowanymi Kluczami: zwłoki, wspomniana wojna i trauma
powojenna
Respice post te: wspomnienie niewolnictwa, PTSD
Nowicjat: seksizm, transfobia
Cierpki zapach kosmosu: izolacja w kosmosie, zaginięcie
Mam na imię Nert: niechciane zaloty
Głos kosa: zwłoki, wilkołactwo, nagość, seks, bondage, przemoc, śpiączka, wspo-
mnienie wojny, przemocy fizycznej
Kwiaty w mroku: transfobia, tranzycja, misgenderowanie, outowanie
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TĘCZOWE I FANTASTYCZNE

WSTĘP

MAGDALENA STONAWSKA

Czerwiec to dla społeczności LGBTQ+ (czyli osób homoseksualnych,
biseksualnych, transpłciowych, aseksualnych i o wielu innych tożsa-
mościach mieszczących się pod tym gościnnym parasolem) tak zwany
Miesiąc Dumy (ang. Pride Month). Choć powszechne pierwsze sko-
jarzenie to po prostu duma z przynależności do tej grupy i radosne,
kolorowe świętowanie różnorodności, to jednak nie chodzi o satysfak-
cję z posiadania takiej czy innej tożsamości i orientacji. Tych bowiem
nie wybieramy – duma z orientacji miałaby więc tyle samo sensu, co
duma z posiadania niebieskich oczu, jasnej skóry czy urodzenia się
w konkretnym kraju...

Jest jednak zasadnicza różnica; weźmy pod uwagę fakt, że nie-
mal na całym świecie queerowość oznacza zwiększone ryzyko, że ktoś
uzna tę wrodzoną i niezmienialną cechę za pretekst, by zrobić krzywdę
innej osobie albo pozbawić ją życia. Albo, w wersji light, po prostu
zmusić do życia w ukryciu, powtarzania kłamstw na własny temat
i godzenia się z brakiem pełni praw. W idealnym świecie bycie osobą
queerową byłoby po prostu jedną z wielu cech jednostki, w zależności
od osoby i sytuacji mniej lub bardziej ważną i eksponowaną. Różnicę
robi kontekst społeczny, a ten uparcie i z sadystycznym upodobaniem
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wyciąga te ważne, bliskie sercu, ale nie najistotniejsze w każdej godzi-
nie życia cechy na wierzch, osądza je i wydaje wyrok, nie dając możli-
wości obrony. Czemu akurat te cechy, a nie inne? Przecież zdarza się,
że inne; znamy wiele takich historii. To jedna historia ze zmiennym
elementem, pustym miejscem do wstawienia. Kto będzie następny?
Nie wiesz, czy nie ty. Dlatego w czerwcu i każdym innym miesiącu
z szeroko otwartymi ramionami witamy empatycznych sojuszników,
staramy się też edukować i wspierać, boleśnie świadomi, że historia
powtarza się i rymuje. Jako stadne zwierzątka nie lubimy być inni, ale
też jako samoświadome jednostki nie chcemy kłamać albo zniknąć.

O co więc chodzi z czerwcową dumą, w takim razie? Jej ważnym
elementem jest żałoba i lęk, a także spora dawka gniewu. Miesiąc
dumy jest miesiącem pamięci osób, które umarły z powodu queerfo-
bii, ponosząc śmierć z cudzej lub własnej ręki. Dlatego krążą imiona,
powtarzane często bez kontekstu, bez opowiadania bolesnych historii,
bo te wszyscy znają. Kiedy kończylísmy pracę nad tą książką, naj-
częściej powtarzanym imieniem było: Michał. Nie znałam tej osoby,
ale znam wielu takich Michałów, moich rówieśników, sąsiadów, zna-
jomych z różnych miejsc, także fandomu fantastyki. Każda osoba qu-
eerowa w głębi duszy drży, jakie imię będzie następne.

To duma z tego, że mimo wszystko ciągle istniejemy. Mimo prób
dehumanizacji – Miesiąc Dumy 2020 jest pod tym względem szczegól-
nie, groteskowo wręcz trudny – i mimo prób spychania nas na margi-
nes. Mimo tego, że prawo nie chroni nas przed nienawíscią, a pełne
pogardy słowa padają z mównic i ambon, na szkolnych korytarzach
i na ulicach, nieraz także i w domach.

Miesiąc Dumy to święto oparte na ponurej świadomości, że osoby
doświadczające wykluczenia nie otrzymają żadnych praw z dobroci
czyjegoś serca, tylko zmuszane są do tego, by o nie walczyć – a walka
pociąga za sobą ofiary, najczęściej niewinne.

Być może ktoś z Was się właśnie zastanawia, co to ma wspólnego
z fantastyką?

12



A całkiem sporo. Miło, że pytacie.
Nic nie istnieje w próżni. W próżni nie istnieją także osoby

queerowe. Są one, jak z wdziękiem pokazała jedna z kampanii spo-
łecznych, baristami podającymi co rano kawę w ulubionej kawiarni,
powstankami broniącymi Warszawy i muzykami, których piosenki nu-
cimy pod prysznicem, a także pisarkami i pisarzami fantastyki, oso-
bami fantastykę czytającymi i udzielającymi się na konwentach
(a czasami nawet te konwenty organizującymi). Gdyby nagle, pew-
nego dnia, zniknęły osoby queerowe, ot tak – puff! i nie ma – nie
dałoby się tego przegapić. Dlatego dla mnie i pozostałych osób zaan-
gażowanych w projekt „T̨eczowe i fantastyczne” ważną kwestią jest to,
by przestać udawać, że świat bez osób queerowych mógłby istnieć. Na
wizję świata wpływa wszystko, co konsumujemy, od reklam w telewi-
zji, po podsłuchane w sklepie rozmowy, skończywszy na literaturze.
Dziwiło nas i frustrowało, że gatunek, po który najchętniej sięgamy,
i który dostarcza nam różnego rodzaju wzruszeń, udaje, że to nasz
świat jest wyjątkowy. Że tylko w tym świecie istnieje taka różnorod-
ność, nawet jeśli nie zawsze spogląda się na nią życzliwie. Że fanta-
styka oĺsniewa niczym nieograniczonymi wizjami obcych i nieznanych
światów, często jednak są to światy zupełnie pozbawione pewnych ele-
mentów. Puff. Nie ma i już. Czy być musi? No nie, nie musi. Czy to
dziwne, że tak uparcie nie ma? Owszem, dosyć.

Może więc czas na małą rewolucję, czytelniczko i czytelniku, pisa-
rzu i pisarko. Rewolucję polegającą na tym, że w popkulturze będą się
pojawiać postacie nieheteroseksualne i niecispłciowe i nie będzie to
sensacją ani ciągłym przełamywaniem tabu. Żebyśmy mogli zobaczyć
w popkulturze odbicie swojego życia, a nie tylko żyć cudzych, które
tak uparcie są kontrastowane z naszymi. Decydując się na ten pro-
jekt, zastanawialísmy się, czy możliwa jest fantastyka, w której wątki
queerowe są bezczelnie obecne i rzucilísmy wyzwanie osobom two-
rzącym fantastykę. Wyzwanie zostało entuzjastycznie przyjęte.

* * *
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Gdy tylko pojawia się w jakimś publicznym miejscu sugestia, że faj-
nie byłoby zobaczyć w fantastyce coś spoza cishetero mainstreamu,
zawsze, nieuchronnie, pojawia się mój ulubiony kontrargument, wy-
głaszany zawsze takim zatroskanym, lekko zdziwionym tonem kogoś,
kogo właśnie oślepił promień światła w miejscu, w którym się go nie
spodziewał. Brzmi on zazwyczaj mniej więcej tak: „Wymyślacie so-
bie nagle jakąś ideologię w literaturze, która zawsze była neutralna.
Kiedy w młodości czytałem Le Guin, to była to po prostu fantastyka,
a nie jakaś polityka, lewactwo i homopropaganda, poprawność poli-
tyczna niszczy nasz piękny świat”. (W miejsce lewactwa i homopro-
pagandy można wstawić: kobiety, osoby o innym kolorze skóry niż
biały, osoby o różnych typach sylwetki, osoby nie w pełni sprawne,
cyklistów). Jakby fantastyka mogła pełnić tylko jedną funkcję: czy-
sto rozrywkową, i była od naszego świata zupełnie oderwana. I jakby
konserwatyzm podszyty rasizmem, mizoginią i homofobią był czymś
domyślnym, neutralnym i przezroczystym. To nawet nie jest krzyw-
dzący stereotyp – zarówno dla literatury, jak i dla ludzkości – to jest
po prostu bzdura.

Pozwólcie, że oddam głos samej Ursuli K. Le Guin:

My, którzy hasamy z hobbitami i opowiadamy historie o ufoludkach, przywykli-
śmy już dawno do tego, że uważa się nas za zwyczajnych dostawców rozrywki
albo marszczy brew na myśl o naszym pożałowania godnym eskapizmie. Myślę
jednak, że kategorie się zmieniają, podobnie jak czasy. Wyrafinowani czytelnicy
akceptują fakt, że niemożliwy i nieogarnialny świat rodzi nieprawdopodobną
i opartą na konstruktach sztukę. Obecnie realizm jest, być może, najmniej
odpowiednim nurtem do opisywania i rozumienia niesamowitej rzeczywisto-
ści, w której istniejemy. Naukowiec, który w laboratorium powołuje do życia
potwora; bibliotekarka w wieży Babel; czarodziej niezdolny do rzucenia zaklę-
cia; statek kosmiczny, który nie może dosięgnąć Alphy Centauri: to wszystko
mogą być precyzyjne i głębokie metafory ludzkiego doświadczenia. Fantaści,
bez względu na to, czy sięgają po starożytne mityczne archetypy czy młodsze
motywy związane z nauką czy technologią, mogą przemawiać równie poważnie
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co socjologowie – i na pewno bardziej zrozumiale niż oni – o ludzkim życiu ta-
kim, jakie ono w istocie jest, jakie mogłoby być i jakie być powinno. Wszakże,
jak mówią wielcy ludzie nauki i co wiedzą wszystkie dzieci, to dzięki wyobraźni
jestésmy w stanie poznawać, a także odczuwać empatię i nadzieję. (Z mowy na
gali National Book Award w 1972 roku)

Wszystko zależy od odbiorcy. Jeśli potrzebą, którą chcemy zaspokoić
książką, jest potrzeba eskapizmu, relaksu czy oderwania się – to jest
to w porządku (choć warto zastanowić się, przed czym uciekamy).
Nie znaczy to jednak, że szukanie czegoś więcej jest jakiegoś rodzaju
błędem czy nadinterpretacją, nieuprawnionym dodawaniem znaczeń.
Czuję lekkie zażenowanie, musząc przekonywać do czegoś tak oczy-
wistego.

Cała ta kwestia sprowadza się do tego, czy uważamy świat, w któ-
rym żyjemy, za wystarczająco dobry czy wymagający zmian. By doj́sć
do chęci zmiany, najpierw musimy sobie uzmysłowić, że czegoś nam
(lub komuś innemu) brakuje i że o czymś marzymy (lub że o czymś
marzą inni). Do tego potrzebujemy wyobraźni. A tę z kolei możemy
ćwiczyć, do czego służy, między innymi, literatura. Nie wydaje mi się,
żeby moje słowa były szczególnie odkrywcze.

Również w latach siedemdziesiątych, w eseju „American SF and
the Other”, Ursula K. Le Guin poruszyła temat tego, jak korespon-
dują ze sobą podstawowy dla fantastyki motyw obcości oraz obecność
w naszej rzeczywistości grup społecznie wykluczanych. Rozpoczyna
od nieobecności kobiet w klasycznej science fiction, a myśl kończy na-
stępującymi słowami:

Męski elitaryzm ogarnął całą fantastykę. Ale czy to jedynie męski elitaryzm?
Czy ignorowanie kobiet w science fiction nie jest zaledwie jednym z objawów
ogólnego podej́scia autorytarnego, kościółkowego, upajającego się poczuciem
władzy?

Figura „Innego” – postaci odmiennej od ciebie. Istoty, którą może od cie-
bie odróżniać płeć; dochody; sposób wyrażania się, ubierania i wykonywania
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czynności; kolor skóry, liczba kończyn i głów. Innymi słowy, mamy obcych sek-
sualnie, obcych społecznie, obcych kulturowo i obcych rasowo. (...)

Jésli odrzucisz swoje pokrewieństwo z inną osobą lub grupą osób, jésli uznasz,
że różnią się od ciebie tak mocno, że stanowią odrębną kategorię – jak mężczyźni
uczynili kobietom, jak uczyniły sobie wzajemnie klasy społeczne i narody – masz
dwa wyj́scia: znienawidzíc tę grupą lub ją wywyższyć. Cokolwiek wybierzesz,
pozbawiasz ją duchowej równości z tobą i ludzkiej tożsamości. Sprowadzasz ją
do rzędu obiektu, z którym łączy cię jakaś relacja oparta na sile. W konsekwen-
cji zubażasz swoją rzeczywistość. Tak naprawdę alienujesz samego siebie.

Ursula K. Le Guin nie pisała tu o osobach queerowych. Nie musiała.
Z historii ruchów mniejszościowych na szczególną uwagę zasługuje
fakt, że tak naprawdę nie jest ważne, kto jest wykluczany – mechani-
zmy są takie same, zmienia się tylko ich przedmiot. Wiedząc o tym,
nie sposób pojąć, czemu tej maszyny, raz po raz wprawianej w ruch,
nie potrafimy zatrzymać.

Fantastyka jest gatunkiem o największej wolności. Brak ograniczeń
wiąże się z odpowiedzialnością większą niż w innych gatunkach; gdy
można wybrać cokolwiek, to właśnie wybór mówi najwięcej o autorce
czy autorze. Mam dość tekstów powielających w nieskończoność ste-
reotypy i klisze, jak gdyby pewne formy opresji były uniwersalne i ko-
nieczne, jakbyśmy nie byli w stanie wyobrazić sobie, że mogłoby ich
nie być. Mam dość postaci queerowych, które cierpią i giną jako pierw-
sze – jakkolwiek nie byłoby to realistyczne. Mam dość samotnych qu-
eerowych wysp – gdy wiemy, jak bardzo osoby z wszelkich mniejszości
potrzebują i szukają wsparcia sobie podobnych.

Brak granic gatunku odsłania granice w naszych głowach. A te gra-
nice to, między wieloma innymi, przekonanie o normatywnym cha-
rakterze heteroseksualności i monogamii, patriarchalna wizja społe-
czeństw, przekonanie, że zawsze będą lepsi i gorsi, słabsi i silniejsi,
i ci silniejsi zawsze, zawsze to wykorzystają. To wpisywanie w fanta-
styczne światy dyskryminacji, jakby była ona czymś tak oczywistym,
że nawet krainy za siedmioma morzami nie mogą się bez niej obej́sć.
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Coraz trudniej mi zrozumieć, dlaczego tak rzadko robimy ten jeden
dodatkowy krok.

Celem niniejszej antologii było wykazanie, że granice można prze-
suwać. Że im mocniej je odepchniemy, tym więcej będziemy mieć
wokół siebie przestrzeni i tym czystsze powietrze wpadnie do naszych
płuc. Liczyłyśmy na uzyskanie zbioru tekstów różnorodnych pod wie-
loma względami; także pod względem tego, ile właściwie tej queero-
wości w nich znajdziemy i jaką odegra rolę. W tej różnorodności odna-
lazłyśmy i światy podobne do naszego czy bezpośrednio z naszego wy-
rastające – w których orientacja postaci to coś, o czym mówi się szep-
tem, rozglądając się z trwogą – jak i opowieści o świecie, w którym
wciągnięcie queerowości w krąg światła pociągnęło dalsze zmiany.
O tym zresztą, jak te granice przesuwać i jak bardzo możemy na tym
skorzystać, o wiele lepiej, niż ja bym potrafiła, napisała Katarzyna No-
wacka w eseju „Świat na końcu tęczy”, nieprzypadkowo otwierającym
ten zbiór.

W queerowej fantastyce chodzi nie tylko o reprezentację, pokaza-
nie postaci nieheteroseksualnych i niecispłciowych; choć o to też, bo
jest to ważne, by czasami pokazać, że coś takiego w ogóle ma rację
bytu. To tylko przykład, jeden z wielu możliwych, tego, jak zwolnie-
nie blokady może wywołać kreatywną lawinę. Nie ma postulatu, by
każdy tekst odhaczył określoną liczbę okienek z listy „reprezentacja
mniejszości”, z czego uwielbiają szydzić ci, którzy empatii nie widzieli
nawet w słowniku, bo raz natknęli się na termin „polityczna popraw-
ność” i nie szukali już jakichkolwiek innych. Reprezentacja nie jest
obowiązkowa, ale jest potrzebna i pożyteczna. Marzy nam się litera-
tura, która nie wyklucza z powodu arbitralnych cech. Albo inaczej:
literatura, która jest pisana z empatią i namysłem, sięgająca po to, co
jeszcze nieograne i pomijane, pokazująca coś, co widujemy rzadko,
a czego potrzebę odczuwamy głęboko. Bo jeśli nawet gatunek, w któ-
rym może istnieć wszystko, udaje, że nie istnieją osoby LGBTQ+, to
czy gdziekolwiek jest dla nas miejsce?
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Zmiana sposobu opowiadania nie wystarczy, choć często staje się podstawą rze-
czywistych przemian. Uwidocznienie i upublicznienie krzywd może stanowíc
pierwszy krok na drodze do ich naprawy, zmiany polityczne zaś często podążają
śladem zmian zachodzących w kulturze, gdy to, co znoszono przez długi czas,
okazuje się nagle nie do zniesienia, a to, co przeoczano, staje się oczywiste. Tym
samym każdy konflikt jest po czę́sci walką o historię, którą opowiadamy, bądź
o to, kto ją opowiada i kto może zostać wysłuchany.

Rebecca Solnit, amerykańska filozofka i aktywistka, pisząc „Nadzieję
w mroku”, nie miała na myśli fantastyki. Jednak traktowanie tego
gatunku jako samotnej wyspy, oddzielonej rozszalałym morzem od ar-
chipelagu Realistycznej Literatury czy w ogóle Prawdziwego Życia, jest
wielkim przekłamaniem. Nigdy tak nie było i nigdy tak nie miało być.
Fantastyka nie zawsze jest krytyczna; ma jednak wszelkie narzędzia,
by odbijać świat w magicznym zwierciadle pokazującym najwyraźniej
to, na co potrzebujemy zwrócić uwagę. Pozwala nabrać dystansu, wy-
cinając trudną kwestię, przemalowując ją i umieszczając w zupełnie
nowej scenerii; daje okazję do obejrzenia czegoś z pozoru dobrze zna-
nego ze wszystkich stron zupełnie świeżym spojrzeniem. Myślę, że
warto z tego korzystać.

A queerowość, jako jedna z odsłon obcości, jest jedną z najważ-
niejszych kategorii poruszanych w fantastyce. Nie ma się co obru-
szać – tematy związane z płcią, jej wymiarem osobistym i społecz-
nym; związkami, kształtem rodziny, poszukiwaniem tożsamości, prze-
mianami ludzkiej płciowości i seksualności w futurystycznych wizjach
to nie jest jakís margines fantastycznych zainteresowań. To temat
wszechobecny i nawet jeśli nie zawsze dociera aż do punktu queero-
wości, i nie zawsze osoby piszące podchodzą do niego rzetelnie, to
każdy namysł nad taką tematyką uchyla nieco drzwi tej ciasnej, zatę-
chłej i pełnej moli szafy, w której siedzimy zamknięci wraz z bardzo
konkretnie sformułowanymi wzorcami tego, co w naszej kulturze jest
pożądane, a co jest dewiacją, niemoralnością, czymś, co cechuje tych
złych, tych innych, tych obcych, nie nas.
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* * *

Za pomocą tego zbioru mamy nadzieję pokazać autorkom i autorom,
że sięganie po wątki queerowe jest interesującym pomysłem, który
otwiera zamknięte dotychczas drzwi. Nie jest to łatwe, choć też po-
przeczka nie jest zawieszona niebotycznie wysoko. Oczywíscie, za-
wsze jest ryzyko, że jeśli coś nie wyjdzie, zostanie to wytknięte – jest
to jednak coś, z czym każdy twórca i tak się liczy. Nie musisz być osobą
nieheteroseksualną, by pisać o takich postaciach – tak jak nie musisz
być kobietą, by pisać bohaterki ani fizykiem, by próbować sięgnąć ku
gwiazdom. Pisanie o nowych, nieogranych rzeczach wymaga wymy-
ślania nowych form i nowych sposobów. Czasami też nowego języka
i nowych metafor. To jest trudne, ale jest też ważne i kształtuje świat,
również ten realny.

Dla środowiska LGBTQ+ sojusznicy są ważni. Jeśli więc wahasz
się, młoda pisząca osobo, czy powinnaś sięgnąć po temat, który nie
dotyka cię bezpośrednio – podejdź do tego jak do każdego innego re-
searchu. Znajdziesz na tej drodze życzliwe wsparcie, także w postaci
„sensitivity readingu”. Kiedy nie masz wiedzy o faktach, szukasz źró-
deł. Kiedy nie masz wiedzy o ludziach – szukasz ludzi, żywych źródeł
niespisanej wiedzy. Jest ich wielu; jeśli więc uznasz kiedyś, że potrze-
bujesz przewodnika, to na pewno go znajdziesz, również wśród osób
zaangażowanych w tę publikację. Czasami wystarczy się rozejrzeć.

Znów wrócę do Ursuli K. Le Guin, bo trudno się od niej uwolnić,
gdy raz wpadnie się w jej sidła. We wstępie do „Planety wygnania”
z 1978 roku napisała o tworzeniu tego, co nowe:

Tak trudno zerwać z tradycją; trudno jest wymyślíc coś nowego; trudno odtwo-
rzyć czyj́s ojczysty język. Niektórzy płyną więc z nurtem, unoszeni, bez wysiłku.
Nic jednak nie motywuje tak mocno do popłynięcia pod prąd, wybrania trud-
niejszej drogi, jak poruszone do głębi – i zapewne rozgniewane – sumienie.
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Sumienie musi być naprawdę poruszone gniewem. Jésli spróbuje samo siebie
przekonać, że wypada, by ten gniew odczuwało – zrodzi się z tego jedynie po-
czucie winy, które zdusi zalążki kreatywności.

Może więc nie warto tłumić gniewu. Jest na niego przestrzeń. Nie
bez powodu w tym roku pojawiła się myśl, by Miesiąc Dumy zastąpić
Miesiącem Gniewu. Bo zawsze tego gniewu było w dumie bardzo
dużo.

* * *

Muszę przyznać, że czuję się nieco niezręcznie, prezentując antologię
queerowo-fantastycznych opowiadań.

Nie dlatego, że uważam, że jest w tym coś niewłaściwego – wręcz
przeciwnie, cały ten projekt napawa mnie dumą, taką prawdziwą, bez
grama gniewu.

To wszystko jest jednak dziwne. Dziwne jest to, że temat jest tak
niszowy, że antologia ukazuje się jako niekomercyjny, fanowski, od-
dolny projekt – a zarazem od początku budzi większy entuzjazm, niż
śmielibyśmy marzyć. Dziwne jest to, że aby zyskać święty spokój, naj-
pierw trzeba wyj́sć na ulicę i krzyczeć. Dziwne jest to, że wciąż i wciąż
musimy tłumaczyć oczywistości: że jesteśmy ludźmi, nie ideologią, że
w światotworzeniu można sięgać po wątki queerowe i nie jest to od
razu światopoglądowym manifestem, że różnorodność jest fajna, a uj-
rzenie odbicia siebie gdzieś poza lustrem może odmienić życie albo
nawet je uratować.

Chciałabym nie musieć walczyć o takie drobiazgi; o te drobne ge-
sty empatii i wyobraźni, o to, by gatunek, który ma moc zmieniania
status quo, tak mocno się tego status quo nie trzymał. Chciałabym, by
ci wspaniali twórcy, których poznałam przy okazji antologii, byli pu-
blikowani przez zwyczajne wydawnictwa i czasopisma; by nie mieli
poczucia, że wątki queerowe dramatycznie obniżają ich szanse na pu-
blikację i literacką karierę. Mam nadzieję, że ich wszystkich taka ka-
riera czeka, jeśli tylko jej pragną.
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Celem „T̨eczowych i fantastycznych” jest pokazanie dwóm grupom
czytelniczym dwóch idei. Fankom i fanom fantastyki chcemy udowod-
nić, że elementy queerowe są czymś, po co fantastyka zawsze sięgała
i sięgać powinna, bo to po prostu ciekawe i rozwijające wyobraźnię.
Osobom queerowym zaś chcielibyśmy przedstawić obszar fantastyki
i jej fandomu jako otwarty i zróżnicowany, bo dla wielu z nas, osób,
które pracowały przy tej antologii albo w jej okolicach, doświadczenie
zakochania się w fantastyce i działalność w fandomie otworzyły oczy,
skłoniły do autorefleksji, a nieraz i doprowadziły do coming outu; na-
uczyły empatii, dostarczyły wsparcia i przyjaźni, pozwoliły nadmuchać
wokół siebie przyjazny bąbelek. W ciężkich czasach, w jakich żyjemy,
kiedy szczególnie trudno jest tym, którzy są queerowi i młodzi, nie-
raz pozbawieni wsparcia i nadziei, myślę, że fantastyka może pomóc
– bo ona najdobitniej pokazuje, że może być inaczej, a zagubienie się
w kolorowym tłumie na konwencie może dostarczyć tę maleńką porcję
mentalnej energii, by jednak rozejrzeć się wokół, znaleźć podobnych
sobie i dać radę. Doświadczylísmy tego i ciągle doświadczamy, chcemy
się więc tym podzielić.

Przed Wami ponad czterdzieści opowiadań i esejów różnorodnych
pod względem formy, treści, długości, przynależności gatunkowej i toż-
samości autorek i autorów, a także komiks i kilkadziesiąt grafik i ob-
razów. Znajdziecie fantastykę bliskiego zasięgu i postapo; klasyczne
high fantasy i historie zanurzone po uszy w to, co tu i teraz; space
operę i opowieści o duchach; kryminał i baśń; powagę i humor; prze-
szłość, przyszłość i miejsca, o których tylko śnimy – jak to w fan-
tastyce. Różnorodność fantastyki splata się z różnorodnością punk-
tów widzenia – autorzy reprezentują zarówno poszczególne litery ze
skrótu LGBTQ+, jak i wywodzą się spoza tej grupy – z szerokiej ka-
tegorii sojuszników. Są wśród nich osoby młodsze i starsze, bardziej
i mniej doświadczone. Czytelniczki i czytelnicy polskiej fantastyki roz-
poznają być może kilka nazwisk; pozostałe zaś... myślę, że warto za-
pamiętać. Zresztą, przekonajcie się sami.
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* * *

Zbiór otwierają eseje, wprowadzające w kilka istotnych tematów krą-
żących wokół queerowości i fantastyki, po nich zaś można się zanurzyć
w kilkudziesięciu opowiadaniach.

W otwierającym antologię Świecie na końcu tęczy Katarzyna No-
wacka wprowadza w temat różnorodności w światotwórczym warsz-
tacie; jeśli zastanawiacie się, po co właściwie wątki queerowe w lite-
raturze i popkulturze, to po lekturze tego eseju będziecie mieć w gło-
wach spójny obraz tego, jak na nich korzystamy... oraz co tracimy na
ich braku.

Kwestię różnorodności, bez której fantastyka rozczarowuje, poru-
sza również Sambor Mika, zapraszając do małego ćwiczenia wyobraźni,
w którym sięgniemy nie tylko po postacie niecispłciowe i niehetero-
normatywność, ale również poza kulturę, która ukształtowała nasz
wewnętrzny świat.

Ginny Nawrocka pochylają się nad queerowymi tożsamościami kry-
jącymi się pod literką A – i nie mają na myśli allies – podnosząc ważny
argument, że mówiąc o reprezentacji, nie możemy wykluczać tych
mniej licznych, mniej głośnych, mniej rzucających się w oczy tożsa-
mości.

W kolejnym eseju A Frey porusza temat niebinarności, opisując
swoją osobistą podróż – i pokazując, jak ważne w queerowych toż-
samościach są ciągłe poszukiwania, zarówno w świecie, jak i swoim
wnętrzu, doświadczeniach i biografii.

Część antologii dotyczącą realnego świata kończy opis Projektu Ne-
mesteme Iwo Stępniaka – czyli przykład tego, jak queerowe tożsamości
można przekładać na światotworzenie i opowiadanie historii w grach
fabularnych. Czerpanie inspiracji mile widziane!

Wśród opowiadań każda z czytających osób powinna znaleźć coś
dla siebie. Gdy otwieramy się na różnorodność, kreatywność rozkwita,
mamy więc dla was, mam nadzieję, sporo niespodzianek.
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Pierwsze opowiadanie to Sawa Magdaleny Lisieckiej. Tematyka sło-
wiańska już od lat przyciąga czytelników, a tu mamy jedną z najbar-
dziej znanych legend w nowej, romantycznej, poetyckiej i ujmującej
formie. Atmosfera przepracowywania straty i dostrzegania pierwszych
promieni nadziei w miejscu, w którym się ich nie spodziewamy. Że-
gnanie się z młodością, życiem, światem, które znienacka przemienia
się we wschód nowej epoki, nowe życie, nową nadzieję, niespodzie-
waną szansę na szczęście.

Justyna Kulisa w Płomieniu twego serca zabiera nas w epicką przy-
godę. Smoki, rycerki, wojna, królestwo na skraju upadku, niejasna
przepowiednia... Sporo humoru, ale też emocje, a właściwie cała ich
karuzela.

Emocji nie zabraknie również w przejmująco smutnym opowiada-
niu Moja siostra Krystyny Chodorowskiej. Kontrast przeszłości, tak
bardzo wymykającej się wizji, która jest nam wpajana, z bolesną te-
raźniejszością, w której niejedna czytelniczka i niejeden czytelnik od-
najdą, być może, echo czegoś, co sami przeżyli, czego byli świadkami
lub czego się obawiają.

Smocze dziecko Artura Nowrota mierzy się z tematem wykluczenia,
a nawet kozła ofiarnego, dając jednak nadzieję. Pozostawia z poczu-
ciem siły i pewności, że czasami to, czego najbardziej się boimy, nie
zniszczy nas, a wyzwoli i wzmocni.

U dentysty M. J. Rambert szczęśliwie nie stresuje nadmiernie, a ra-
czej uspokaja. Powiem krótko: każda tęczowa rodzina zasługuje na
taką babcię.

Purchlak Katarzyny Laby to również tekst z rodzaju tych, które otu-
lają miękkim kocykiem, podają kubek kakao i zapewniają, że wszy-
stko będzie dobrze. Potrzebujemy tego. Korzystajcie do woli.

Lubicie nowe wersje znanych baśni? Takiego Kopciuszka jeszcze nie
widzielíscie. Posłuchajcie opowieści Agnieszki Szmatoły, dopijając ka-
kao z poprzedniego opowiadania, i dajcie się porwać temu wyzwaniu
dla wyobraźni.
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Żeby jednak nie było zbyt puchato, następne opowiadanie przynosi
chłodny powiew. Czuwanie Aleksandry Klęczar to starożytny Rzym,
duchy i mentalność bardziej nam obca niż niejedna cywilizacja z od-
ległej galaktyki. A także, być może, trochę ponurej satysfakcji...

Skoro już jesteśmy w mrocznych klimatach, to dobry moment, by
pochylić się nad tak istotnym dla queerowej kultury tematem prze-
miany, poszukiwania siebie i nakreślania swoich własnych konturów.
Czę́sciowe zaćmienie Księżyca Michała Ochnika sięga po jeden z podsta-
wowych fantastycznych motywów, by nadać mu zupełnie nowe zna-
czenie. Od całkowitej utraty kontroli nad sobą i swoim losem do...
przekonajcie się sami i zapiszcie sobie ten morał głęboko w sercu, bo
wszyscy na niego zasługujecie.

Szum muszli Gabrieli Kasprzyk zabiera nas do nadmorskiego kraju,
którego władczyni staje przed niełatwym wyborem, a przysłana na
dwór poetka niespecjalnie ułatwia jej podjęcie decyzji. Choć to czas
i miejsce pełne smutku, to pozostaje zawsze poezja – oraz nadzieja.

Mira Bór w opowiadaniu Siostry przyciąga nas na powrót do tu
i teraz. To przejmująca historia rodzinna, bardzo bliska, osadzona
w nieprzepracowanej jeszcze historii, poruszająca kurz w kątach, do
których mało kto zagląda. Jak zaznać spokoju po śmierci, gdy na na-
grobku znajduje się nieprawdziwe imię?

By nieco się odprężyć, jako następne proponujemy Królestwo ognia
i łez Anny Szumacher. Czarownica, kara za nieczułość, próba dla
śmiałków, pół królestwa i ręka królewny w nagrodę... Znacie tę hi-
storię, prawda? Tylko wam się wydaje!

Dorastanie w czasach cyborgizacji Agnieszki Żak dotyka, osadzając
historię w nieodległej przyszłości, ważnego tematu dorastania osób
queerowych, a tak naprawdę – po prostu dorastania. Czy więź łącząca
trójkę przyjaciół przetrwa próbę, jaką funduje krążące na horyzoncie
widmo dorosłości?

Następna nasza propozycja – to poetycki przerywnik. Plany Loë
Fjorsigviss to ekscytująca podróż po... zobaczycie; tutaj każda podpo-
wiedź będzie spoilerem.
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Przy Listopadzie bez snów Joanny Krystyny Radosz rozsiądźcie się
wygodnie. Znów może się przydać kocyk. I może tym razem herbata?
To rozdzierająco smutny tekst, choć z nieco innych powodów, niż mo-
żecie się spodziewać. Wykluczenie ma wiele obliczy, ale wszystkie
drogi prowadzą mniej więcej w jedno miejsce: do tego punktu w ży-
ciu, kiedy masz ochotę przytulić się do zimnej szyby i zniknąć. Jedyne,
co nas może uratować, to wewnętrzna siła i zewnętrzne wsparcie.

W kolejnym opowiadaniu powraca Magdalena Lisiecka, tym razem
z dłuższą historią o fascynacji, nieśmiałości, aktach odwagi i magii
– oraz wyjątkowo bezczelnym igraniu z losem. Syn wiedźmy to jedna
z tych historii, które dodają otuchy i pozostawiają w sercu ogrzewającą
je lekko iskierkę.

W Rybie Zofii Lubińskiej tradycyjne święta przybierają bardzo nie-
spodziewany kształt. Morał z tego jest jeden: wegetarianizm może
jedynie zmienić wasze życie na lepsze.

Jej Galatea, drugie z opowiadań M.J. Rambert, przenosi nas tym
razem w odległą, mitologiczną starożytność. Klasyczna rywalizacja
genialnych artystów i niemożliwe do uniknięcia konsekwencje boskiej
pychy. W grze o nieśmiertelność trudno określić zwycięzców.

Skoro już jesteśmy przy klasyce... jak tam wasza znajomość obra-
zów Hieronima Boscha? Po Ogrodzie rozkoszy ziemskich Olgi Niziołek
jej poziom zapewne gwałtownie wzrośnie. To tekst przedziwny, wcią-
gający niczym wir, zapierający dech w piersiach i przyzywający, by
przeczytać go drugi raz, i trzeci.

Za trzy pióra Kai Piaścik to przykład tekstu o wątku queerowym
zarysowanym bardzo subtelnie... ale za to z inną, rzadką i wspaniałą
reprezentacją osób, które naprawdę rzadko widujemy, na pierwszym
planie. Do tego przygoda!

Paulina Rezanowicz w opowiadaniu W odległym gametoficie rzuca
prawdziwe wyzwanie wyobraźni. Jeśli lubicie teksty, w których każde
zdanie zmusza do zrewidowania swoich przekonań na temat tego, ja-
kie obrazy powinny się pojawiać w wyobraźni – to coś dla was. Jednak
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nie tylko forma jest intrygująca; znajdziecie tu przejmującą historię
o tęsknocie, zapomnieniu, manipulacji i wyzwoleniu.

Obca, która była Weroniki Mamuny to tekst na pograniczu fikcji
i bardzo aktualnej publicystyki. Łączy namysł nad sposobami opisu
biografii osoby transpłciowej z mrożącymi krew w żyłach doniesie-
niami z różnych miejsc na świecie, przede wszystkim Węgier i Polski,
w których życie mniejszości można bardzo łatwo, jedną decyzją, zmie-
nić w (jeszcze większe) piekło.

Wyspa Łosi Anny Łagan to rozbudowana opowieść o poczuciu winy,
stracie, odbudowywaniu życia, nieśmiałej nadziei na szczęście – oraz
etnografii, tajemnicach małych miasteczek i mumiach torfowych. Opo-
wiadanie z jednej strony podszyte grozą, a z drugiej – ujmujące peł-
nym empatii i głębokiego zrozumienia emocji opisem rodzącego się
ostrożnie uczucia, a także odkrywania w sobie siły, by zmierzyć się
z przeszłością.

Zdarzało wam się kiedyś wyświetlać film w swojej głowie? Siostry
Artura Nowrota to scenariusz takiego filmu. Filmu pełnego symboliki
i niespodzianek. Życzymy miłego seansu!

W kolejnym z nieco dłuższych opowiadań Anna Q zabiera nas w po-
dróż w przestrzeni na południe Francji oraz w czasie – byśmy wraz
z bohaterką mogli odkryć sekret katarskiej kapłanki i poetki. Irene
to historia pełna duchowości i poszukiwań, zarówno w zatartej przez
czas opowieści o niesprawiedliwości sprzed wielu wieków, jak i w du-
szy bohaterki, która szuka swojej bezpiecznej przystani.

Dzís późno pójdę spać Ewana Mrozka jest historią, która wciągnie
was od pierwszej strony i pozostawi we łzach – tak po prostu być
musi. Zaspoilerowanie byłoby zbrodnią; ograniczę się do paru słów
kluczowych: chatka na kurzej nóżce, senne koszmary, odzyskiwanie
sił, blizny na ciele i duszy.

Po tej porcji wzruszeń przenosimy się wraz z Albertem Janem Gó-
reckim do współczesnego Krakowa, nad którym rozbłyskują kolorowe
światła, a w tłum turystów z całego świata wtapiają się turyści z innej
planety. Światło z Worka Węgla to tekst zabawny, ale też stawiający py-
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tanie, które jest zabawne jedynie po części. Jaką decyzję podjęlibyście
wy?

Żywia Agnieszki Szmatoły to kolejna wizyta w świecie fantastycz-
nej Słowiańszczyzny. Kolory romskiego taboru, młodzieńcza miłość,
zazdrosna rusałka i wsparcie społeczności, od którego robi się ciepło
w sercu. I trochę tęskno. To także historia o dorastaniu, trudnych
decyzjach i o tym, że warto przełamać strach.

A. Szydlik w Jak uratować kotka z nawiedzonego domu dostarcza
porcji puchatości i mruczenia. Nie dajcie się jednak zwieść – jest tu
też nutka grozy.

Ostatni miesiąc jesieni, drugie opowiadanie Gabrieli Kasprzyk, to
przejmująca historia rodzinna w świecie podobnym do naszego, a jed-
nak zupełnie innym. Polityczne aspiracje, społeczne oczekiwania i kon-
wenanse. Matczyna miłość i gwałtowna potrzeba wolności. Zaurocze-
nie i dobre chęci, które czasami nie są wystarczające. I ponownie –
moc poezji.

Oniryczna, surrealistyczna (post)apokalipsa – tym właśnie jest Od-
miana przez wypadki Dominika Simlata. Opowieść o niepewności, po-
szukiwaniach, rozsypującym się świecie i iskrze nadziei, że kiedyś, jeśli
będziemy mieć choć trochę szczęścia, wszystko jeszcze się ułoży.

Ole Niełacne sięga po tematykę klasztorną i religijną, by pokazać
miłość, której nie powstrzyma nawet krąg śmierci i ponownych naro-
dzin. Puella in somnio to historia adeptki, której dokładnie zaplano-
wana przyszłość rozsypuje się nagle, aby odsłonić coś, o czym nawet
nie śmiała śnić. Życzymy takich happy endów wszystkim zakonni-
com... które chcą, oczywíscie.

Morderstwo pod Skrzyżowanymi Kluczami Zuzanny Śliwy to inten-
sywna zagadka kryminalna w magicznym Londynie, mieście, które jest
areną starcia między niezliczonymi stworzeniami. A w tle śledztwa –
całkowicie realna wojenna trauma. Gdy ludzkość osiąga znów swój
niski punkt, pomóc mogą tylko istoty spoza zasłony rzeczywistości.
A z tego, jak wiadomo, wyniknąć mogą tylko kłopoty.
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Olga Viviana Nauthiz Szynkaruk w Respice post te mimo zwięzłej
formy z rozmachem buduje alternatywną Europę, w której cesarz nie-
zmiennie triumfuje, a podbite przez imperium ludy nie tracą nadziei
na zwycięstwo. Rewolucja zawsze znajdzie sposób, by zacząć się tlić.

Nowicjat Mateusza Tokarskiego to opowieść o poszukiwaniach –
a nie ma tak naprawdę motywu bardziej queerowego niż to. Czasami
zdarza nam się błądzić i szukać czegoś, nie wiedząc dokładnie czego.
A kluczowym odkryciem – oprócz oczywistości, że czarownice rządzą
– jest to, że im szersze nasze horyzonty, tym więcej do odkrycia.

Jeśli do tej pory wzdychalíscie, że mamy oburzająco słabą reprezen-
tację fantastyki naukowej, statków kosmicznych i podróży tam, dokąd
nikt jeszcze nie dotarł – oto wreszcie jest: Ginny Nawrocka i Cierpki
zapach kosmosu. Pusty statek, dwie osoby i spirala problemów: nie-
rozwiązanych z przeszłości, nierozwiązywalnych w niepojętej teraź-
niejszości.

Mam na imię Nert, drugie opowiadanie Anny Q, to powrót do te-
matu więzi dusz, którym niestraszny cały czas i przestrzeń. A przy
okazji historia dwóch osób, które nigdy się nie poddają, bo wiedzą, że
jest coś, co warte jest każdego trudu.

Julia Fatima Zagórska w Głosie kosa przedstawi wam dwie boha-
terki, z którymi od razu będziecie chcieli się zaprzyjaźnić, i ich pro-
blem z pozoru niemożliwy do rozwiązania. To przede wszystkim hi-
storia o dwóch kochających się osobach, które po prostu chciałyby żyć
– spokojnie, uczciwie i po swojemu.

I na deser: Kwiaty w mroku Pawła Wójcika. Postapokaliptyczna
przyszłość, cyberpunk, metropolia zbudowana na gruzach minionej
cywilizacji – i boleśnie uniwersalne problemy bohaterów. Historia
o tym, jaką wagę mają drobne gesty; o tym, że empatia jest super-
mocą; a także o tym, że póki są na świecie osoby z sercem po właści-
wej stronie, nawet w największym mroku rozkwita nadzieja.

* * *
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A jeśli po tych setkach stron ciągle będzie Wam mało – doskonale się
składa, że wątków queerowych w fantastyce wcale nie wymyślilísmy
my. Pozwolę więc sobie dorzucić na koniec kilka książkowych poleca-
nek.

W polskiej fantastyce mogą Was zainteresować szczególnie trzy na-
zwiska. Karolina Fedyk w Skrzydłach wplata wątki queerowe z og-
romnym wdziękiem, nadaje im głębię i znaczenie. Jest to poza tym re-
welacyjna powieść, po którą chcecie sięgnąć, choć może jeszcze o tym
nie wiecie. Artur Olchowy w Czarownicy znad Kałuży, ujmującym
i bardzo humanistycznym postapo, wpisał mocną aluzję, że główna
bohaterka – mocno już leciwa lokalna wiedźma (w sensie: kobieta
wiedząca) – jest osobą queerową. Potwierdził otwarcie jej homosek-
sualność niestety długo po publikacji i już w nieoficjalnych kanałach.
Ciągle – można się spierać, czy to doprecyzowanie było w ogóle ko-
nieczne. Liczy się! Zaś trzecie nazwisko to Anna Kańtoch, która w po-
wieściach Czarne i Niepełnia sięgnęła do, kolejno, tematyki lesbijskiej
i transpłciowości.

Warto też wśród polskich książek zwrócić uwagę na Anetę Jadow-
ską i Witolda Jabłońskiego. Oraz, oczywíscie, opowiadania publi-
kowane w czasopismach (w tym osób, których nazwiska zobaczycie
w nagłówkach opowiadań w naszej antologii) i doceniać twórców pu-
blikujących w internecie. Jak wiadomo, żywią się miłymi komenta-
rzami.

Literatury światowej dostępnej w polskim przekładzie znajdziemy
więcej. Warto zacząć od klasyki, czyli Ursuli K. Le Guin – szczegól-
nie w temacie jest Lewa ręka ciemności, ale nie tylko. Być może uda
mi się też zachęcić was do eseistyki autorstwa tej niezwykłej osoby
o ogromnej wrażliwości, od której możemy się bardzo dużo nauczyć.

Z pozycji nowszych moim ulubionym przykładem jest Zakon drze-
wa pomarańczy Samanthy Shannon, spora powieść fantasy, odpowied-
nio epicka, z obecnością smoków i rycerek, intrygami politycznymi
i walką z przedwiecznym złem, w którym mamy do czynienia
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z najpiękniejszą bezczelną reprezentacją – jest jej dużo, jest różno-
rodna i nie kryje się po kątach.

Wątki queerowe znajdziecie też między innymi w Welinie Hala Dun-
cana, Rzece bogów Iana McDonalda, Atlasie chmur Davida Mitchella.
W literaturze dla nieco młodszego czytelnika świetną reprezentację
mamy też w powieściach Ricka Riordana. W świecie anglojęzycznym
ogromnie ceniony jest Yoon Ha Lee. W Polsce ukazała się dotychczas
jedynie Smocza perła, w serii Rick Riordan przedstawia zresztą.

Obowiązkowa pod wieloma względami jest trylogia N.K. Jemisin,
którą rozpoczyna Piąta pora roku. Jedna z tych serii, które po pro-
stu trzeba znać. Warto też sięgnąć po najnowszą powieść tej autorki,
niewydaną w Polsce: The City We Became. Jeśli lubicie wyzwania dla
wyobraźni, powinna wam przypaść do gustu Ann Leckie, której se-
ria Zabójcza sprawiedliwość padła niestety ofiarą polityki wydawniczej
i nie ukazała się w całości w języku polskim, jednak nawet pierwszy
tom jest ogromnie satysfakcjonujący. Entuzjazm czytelników budzi też
Becky Chambers i jej Daleka droga do małej, gniewnej planety. Nie żyje-
cie w pełni, nie znając Catherynne M. Valente – w temacie najbardziej
będzie Palimpsest. Warto sięgnąć po Octavię Butler.

Z autorek i autorów dotychczas w Polsce niewydanych warto śle-
dzić Amal El-Mohtar (This Is How You Lose the Time War), Tamsyn
Muir, C.M. Waggoner, A.K. Larkwood, Heather Rose Jones, Aliette de
Bodard i wielu, wielu innych.

* * *

Bardzo serdecznie dziękuję alpakowym współpracowniczkom i współ-
pracownikom. Ich profesjonalizm, entuzjazm i zasypywanie spamem
redakcyjnej konwersacji były najwspanialsze.

Na autorów wylałam już ocean lukru, ale macie jeszcze trochę: je-
steście cudownymi, bardzo zdolnymi osobami i praca z Wami była
ogromną przyjemnością. Nie spuścimy Was z oka, więc teraz proszę
ísć podbijać świat.
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Podziękowania należą się również pomysłodawcy całego projektu
– Maciejowi Pitali, znanemu w fandomie fantastycznym jako Toudi,
wzorowemu sojusznikowi. A także wszystkim osobom, które w róż-
nych miejscach nas wspierały i służyły radą i pomocą; pomogły w do-
tarciu z informacją o naborze tekstów do zainteresowanych osób, za-
pewniły sensitivity reading i inne formy merytorycznego wsparcia i wy-
buchały entuzjazmem przy każdej wzmiance o alpakach.

Mamy nadzieję, że najbliższych osiemset stron dostarczy Wam wra-
żeń, których szukacie. Miłej lektury!
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ŚWIAT NA KOŃCU TĘCZY

–
KATARZYNA NOWACKA

Była dziennikarka, przypadkowa tłumaczka, amatorska redaktorka,
początkująca autorka, okazjonalna publicystka. Kocha papierowe er-
pegi, fantastykę i dowiadywać się nowych rzeczy. Nie chcecie pytać jej
o intersekcjonalność i queerową reprezentację (chyba że macie nad-
miar wolnego czasu i herbaty).
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Księżniczka poślubiająca swoją ukochaną w pełnym splendorze, przy
aprobacie rodziny i dworu. Międzygalaktyczne imperium uznające
formalnie i kulturowo istnienie trzech, pięciu lub nieskończonej liczby
płci. Transpłciowy bohater, który ratuje świat, podczas gdy nikt nie
koncentruje się w żaden sposób na jego ciele czy odmienności. Dwóch
mężczyzn adoptujących magicznie uzdolnione dziecko. Otwarcie bi-
seksualny bohater, który do dzisiaj przyjaźni się z szeregiem swoich
byłych. Panseksualna kobieta zakochująca się równocześnie w dwóch
osobach i proponująca im poliamoryczny związek. Pieśń sławiąca
czyny dwóch aseksualnych przyjaciółek podróżujących razem, aby za-
bijać potwory. Wszystkie te wymyślone na poczekaniu historie łączy
to, że bycie osobą LGBTQ+ jest w nich cechą postaci, która nie jest
wyróżniana ani piętnowana, nie wpływa na funkcjonowanie bohate-
rów i bohaterek w społeczeństwie i w żaden sposób ich nie ogranicza.
Opowieści takie nazywamy queernormatywnymi – w opozycji do hete-
ronormatywnej rzeczywistości, w której żyjemy i zostalísmy wychowy-
wani. Światy queernormatywne są więc takimi światami, w których
społeczeństwo lub społeczeństwa dawno temu wyzbyły się queerfo-
bicznych uprzedzeń, a może nigdy ich tam nie wymyślono.

Nie pamiętam, kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z historią, w któ-
rej queerowość postaci nie była w żaden sposób sensacyjna. Pamiętam
jednak kilkadziesiąt momentów, kiedy zachłystywałam się tym pomy-
słem: widząc w fabule udane małżeństwo osób tej samej płci, szczę-
śliwe zakończenie dla homoseksualnego bohatera, dobrą biseksualną
reprezentację czy też swobodne użycie niebinarnych zaimków. Moż-
liwość eksploracji i zrozumienia mojej własnej queerowej orientacji
zawdzięczam właśnie takim grom RPG, powieściom fantastycznonau-
kowym, serialom. Nawet wtedy, gdy określałam się jeszcze jako osoba
heteroseksualna, queernormatywność, gdziekolwiek bym się z nią nie
spotkała, wywoływała we mnie dreszcz ekscytacji. Światy queernor-
matywne mają bowiem to do siebie, że są zazwyczaj feministyczne,
progresywne, równościowe, intrygujące, subwersywne, a przede wszy-
stkim – radykalnie inne od tego, w którym żyjemy. To właśnie ta
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oryginalność, przejawiająca się często w całkiem odmiennej od zna-
nej nam strukturze społecznej, związana z mniej oczywistymi dla nas
problemami i skutkująca stawianiem narracyjnych akcentów w innych
miejscach, miała dla mnie urok, któremu nie mogłam się oprzeć. Po-
mysł, że może być inaczej – nawet niekoniecznie lepiej, ale nie tak
samo – był jednym z najbardziej inspirujących konceptów, z jakimi się
spotkałam.

W tej chwili queernormatywność od dawna nie jest dla mnie za-
skakująca; stała się czymś, czego oczekuję od konsumowanych treści,
znakiem jakości autorki. Nie interesują mnie już romanse heterosek-
sualnych bohaterów czy historie o walce o tożsamość w kolejnym he-
teropatriarchalnym społeczeństwie. Nie mam siły na dalsze jałowe
dyskusje o tym, czy świat bez przemocy wobec kobiet jest niereali-
styczny, na przekonywanie, że zdrowe relacje liczą się bardziej niż
genetyczne pokrewieństwo. Nie chcę patrzeć na kolejne bohaterki,
dla których nagrodą jest małżeństwo i oddanie się rodzinie, ani na ko-
lejnych toksycznych męskich bohaterów, którzy budzą we mnie chęć
ucieczki. Pod tym względem światy queernormatywne są nie tylko
pełne reprezentacji, ale też muszą być odmienne od naszego. Ho-
mofobia nie może istnieć bez seksizmu i toksycznej męskości, tak jak
rasizm właściwie nie może istnieć bez nierówności klasowych – i vice
versa. W pewnym sensie prawdziwa radykalność queernormatywnych
czy, szerzej, inkluzywnych narracji bierze się z tego, że mają one da-
leko idące konsekwencje dla konstrukcji świata. Queernormatywność
zmienia sposób, w jaki myślimy o prawie, rodzinie, hierarchiach mi-
łości (które w najlepiej nam znanych kulturach będą prawie zawsze
stawiać tę romantyczną i fizyczną ponad jej inne odmiany). Daje moż-
liwość odetchnięcia od trudnych realiów i pozwala na przyjrzenie się
alternatywnym rozwiązaniom, na wyobrażenie sobie nieskończonych
możliwości, na normalizację tego, co dla wielu wciąż jest inne, obce,
chore, grzeszne i moralnie niewłaściwe.

Oczywíscie dla niektórych pisanie o światach po prostu pozbawio-
nych queerfobicznej przemocy ma w sobie coś z łatwego eskapizmu;
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dla wielu z nas ubieranie w słowa odczuwanego wyobcowania czy
cierpienia niesie ze sobą nieocenioną wartość. Dobrze jest jednak mieć
z tyłu głowy, że tropy takie jak przysłowiowe umieszczanie osób nie-
heteronormatywnych w lodówce („bury your gays”) wcale nie mają
rodowodu w historiach o queerowym bólu opowiadanych przez qu-
eerowe osoby. Są one związane z tym, że przez lata w wielu miejscach
nie wolno było tworzyć narracji, w których postacie kochające osoby
tej samej płci czy postacie transpłciowe spotyka szczęśliwe zakończe-
nie. Jeśli ktoś chciał już zaryzykować dotarcie do szerszej publiczności
z historią o bohaterach LGBTQ+ (lub tak kodowanych), musiał upew-
nić się, że „nie wywoła zgorszenia”, co oznaczało wymaganie, że osoby
nieheteronormatywne spotka za tę „zwyrodniałość” zasłużona kara.
Jeszcze pięćdziesiąt lat temu nasze istnienie było powszechnie niele-
galne, interpretowane jako choroba, nieustannie negowane i wymazy-
wane ze społecznej świadomości.

Nawet jeśli od tego czasu wywalczylísmy sobie na szeroko poję-
tym Zachodzie pewną widoczność i niewielką przestrzeń w debacie
publicznej, pokłosie tych ograniczeń w świecie filmu czy literatury
jest ciągle widoczne. Ciężko wyobrazić sobie coś całkiem nowego –
w pewnym sensie przez większość czasu opowiadamy historie, które
już znamy i do których przyzwyczaiły nas masowe media. Warto pa-
miętać o tym, jeśli planując tekst o homoseksualnym bohaterze, nie
umiemy wykreować dla niego szczęśliwego zakończenia. Należy też
uświadomić sobie, że pozbycie się homofobii z naszego wymyślonego
świata nie oznacza wcale, że postaci nie będą mogły napotkać żadnych
trudności. Czy będą to problemy systemowe (związane np. ze skom-
plikowanym systemem dziedziczenia) czy też jednostkowe (jak cho-
ciażby romans uniemożliwiony z powodu pozycji społecznej, wyzna-
wanych wartości, lojalności wobec rodziny lub kraju pochodzenia),
zawsze da się znaleźć sposób na udręczenie swoich postaci bez się-
gania do systemowej przemocy związanej z płcią czy też orientacją
seksualną.
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Inną pułapką, w jaką łatwo nam wpadać, jest zadowolenie się mo-
delem tokenowej, asymilacyjnej reprezentacji, jaką często widać obec-
nie w kulturze popularnej. Choć ma ona oczywíscie swoje zalety
i ciężko nie docenić jej edukacyjnego aspektu, na dłuższą metę oka-
zuje się nieskuteczna, a przede wszystkim niereprezentacyjna. Tacy
pojedynczy bohaterowie lub bohaterki są często oderwani od spo-
łeczności LGBTQ+, a ich orientacja nie stanowi części ich tożsamo-
ści lub czasami pozostaje nienazwana; istnieje tylko w kontekście ich
romantyczno-seksualnego życia lub o tyle, o ile wymaga akceptacji
czy rozwoju charakteru innych, heteroseksualnych postaci. Podkreśla
to odmienność danego bohatera lub bohaterki, fetyszyzując queerową
seksualność i zmagania. Jest to kolejna kwestia, którą powszechnie
internalizujemy – dla wielu osób jedynym pomysłem na podkreślenie
queerowej reprezentacji jest napisanie sceny seksu lub chociaż bardzo
dosłownego romansu. A jednak nieustanne łączenie naszej orientacji
seksualnej z seksualnością jest taktyką, która pozwala odwrócić uwagę
od naszego człowieczeństwa i od faktycznych problemów, z którymi
się zmagamy. Wreszcie ten rodzaj reprezentacji nie tylko wywodzi się
ze stereotypów, ale też te stereotypy wzmacnia: tworzy pewną katego-
rię „poprawnych” i „właściwych” osób homoseksualnych czy transpł-
ciowych, próbując narzucić nam przeżywanie naszych orientacji i toż-
samości płciowych w ramach akceptowalnych norm społecznych.

Tymczasem w dobrze napisanym queernormatywnym świecie qu-
eerowa seksualność przestaje być przedmiotem dyskusji, produktem
na sprzedaż czy też obiektem seksualnej fantazji innych, a staje się
po prostu jednym z wielu aspektów definiujących podmiotowość da-
nej osoby. W opowieści, w której występuje kilka postaci homoseksu-
alnych, nie możemy mówić o tworzeniu jednego wzorca czy o pod-
kreślaniu queerowej odmienności. W ostatecznym rozrachunku na-
prawdę nie potrzebujemy przyzwolenia na istnienie w przestrzeni pu-
blicznej czy łaskawego pozwolenia na kochanie osób tej samej czy ja-
kiejkolwiek innej płci i życie w zgodzie z naszą tożsamością i ekspresją
płciową. Potrzebujemy natomiast przeorganizowania społeczeństwa
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i ewolucji prawa, zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim queerowym
osobom, a w dalszej perspektywie także zmiany myślenia i normaliza-
cji oraz pełnej akceptacji naszych tożsamości i naszej widoczności.

Większości z nas łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż koniec
kapitalizmu. Spodziewamy się upadku cywilizacji, bo nie umiemy wy-
myślić, jak moglibyśmy powstrzymać katastrofę ekologiczną. Zamiast
żądać pełni praw reprodukcyjnych, walczymy o utrzymanie kompro-
misu aborcyjnego, jakbyśmy wiedziały i wiedzieli, że nie ma rzeczy-
wistości, w której osoby z macicami mają pełną kontrolę nad swoimi
ciałami i swoim losem. W obliczu światowej pandemii pomysł, że mo-
glibyśmy otrzymać realne systemowe wsparcie, jawi się jako naiwna
utopia. I wreszcie nam, osobom queerowym, łatwiej jest snuć ma-
rzenia o emigracji niż o tym, że w Polsce mogłaby kiedyś nastąpić
na przykład równość małżeńska. Nasza teoretycznie nieograniczona
wyobraźnia kończy się tam, gdzie kończą się historie, które sobie na-
wzajem opowiadamy. Wielkie wytwórnie czy bestsellerowi hetero-
seksualni cispłciowi pisarze nie mają żadnego interesu w kreowaniu
uniwersów bez przejawów queerfobii – nie tylko z powodów finanso-
wych, ale także dlatego, że dobrze im się żyje w obecnym systemie.
Jak bardzo frustrujące by to nie było, to na nas, nieuprzywilejowanych
osobach piszących fantastykę, spoczywa obowiązek opowiadania tę-
czowych historii ze szczęśliwymi zakończeniami, narracji, gdzie osoby
queerowe są liczne i bezwstydnie widoczne, a także budowania świa-
tów, w których szacunek i celebracja różnorodności zastępują tę czy
inną formę opresji.

Fantastyka zawsze łączyła w sobie możliwość ucieczki od szarej rze-
czywistości z mniej lub bardziej zawoalowanym komentarzem spo-
łecznym. Zawsze była polityczna; od zawsze mogła dawać lub od-
bierać wiarę w ludzkość i jej możliwości. Dlatego nie bójmy się wy-
korzystywać jej do naszych, tęczowych celów. Uświadomienie sobie
i innym, że rewolucja jest możliwa, jest zawsze pierwszym krokiem
do jej rozpoczęcia. Jeśli pragniemy równości, musimy sobie najpierw
umieć tę równość wyobrazić.
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O ODZYSKIWANIU A
–

GINNY NAWROCKA

Autorzy i eseísci publikujący m.in. na łamach portalu Gallifrey.pl, a o
swoim pisaniu mówiący na Twitterze (@ripplesofcosmos). Tworzą
światy łączące fantastykę naukową z magią. Są osobą niebinarną, aro-
mantyczną i aseksualną, a ich zaimki to „wy/oni”.
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Queer w polskiej fantastyce jest okazjonalny. Choć powoli zaczyna zaj-
mować w niej nieco więcej miejsca, trudno nam wskazać długi szereg
wydanych powieści czy opowiadań, w których odgrywałby kluczową
rolę. Nie licząc niniejszej antologii, która, mamy nadzieję, okaże się
początkiem, a nie wyjątkiem od reguły, tu i ówdzie przewijają się po-
staci należące do społeczności LGBTQIAP+, jednak ich istnienie czę-
sto jest drugoplanowym faktem ze świata przedstawionego, nie zaś
inherentną częścią ich postaciowania. W kultowym już Wiedźminie
na przykład mamy biseksualną Ciri i niebinarnych Neratina Cekę. We
wciąż młodych Skrzydłach Karoliny Fedyk z kolei główna bohaterka
jest postacią queerową, ale w pierwszym tomie sam wątek jej odwza-
jemnionego zauroczenia Tisar nie został mocniej rozwinięty. Pojawiają
się tu również Najjaśniejsi Eliri – interpłciowi i niebinarni wcielenie
bóstwa, których cielesność stawia na istotnym stanowisku w ich pań-
stwie. Oczywíscie te cykle (jeden dawno domknięty, drugi wciąż na
domknięcie czekający) to dwa odmienne przedstawienia postaci qu-
eerowych, które dzieli w polskiej fantastyce kilka dekad, co widać
w tym, jak wspomniane postaci są prowadzone. Wątek związku Ciri
z Mistle jest problematyczny jako zaczynający się, było nie było, od
gwałtu i pedofilii1. Niebinarność Neratina sprowadza się do androgy-
nicznej urody i kilku pogardliwych uwag o tym, że trudno określić,
czy to mężczyzna, czy kobieta. W Skrzydłach queerowość jest popro-
wadzona z dużo większym wyczuciem. Widać wyraźnie, że autorka
nie porusza „kontrowersyjnych” wątków, a po prostu wprowadza do
swojego świata postaci stanowiące odbicie osób istniejących w praw-
dziwym świecie. Wciąż jednak chciałoby się zobaczyć tej reprezentacji
więcej.

Na poziomie literatury światowej jest zdecydowanie lepiej. Qu-
eerowa fantastyka trafia nawet do mainstreamu gatunku i zdobywa
najbardziej prestiżowe nagrody. Dla queerowych wątków znajdzie się
miejsce w powieściach N. K. Jemisin, Ann Leckie, Terry’ego Pratchetta

1 Sam fandom spiera się o to, czy ta problematyczność była zamierzona czy nie.
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czy Catherynne M. Valente, by wymienić tylko kilka nazwisk. Mamy
też na zachodnim rynku kolejne zbiory opowiadań i esejów, w których
queerowość jest kluczowym elementem2. Jeśli wyjdziemy poza lite-
raturę, niedawno przełomowa okazała się She-Ra i księżniczki mocy,
która nie tylko z każdym sezonem coraz otwarciej wprowadzała qu-
eerowość swoich postaci, ale w finale ostatniej serii dała nam poca-
łunek głównej pary bohaterek. Do tej pory pocałunki i otwarte mó-
wienie o romantycznych uczuciach postaci queerowych w animacjach
dla dzieci się nie zdarzały. Dobrze pokazuje to choćby Avatar: Le-
genda Aanga i jego kontynuacja – Legenda Korry. Obie serie kończą się
romantycznie. A jednak to nastoletnim Aangowi i Katarze, a nie doro-
słym Korrze i Asami3 wolno się na koniec pocałować. Te ostatnie, jako
dwie biseksualne kobiety, muszą zadowolić się trzymaniem się za ręce,
a nam muszą wystarczyć zapewnienia twórców co do znaczenia tego
gestu. Na szczęście w ciągu sześciu lat od finału Legendy Korry upły-
nęło sporo wody i dzięki ogromnemu zaparciu głównej scenarzystki
She-Ry, Noelle Stevenson, dzís pocałunek postaci tej samej płci w pro-
dukcji dla dzieci jest rzeczywistością, a nie tylko marzeniem o przy-
szłości. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego to tak ważne, odpowiedź jest
prosta: popkultura odzwierciedla i zarazem kształtuje rzeczywistość.
A ta rzeczywistość, w której osoby niecisheteronormatywne są pokazy-
wane jako zasługujące na takie samo traktowanie jak osoby cishetero,
jest po prostu lepsza od tej, w której traktuje się nas – w najlepszym
wypadku – jako temat tabu.

Na tym tle jednak polska fantastyka wciąż wypada dość blado.
O fantastycznej animacji czy serialach w ogóle trudno mówić, zostaje
więc przede wszystkim literatura. Drobinek queeru we wszelkich za-
kamarkach polskiej fantastyki możemy znaleźć kilka. O tym, na ile

2 Do takich zaliczają się między innymi podejmujące tematykę niebinarności
zbiór esejów X Marks The Spot pod redakcją Theo Hendrie z 2019 roku oraz wydany
w lutym 2020 roku zbiór opowiadań Behind The Sun, Above The Moon pod redakcją
Brooklyn Ray.

3 Pod koniec pierwszego z tych seriali Aang i Katara mają prawie 13 i 15 lat,
podczas gdy Korra i Asami w finale swojego serialu mają 21 i 22 lata.
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dobrze są to poprowadzone wątki, także możemy dyskutować – od
przykładu do przykładu. Czego jednak nie widzimy prawie wcale, to
tych mniej oczywistych orientacji i szerzej i z wyczuciem potraktowa-
nych pozabinarnych tożsamości płciowych.

* * *

Nie jesteśmy smokiem, żeby zbierać skarby, ale jeśli chodzi o queer, je-
steśmy potrójnie literą A. Jedną z tych mniej znanych właśnie, do nie-
dawna powszechnie niepoprawnie odczytywanych jako „ally” – osoba
wspierająca osoby queerowe, ale cispłciowa4 i jednocześnie heterosek-
sualna, a więc nie należąca do żadnej mniejszości płciowej czy seksu-
alnej. Nam jednak nie brakuje narracji o postaciach, które po prostu
nie mają problemu z tym, że ktoś inny jest postacią queerową, na-
wet jeśli miło jest takie historie widzieć. Brak nam narracji o osobach
aromantycznych, aseksualnych i agenderowych (czy, w tym ostatnim
wypadku, szerzej: niebinarnych), bo ich niewidoczność jest szczegól-
nie trudna do zwalczenia – i w życiu, i w fantastycznej fikcji.

Jak to jest z tymi niewidocznymi orientacjami? Z jednej strony co-
raz bardziej je jednak widać. Wychylają łepki spod peleryn-niewidek,
którymi dotychczas były zakrywane. Zwłaszcza w światowej fanta-
styce. Z drugiej, często mamy poczucie, że więcej postaci przyporząd-
kowujemy do grupy osób aromantycznych czy aseksualnych w head-
kanonach, czyli tym, co dopowiadamy sobie o postaciach, oglądając
i czytając, niż jest to nam rzeczywíscie powiedziane lub pokazane.
Możemy uznać, że, przykładowo, wiele przesłanek przemawia za tym,
że Doktor z Doctor Who jest aseksualna i do pewnego stopnia aroman-
tyczna (tzw. grey-a), mimo że w samym serialu żadne z tych określeń
nie pada. W polskiej, choć niefantastycznej literaturze mamy aroman-
tyczną Julię w trylogii Natalii Osińskiej (Fanfik, Slash, Fluff), jakkol-
wiek, zgodnie z założeniem autorki o nieużywaniu etykietek, niena-
zwaną tym terminem. I to też jest w jakís sposób problematyczne:

4 Tzn. nie transpłciowa. Oba terminy wywodzą się z języka łacińskiego.
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nienazywanie rzeczy po imieniu wpycha je z powrotem w pozycję nie-
widoczności, z której próbują wychodzić. Łatwo nie zauważyć czegoś,
co nie zostaje nazwane. Zresztą najwięcej postaci aromantycznych czy
aseksualnych można by prawdopodobnie znaleźć w światowej litera-
turze młodzieżowej właśnie – tak fantastycznej, jak i przynależącej do
głównego nurtu. Ponownie jednak Polska jest nawet w tym jednym
podgatunku daleko w tyle.

Możemy mieć różne inne headkanony odnośnie do naszych ulu-
bionych postaci; możemy cieszyć się z drobnych wzmianek i z tego,
co daje nam zachodnia literatura czy szerzej fantastyka z wszelkich
(przede wszystkim anglojęzycznych) mediów. Faktem jest jednak, że
poza pojedynczymi przypadkami nie mamy wciąż postaci w polskiej
fantastyce, które jednoznacznie byłyby określone jako przynależące
do jednego z tych dwóch rozwinięć litery A. I nie mówimy tu nawet
koniecznie o dobrej reprezentacji, a o w ogóle jakiejkolwiek.

To może wyglądać na nieistotny brak. Sporo osób zapewne my-
śli, że nie ma nas aż tak wiele, a nawet jeśli jesteśmy, to nie trzeba
się nami specjalnie przejmować. Tylko że nie jest to prawdą. Zaczy-
nając od liczb: jedne z nowszych badań w Stanach Zjednoczonych5

mówią, że osoby aseksualne stanowią około 4–5% amerykańskiego
społeczeństwa. Jeśli mielibyśmy sformułować prognozę, ile osób asek-
sualnych znaleźlibyśmy w Polsce, oceniając choćby po tym, ile mamy
ich w swoim otoczeniu – to tu też jest nas bardzo dużo. Są zresztą
badania Kampanii Przeciw Homofobii z lat 2015–20166, które mówią
o 2,5% osób aseksualnych w Polsce7. Mało? To kilkadziesiąt tysięcy

5 GLAAD, Accelerating Acceptance [w:] https://www.glaad.org/files/aa/2017_
GLAAD_Accelerating_Acceptance.pdf, s. 4, 2017 [dostęp z dnia 26.02.2020].

6 M. Świder, M. Winiewski, Situation of LGBTA Persons in Poland. 2015–2016
Report, [w:] https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/Situation-of-LGBTA-
Persons-in-Poland-10.07.pdf, s. 20, 2016 [dostęp z dnia 26.02.2020].

7 Jakkolwiek osoby autorskie tego raportu stosują dość dziwną definicję asek-
sualności, włączając w nią nie tylko aromantyczność, ale w ogóle nieumiejętność
budowania głębokich relacji emocjonalnych, tym samym wpisując ją w zaburze-
nia emocjonalne, nie zaś naturalną orientację, która samym swoim istnieniem nie
wpływa negatywnie na życie osoby aseksualnej (ani aromantycznej).
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obywateli. Obraz zaciemnia nieco brak badań uwzględniających osoby
aromantyczne i aseksualne jako osobne grupy, jednak i takich liczb
z pewnością kiedyś się doczekamy. Jak by jednak nie było, trzy pro-
cent to dość, by założyć, że w literaturze fantastycznej wprowadzenie
tu i ówdzie postaci, które nie czują potrzeby romansowania czy seksu
i mają się z tym dobrze, wywołałoby ogromny entuzjazm w sporej
liczbie osób czytelniczych. Dla niejednej z nich byłoby to równie wiel-
kie wydarzenie jak dla kilkuletniej Whoopie Goldberg zobaczenie na
ekranie porucznik Uhury w Star Treku. Czarnoskóra kobieta robiąca
karierę zawodową na statku kosmicznym, i to na dwódczym stanowi-
sku, pokazana jako coś naturalnego, była wtedy symbolem przełomu
i dała przyszłej aktorce nadzieję, że i jej przyszłość nie musi być zła.
I spełniło się. Gdy dorosła, Whoopie Goldberg zagrała m.in. jedną
z załogantek statku kosmicznego w Star Treku właśnie.

Pokazanie osób aromantycznych i aseksualnych jako istniejących
i pełnoprawnych postaci może zrobić zresztą nawet większe wraże-
nie na młodych osobach odbiorczych. Bo o ile kolor skóry jest czymś,
co ciężko przeoczyć, o tyle swoich orientacji romantycznych i seksu-
alnych nie nosimy tak jednoznacznie wypisanych na zewnątrz. Do
tego potrzeba nam specjalnych oznaczeń – tęczowych flag, przypinek
z zaimkami itd. itp. – które równie łatwo jak nałożyć jest skryć. I tak
jak spora część społeczeństwa wie, czym są homo- i biseksualność czy
transpłciowość, tak świadomość, czym są aromantyczność i aseksual-
ność (choć większa niż jeszcze kilka lat temu), wciąż pozostaje nie-
duża. Często jest wręcz ograniczona do informacyjnych kręgów qu-
eerowych społeczności. Naszej aromantycznej przypinki przy kurtce
nikt nie rozpozna; po tęczowej torbie na zakupy pomyślą „lesba”; je-
śli powiemy, że nie uprawiamy seksu, usłyszymy o byciu „dziewicą”,
„starą panną” i że „nie znalazłaś po prostu tej odpowiedniej osoby”.
I zawsze, ale to zawsze obcy i część znajomych osób będzie nas odbie-
rać jako kobietę.

Dlatego potrzeba uwzględnienia aromantyczności i aseksualności
w tekstach kultury, które niekoniecznie trafią tylko i wyłącznie do
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tych osób, które już są najbardziej zainteresowane tematem. Które
wiedzą, czym one są i dlaczego są czymś normalnym. Choć i nam
taka literatura (i szerzej popkultura) się przyda, oczywíscie. To nie
zmieni od razu uprzedzeń, tak samo jak pomimo zachwytu Whoopie
dekady temu, do dzís rasizm ma się całkiem nieźle. Ale będzie kro-
kiem w dobrą stronę. Pokazaniem osobom czytelniczym i twórczym,
tak aromantycznym i aseksualnym, jak i pozostałym, że seks nie jest
niezbędny do tego, by mieć szczęśliwe życie. Że jest wiele rodzajów
miłości, a złamać serce może nie tylko kochana romantycznie osoba.
Że w związku ważniejsza od motyli w brzuchu jest przyjaźń. Wresz-
cie, że historia nie potrzebuje romansów czy seksualnego napięcia, by
utrzymać przy sobie osobę czytelniczą.

* * *

Jeśli chcemy opisać pełnię ludzkiego doświadczenia, nie możemy igno-
rować osób niemających potrzeb, które większości wydają się być nie-
odłączną cechą bycia szczęśliwymi i spełnionymi. Ponieważ, wbrew
pozorom, ani seks, ani romans nie są niezbędne każdemu z nas. Mogą
być kluczowe dla utrzymania gatunku, ale na poziomie jednostkowym
nieraz bywa, że znajdują się o wiele niżej od innych potrzeb. Zada-
niem fantastyki jest mieć to na uwadze. Pokazując ścieżki rozwoju, po-
winna być wrażliwa na tych najbardziej pomijanych członków wszel-
kich mniejszości. Dawać im miejsce wytchnienia i pokazywać, jaki
świat może być. To dotyczy także tych spośród nas, dla których, tak jak
dla osób aseksualnych i aromantycznych, jednym ze wspólnotowych
doświadczeń jest niewidoczność. Dobra fantastyka powinna pokazy-
wać nam, że jednak ktoś nas dostrzega, i że nasze istnienie docenia.
Po prostu dlatego, że jesteśmy.
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DAWNO, DAWNO TEMU,
ZA GÓRAMI, ZA LASAMI

–
SAMBOR MIKA

Miłośnik podróży, kultur i języków obcych. Kolekcjoner książek. Z za-
granicznych podróży uwielbia przywozić herbaty, słodycze i książki lo-
kalnych autorów (nawet w językach, których jeszcze nie zna). Posta-
wił sobie wyzwanie poznać szeroko rozumiane historie fantastyczne
z prawie 200 krajów świata, co dokumentuje na blogu multikultu-
ralny.pl.
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Poczuj się jak dziecko, któremu czytano w dzieciństwie, i przeżyj tę bajkę
całą swoją osobą. Puść wodze wyobraźni – stwórz i zobacz krajobrazy,
budynki, Rodzinę Królewską, Rycerzy i inne postacie, Pradawne Zło za-
grażające Królestwu. Ten świat będzie taki, jakim chcesz, żeby był. Jak
będzie wyglądać?

Dawno, dawno temu, za siedmioma morzami, za siedmioma górami,
żyli dwaj Książęta. Żyli w chatce w środku leśnej głuszy, kochając
się jak Kunzite i Zoisite z Czarodziejki z Księżyca. Żyli w chatce z da-
leka od Rodziców owładniętych nienawíscią i żądzą władzy. I pewnie
żyliby tak długo i szczęśliwie, gdyby nie poczynania Rodziców, które
obudziły Pradawne Zło. Stanęli więc do walki (może sami, może po-
mogły im Siostry), a gdy pokonali już Zło, zdetronizowali Rodziców.
Przed powrotem do głuszy wzięli udział w intronizacjach Sióstr. Jedna
poślubiła Ukochaną Osobę, druga zasiadła na tronie sama. I wszyscy
żyli długo i szczęśliwie.

Ponoć wszystko już było. Ta bajka jest tego przykładem, bo wyko-
rzystuje oklepane schematy. Lecz jednocześnie jest przykładem tego,
że w fantastyce nie ma znaczenia orientacja seksualna czy płeć boha-
terów. A skoro nie ma znaczenia, to ratować świat lub próbować go
zniszczyć może każdy. Tak jak wspomniani wcześniej Kunzite i Zoisite,
którzy wcale nie „kochali się jak bracia”, jak to przedstawiła cenzura
Polsatu, ponad dwadzieścia lat temu emitując Czarodziejkę z Księżyca.
Albo tak jak inne osoby, które nie muszą być wcale kobietami ani męż-
czyznami.

A propos każdego... Jak w twojej głowie, podczas czytania opowie-
ści, wyglądały osoby członkowskie Rodzin Królewskich? Gdzie miesz-
kały? Jakie stroje nosiły? Czy żyły w pseudoeuropejskim otoczeniu,
nosząc stroje niczym postacie z Królewny Śnieżki czy Kopciuszka? To
najczęstszy wizerunek fantastycznej Rodziny Królewskiej, który w ste-
reotypowym pojmowaniu będzie „historycznie zgodny z rzeczywisto-
ścią Europy”. Ale czy wygląd tych postaci ma jakieś znaczenie? Ro-
dzina Królewska równie dobrze może być, pochodzić z i władać na
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terenach Afryki (współcześnie monarchie wciąż istnieją np. w Lesotho
i Maroku), Azji (zarówno arabski Bahrajn, jak i południowowschod-
nioazjatycka Kambodża), Oceanii (np. królestwo Tonga) czy Ameryki
Południowej (królestwa funkcjonujące przed kolonizacją europejską).
Samo „królestwo” to tylko termin, który w innych językach i kulturach
może być równoważny z emiratem, sułtanatem czy innym sposobem
organizacji władzy.

Skoro wygląd nie ma znaczenia, to w skład Rodzin Królewskich
równie dobrze mogą wchodzić osoby o mieszanym pochodzeniu et-
nicznym. Jedna z Sióstr-Władczyń może być niedowidząca, druga
może być niska. Otyły mag czy magini na pewno nie byliby wyjąt-
kami w żadnym świecie. Nie wszyscy muszą być piękni, idealni i su-
persprawni, także wśród głównych postaci. Czy w świecie magii lub
równie magicznej zaawansowanej technologii wszyscy muszą wpisy-
wać się w jeden powszechny schemat białego, sprawnego, heterosek-
sualnego mężczyzny?

Jaka wizja Rodziny Królewskiej zazwyczaj kojarzy ci się z tym ter-
minem? Król-Władca, jedna małżonka, dzieci? I ewentualne kochanki
na boku? A może Osobą Rządzącą jest kobieta, a mąż – lub mę-
żowie – są tylko dodatkiem, osobami niższej rangi (jak książę Filip,
mąż królowej Elżbiety II). A może Królowa (albo Król, albo Osoba
Królewska) rządzi samodzielnie, ale ma harem (damski, męski, nie-
binarny, mieszany) i nie cierpi z samotności? Ciągłość dynastii nie
musi być związana z rodzeniem dzieci, równie dobrze tron może prze-
jąć dowolne dziecko oficjalnie wprowadzone do Rodziny Królewskiej.
Choćby i urodzone w haremie, a może nawet adoptowane. Możliwo-
ści jest wiele. Można spokojnie puścić wodze fantazji i jednocześnie
czerpać inspirację ze zróżnicowania kulturowego naszego świata.

* * *

Kiedyś na targach książek pytałem osoby na stoiskach, jakie książki
poleciłyby osobom LGBTQ+. Niektóre przyznawały szczerze, że nie
mają co polecić. Inne – podobnie jak część osób fanujących fantastykę
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i dyskutujących o niej w internecie – dziwiły się, w czym problem,
bo przecież jako osoba LGBTQ+ mogę czytać o cispłciowych i hete-
roseksualnych postaciach. Ale skoro „nie ma problemu”, bo wszyscy
jesteśmy ludźmi, to czemu z kolei te wypełniające podstawowy wzo-
rzec osoby nie mogą się identyfikować z innymi od nich ludźmi?

Często słychać krzyki, jak to „poprawność polityczna” niszczy tę
czy inną ulubioną serię. I to ponoć niszczy bardziej niż kolejna miałka,
oklepana historia przedstawiająca jeszcze jednego klona „jedynej słusz-
nej postaci/historii”. Wszyscy jesteśmy ludźmi, ale jakoś utarło się
w popkulturze, że tylko jeden schemat jest słuszny – wielu wydaje się,
że tylko z jednym schematem osoba widzowska czy czytelnicza bę-
dzie się identyfikowała. Także ta, która odstaje od tego schematu. Ale
w fantastyce jest miejsce dla wszystkich, niezależnie od płci, orienta-
cji, koloru skóry czy stopnia sprawności.

Różnorodność nas wzbogaca, w końcu nikt z nas nie jest taki sam
jak inne osoby. Mamy wiele podobnych cech, marzeń, lęków, ale i róż-
nimy się na wiele sposobów, wliczając w to nasze doświadczenia, ce-
chy charakteru czy wrodzone predyspozycje i ograniczenia. Można
spokojnie puścić wodze fantazji i jednocześnie czerpać inspirację ze
zróżnicowania kulturowego naszego świata. Albo sięgnąć po historie
pisane z punktu widzenia osób z grup mniejszościowych. Fantastyka
jest inkluzywna. I to jest piękne.
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NIEWIDZIALNE MONSTRA.
O NIEBINARNOŚCI I POTRZEBIE

REPREZENTACJI

–
A FREY

Niebinarn_ poeta i pisarka, któr_ słyszał_ już wszystkie opinie na te-
mat podkreślnika. W mowie używa wymiennie różnych form. Jako
A Frey opublikował_ esej ‘O’er seas that have no beaches...’ – Accepting
the Uncertainty of Gender w magazynie #EnbyLife.
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Użycie symbolu _ w miejscach, gdzie zwykle w polszczyźnie występują
litery oznaczające rodzaj gramatyczny, jest zamierzone. Powód zastoso-
wania tego zabiegu powinien stać się jasny w trakcie czytania tekstu.

Jest ciepły czerwcowy dzień, ale trudno mi się skupić na pięknej po-
godzie. Serce tłucze o żebra, oddech przyspiesza, wnętrza dłoni wil-
gotnieją. Z asfaltowej dróżki schodzę na ścieżkę wydeptaną wśród
nadrzecznych zarośli. Z jednej strony słyszę przejeżdżających rowe-
rzystów, z drugiej niosące się po wodzie głosy spacerowiczów i węd-
karzy. Sięgam do torby, kilkakrotnie sprawdzając przy tym, czy na
pewno nikt mnie nie widzi.

Przebieram się w pośpiechu.

* * *

Dziwnie jest uświadomić sobie nagle, że jest się osobą niebinarną.
Moje myślenie o sobie sam_ gwałtownie się zmieniło, a jednocze-
śnie wiele wspomnień w świetle tego odkrycia nabrało nagle nowego
sensu. Na przykład ogromne przywiązanie do postaci Gogo z Final
Fantasy VI: spowitej w liczne, skutecznie ukrywające tożsamość war-
stwy ubrań osoby, której dołączenie do drużyny pozostali bohatero-
wie komentują, zastanawiając się: „Czy to mężczyzna? Czy kobieta?
Czy powinnísmy spytać...?”. Była to postać dodatkowa, ukryta, pozba-
wiona jakiegokolwiek wpływu na fabułę (choć obdarzona potężnymi
umiejętnościami) – a jednak jej nieokreśloność sprawiła, że z miejsca
stała się jedną z moich ulubionych. Podobnie było, kiedy wciągn_ł_m
się w Fallen London. Możliwość grania kimś o „tajemniczej i nieustalo-
nej płci”, do kogo napotkani mieszkańcy Upadłego Londynu zwracają
się per „Proszę pana, eee... pani, eee... tak...” napełniała mnie niepro-
porcjonalną wręcz radością.

Być może powinno mnie to było zastanowić, ale tak się nie stało.
Jeszcze nie wtedy.

* * *
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Wychodzę z powrotem na ścieżkę. Wcześniejszy strach zniknął, za-
stąpiony euforią: nareszcie wyglądam tak, jak marzył_m! Nareszcie
wyłamał_m się z norm płci, którą przypisano mi przy urodzeniu!

Natychmiast jednak pojawia się nowa obawa. Niby zadbał_m o swo-
je bezpieczeństwo: jestem w kraju o wiele przychylniejszym osobom
queerowym niż Polska. W mieście, które nawet według standardów
tego kraju cieszy się reputacją szczególnie przyjaznego. W mieście,
które znam, ale w którym nie mieszkam na co dzień. Mieszkający tutaj
przyjaciel napisał mi, zanim przyjechał_m, że znajome osoby nienor-
matywne płciowo czasami spotykają się z komentarzami pod swoim
adresem, ale nigdy nie słyszał, by doznały przemocy.

Komentarze, ale bez przemocy. To i tak lepiej, niż się spodzie-
wał_m.

A jednak gdy tylko wychodzę z powrotem na ścieżkę, boję się. Jesz-
cze parę chwil temu – podobnie jak przez całe dotychczasowe życie –
był_m przezroczyst_. Mogł_m wędrować ulicami, rozkoszując się po-
godą, widokami, byciem w miejscu, które kocham. Teraz ogarnia mnie
dojmująca, niemal paraliżująca świadomość tego, jak bardzo rzucam
się w oczy.

Z naprzeciwka nadchodzi starszy mężczyzna z psem. Nie wie o tym,
ale jest pierwszą osobą, która widzi mnie w moim nowym wcieleniu.
Czy mnie zauważy? Czy coś powie?

Postanawiam uprzedzić, rozbroić ewentualny atak, i kiedy się mi-
jamy, rzucam pogodne: „Dzień dobry!”.

Odpowiada na moje powitanie i przechodzi obok.

* * *

Chociaż sam moment rozpoznania swojej niebinarności był raczej na-
głym oĺsnieniem, to jestem pewn_, że doprowadziły mnie do niego
dwie postacie. Pierwszą z nich była Osgood (w tej roli Ingrid Oliver)
z serialu Doctor Who: członkini militarno-naukowej organizacji UNIT,
która dzieli swoją tożsamość z przedstawicielką zmiennokształtnych
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Zygonów. Kiedy Doktor spotyka tylko jedną z nich i pyta, czy rozma-
wia z człowiekiem czy Zygonem, bohaterka odpowiada: „z Osgood”,
nie godząc się w ten sposób na wpisanie w jedną z dwóch możliwości,
pozostając poza podziałem. Dlatego, choć temat jej tożsamości płcio-
wej nigdy nie został w serialu poruszony, z miejsca dostrzegł_m w niej
symbol niebinarności.

Jakís czas później dzięki The Good Place poznał_m Janet: istotę
będącą połączeniem infolinii i dżinna spełniającego życzenia, której
zadaniem jest pomaganie mieszkańcom tytułowego Dobrego Miejsca.
Janet (D’Arcy Carden) prezentuje się światu jako kobieta, jednak kiedy
którekolwiek z bohaterów używa wobec niej określenia „dziewczyna”,
Janet z charakterystycznym, spokojnym uśmiechem wtrąca: „Nie je-
stem dziewczyną”. Jej odpowiedź da się odczytywać na kilka różnych
sposobów: być może chce w ten sposób podkreślić, że nie jest czło-
wiekiem albo że w ogóle nie dotyczy jej kwestia płciowości w naszym
ziemskim rozumieniu. Ja jednak znów, tak samo jak w przypadku
Osgood, jak w przypadku Gogo, poczuł_m podekscytowanie na myśl
o tym, że jej tożsamość jest po prostu bardziej złożona i niereduko-
walna do tak prostych kategorii. Na myśl o tym, że ja sam_ m_gł_bym
o sobie mówić: „Nie jestem dziewczyną. Nie jestem chłopakiem. Je-
stem A”.

Obie te postacie mają pewną cechę wspólną: choć wyglądają jak
ludzie, to ludźmi nie są. Niebinarność Osgood oznacza odrzucenie
nie tylko tożsamości Zygona, ale także człowieka. Janet, choć niemal
wszechmocna i pomimo tego, że serial rzuca w pewnym momencie
nieco światła na jej życie emocjonalne, przez większość czasu pełni
funkcję magicznej Siri, a bohaterowie kilkakrotnie muszą ją dezakty-
wować – co wskazuje, że nie do końca jest ona przez nich (a może
i przez serial) traktowana jako pełnoprawna osoba.

W alternatywnym tłumaczeniu Final Fantasy VI tekst wprowadza-
jący postać Gogo brzmi: „Mężczyzna zakryty dziwacznym strojem...
A może kobieta? A może w ogóle nie człowiek...”.
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* * *

Mijam (bez reakcji) kolejnych kilka osób, później wychodzę na ulicę,
gdzie może mnie zobaczyć znacznie więcej ludzi. Nikt nie komentuje
mojego wyglądu, więc trochę się uspokajam. Ciągle jednak jestem
w stanie jedynie ísć naprzód, patrząc na wprost przed siebie. Ciągle
zastanawiam się tylko nad tym, czy inni na mnie patrzą i co sobie
myślą na mój widok.

Kieruję się do niewielkiego parku. To jedno z moich ulubionych
miejsc w mieście, a poza tym jest dopiero wczesne popołudnie, więc
spodziewam się, że nikt nie będzie mnie tam niepokoił. Może uda
mi się nieco ochłonąć, skupić bardziej na przytłumionej w tej chwili
radości z tego, jak wyglądam, na co się odważył_m.

W parku rzeczywíscie nie ma zbyt wielu osób, więc siadam pod
drzewem i wyciągam książkę. Ale zanim się w niej pogrążę, rozglą-
dam się jeszcze raz i zauważam młodego mężczyznę. Siedzi na murku
kilkadziesiąt metrów dalej i patrzy w moją stronę. Odwraca głowę. Po
chwili znów na mnie zerka. Czy dostrzega, jak wyglądam? Że jestem
ubran_ w niezgodny z normą sposób? Czy do mnie podejdzie?

Nie podchodzi – spogląda w moją stronę jeszcze kilka razy (cały
czas dyskretnie go obserwuję), a po dziesięciu minutach odchodzi,
moje myśli gonią jednak w najrozmaitszych, niezbyt przyjemnych kie-
runkach. Poszedł do swoich zajęć? Był z kimś umówiony? A może
tu wróci? Po raz kolejny znajduję ustronne miejsce, w którym mogę
przebrać się z powrotem. Znów jestem niewidzialn_ i dopiero teraz –
wreszcie – mogę zająć się lekturą. Jestem wyczerpan_, ale czuję ulgę.

Mężczyzna po kilkudziesięciu minutach znów się pojawia. Spo-
gląda na mnie z odległości, gdy przechodzi. Tym razem otwarcie od-
wzajemniam jego spojrzenie.

* * *

Słowo monstrum oznaczało pierwotnie ostrzeżenie lub oznakę nie-
zadowolenia bogów. Potworność to sygnał i przestroga: odnosi się
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do wszystkiego, co nienaturalne (gdzie „naturalność” jest oczywíscie
pewnym społecznym konstruktem), każe zwrócić na siebie uwagę,
prowokuje do przyglądania się, komentowania, a czasem również do
przemocy. Do wszystkiego, co pomoże członkom hegemonicznej więk-
szości usunąć nieprzystające i niepożądane elementy i na powrót za-
prowadzić ład w swoim świecie.

W kulturze istnieje długa tradycja przedstawiania queerowości jako
czegoś potwornego (na YouTube można znaleźć wiele analiz biorących
pod lupę na przykład queerowe aspekty wizerunku disneyowskich an-
tagonistów). Takie podej́scie spotyka się często ze słuszną krytyką,
a z drugiej strony – w społeczności LGBTQ+ są również osoby, które
wywracają tradycyjne schematy do góry nogami, czyniąc z monstrów
aspiracyjne figury, z których mogą czerpać siłę.

Choć i Osgood, i Janet mają ten potworny, nie-ludzki rys, są potwo-
rami nietypowymi. Zazwyczaj monstra stanowią bowiem część audio-
wizualnego spektaklu, przyciągają uwagę swoją odmiennością. One
natomiast są w swojej potworności niewidoczne: w ich role wcielają
się cispłciowe aktorki, same postacie prezentują się jako cispłciowe
kobiety.

Dopóki żył_m w ukryciu, zupełnie mi to nie przeszkadzało. Po-
dobało mi się wręcz, że jest to pewien sekret, który dzielę z obiema
bohaterkami. A jednocześnie fascynowały mnie queerowe potwory –
przyciągały uwagę i wydawały mi się o wiele ciekawsze niż postacie
zwykłych ludzi. Może za ich pośrednictwem próbował_m zakosztować
widoczności.

Jednak tamtego letniego dnia poczuł_m się widoczn_ aż nadto.
Poczuł_m siłę spojrzeń, prawdziwych albo wyimaginowanych, która
była niemal paraliżująca i która rodziła straszne poczucie wyobcowa-
nia. W odniesieniu do przedstawicieli mniejszości rasowych, etnicz-
nych, religijnych, seksualnych i płciowych mówi się o hiperwidocz-
ności: przez samo istnienie w przestrzeni publicznej zwracają na sie-
bie uwagę, są poddawani nieustannej ocenie. Ich obecność narusza
normę.
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Okazało się, że bycie potworem jest trudne, a przecież spędził_m
w tej roli tylko chwilę i ostatecznie udało mi się uniknąć przykrości.
Mój spacer mógł się skończyć znacznie gorzej. W końcu potwory, jak-
kolwiek nie byłyby fascynujące, ostatecznie zawsze muszą zostać ode-
gnane lub zabite. (Chlubnymi wyjątkami od tej reguły są filmy Guil-
lermo del Toro).

Na co dzień nadal prezentuję się w sposób zgodny z przypisaną mi
płcią. Włączam się w niewidzialną normę. Wiele osób nie ma takiego
luksusu; każdego dnia są narażone na spojrzenia, na komentarze, na
przemoc. Jeśli potwory dają im siłę, żeby stawiać temu wszystkiemu
czoła – wspaniale. Jednak taka siła nie powinna być wymogiem do
funkcjonowania w świecie. Zacz_ł_m więc o wiele bardziej doceniać,
kiedy osoby w różny sposób nienormatywne są widoczne, ale przed-
stawiane przy tym jako zwykli ludzie. Marzy mi się szersza reprezenta-
cja osób niestandardowo wyrażających swoją płeć, a także trans i nie-
binarnych. Zwłaszcza w fantastyce, gdzie szczególnie łatwo o przed-
stawienie niecispłciowości jako czegoś nieziemskiego i nieludzkiego.

Nawet utarte już, stereotypowe wyobrażenia nie wyczerpują naszej
różnorodności. Są osoby bardziej androgyniczne, są też takie jak ja, po
których łatwo odgadnąć, do jakiej kategorii zaliczono je przy urodze-
niu. Kiedy więc zmieniam swój wygląd na bardziej niestandardowy,
będzie to bardzo łatwe do zauważenia. A ja chciał_bym móc ubierać
się w taki sposób, jaki mi odpowiada, i nie czuć, że mogą mnie z tego
powodu spotkać złośliwości albo wyzwiska. Chciał_bym, aby bliskie
mi osoby nie reagowały dyskomfortem i dezaprobatą na myśl o tym,
że ubieram się w coś „niewłaściwego”. Chciał_bym, aby postrzegano
mnie jako to, kim jestem: nie dziewczynę, nie chłopaka. Nie potwora.
Tylko A.

I żeby to była najzwyklejsza rzecz pod słońcem.
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PROJEKT NEMESTEME

–
IWO STĘPNIAK

Debiutant, choć pisze codziennie. Najlepiej czuje się w ponurej aurze
dystopii, postapo i wojennego dramatu, ale czasem wychodzi poza te
ramy. Pasjonat gór i kultury rosyjskiej, student. Do queerowej antolo-
gii pisał z perspektywy ostatniej literki z LGBT.
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Osoby transpłciowe to grupa rzadko przedstawiana w fantastyce. Pol-
ska fantastyka niemal ich nie zawiera. Jeśli już pojawiają się posta-
cie wykraczające poza binarne płcie (kobieca, męska), to jako przed-
stawiciele innej rasy. Ich płciowość jest podkreślana względem ludz-
kiej, binarnej. Jeśli transpłciowa mniejszość podnosi temat widoczno-
ści w „głównym nurcie”, słyszy czasem: jakby to wyglądało?

Niniejszy projekt w zamierzeniu miał – nieco przewrotnie – odpo-
wiedzieć na to pytanie. Postawiłem sobie zadanie: stworzyć grupę
postaci składającą się wyłącznie z transpłciowych ludzi. Chcąc unik-
nąć idealizacji (i znanego z filmów wpasowywania w binaryzm tak,
by całość wyglądała dopuszczalnie dla większości), postanowiłem za-
inspirować się prawdziwymi ludźmi. Osobami, które znam i o których
wiem, że są transpłciowe.

Wygląd każdej postaci oparłem na takim właśnie pierwowzorze.
Starałem się wybrać osoby nie tylko na zaawansowanych „etapach”
medycznej tranzycji, ale również takie, które z różnych powodów się
jej nie podejmują. Zależało mi, by dać głos portretowanym – stąd obok
opisu każdej postaci zamieściłem krótki tekst napisany przez realną
osobę, którą się inspirowałem.

Projekt w założeniu nie miał być kompletną historią – to jedynie
zalążek potencjalnej fabuły, wzorowanej na settingach do gier RPG.
Mamy więc podstawowe założenia świata i charakterystyki postaci –
wymyślenie, jak potoczy się ich historia, pozostaje już rolą czytelni-
ków. Projekt Nemesteme może posłużyć nie tylko jako setting do role
play (przy RPG potrzebna byłaby jeszcze mechanika, ale tę można za-
pożyczyć), ale również jako baza, w oparciu o którą można napisać
opowiadanie lub narysować komiks.

Słowo o świecie

W królestwie Nemesteme magia przynależy naturze. Okiełznanie jej
przez człowieka to rzadkość i okazuje się prostsze dla tych, którzy
z jakiegoś powodu – fizycznie lub emocjonalnie – pozostają nieco od-
daleni od ogółu społeczeństwa. Ludzie nie do końca rozumiani, a z
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różnych względów czujący więcej i zastanawiający się mocniej i czę-
ściej nad prawami rządzącymi światem. Najwięcej osób parających się
magią wywodzi się spośród osób transpłciowych, ponieważ poprzez
własne doświadczenia bardziej niż inni skupiają się na wnętrzu za-
miast na powierzchowności; łatwiej im zrozumieć, że świat nie składa
się z dychotomii, a większość zjawisk to spektrum. Oczywíscie zda-
rzają się cispłciowi ludzie z mocą magiczną, ale jest to zjawisko rzad-
kie. Osoby posiadające dar magii łączą się ze sobą przez tak zwaną
Sieć – rytuał pozwalający słyszeć myśli i współodczuwać emocje osób
korzystających z mocy.

Dzięki Sieci osoby magiczne wiedzą, że nie są same. Mogą od-
krywać to, kim są, a przede wszystkim uzyskać zrozumienie. Podłą-
czenie do struktury Sieci wymaga rytuału podobnego do medytacji;
pełnego oczyszczenia i skupienia. Na początku jest to trudne, jednak
po każdym połączeniu z Siecią w umyśle pozostaje ślad umożliwiający
łatwiejszy powrót. Osoby używające Sieci od lat w skrajnych przypad-
kach samoistnie odczuwają stany innych członków struktury: są to
krótkie, intensywne wizje.

Nyansa, Wainaya, Tsono i Renh to cztery osoby magiczne, które
poznały się, gdy Sieci zagrażało niebezpieczeństwo. Sieć, jak więk-
szość magicznych struktur, wymaga równowagi, a tę naruszyła wojna,
którą Nemesteme rozpoczęło ze swoim południowym sąsiadem, Repu-
bliką Ardikavu. Oba kraje rządzone są aktualnie przez osoby niema-
giczne.

Ardikav od niepamiętnych czasów była przeciwieństwem Neme-
steme. Typowe dla niej są łagodniejszy ustrój i klimat, magia ze-
pchnięta do podziemia oraz troska o całość kosztem indywidualizmu
jednostek. Oba kraje egzystowały obok siebie, a pogranicze było ob-
szarem mieszania się obu kultur. Spór zaczął się o różnice na tle reli-
gijnym (Nemesteme to kraj politeistyczny, Ardikav – monoteistyczny).
Ze względu na atrakcyjne tereny, Nemesteńczycy nagłośnili sprawę
ataku na jedno ze swoich miejsc kultu, tak by stał się on pretekstem
do wypowiedzenia wojny, która trwa trzeci rok i wyniszcza oba kraje.
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Nyansa, Wainaya, Tsono i Renh chcą doprowadzić do zakończenia
konfliktu. Żeby to było możliwe, mogą albo zbadać sprawę ataku na
miejsce kultu – istnieją pogłoski, że był on upozorowany – albo nakło-
nić jak największą liczbę osób obdarzonych darem magii do wsparcia
jednego z królestw. Jasnym jest, że to państwo, które będzie miało
po swojej stronie nadprzyrodzone moce, zwycięży. Właśnie dlatego
większość magicznych ludzi upiera się przy neutralności.

Nyansa, żywioł ziemi

Nyansa urodziła się w męskim ciele, ale od zawsze wiedziała, że jest
kobietą. Podpatrując umowy zawierane przez matkę – znaną w mie-
ście alchemiczkę – dowiedziała się, że istnieją specyfiki mogące zmie-
nić czyj́s wygląd. To pchnęło ją w kierunku tej dziedziny magii.

Ma ogromny talent, ale uczyła się przede wszystkim sama, w ukry-
ciu – dlatego też jej mikstury bywają nieprzewidywalne. W warze-
niu eliksirów przeszkadza jej przede wszystkim magia żywiołu ziemi,
która idealnie sprawdza się przy substancjach stałych, ale przy pracy
z cieczami robi się zazdrosna.

Nyansa to osoba cicha, skupiona, stała w uczuciach, podpora dla
bliskich. Wychowała się w środowisku, które kobiecość bardzo silnie
wiązało z macierzyństwem. Choć wiele kobiet, zwłaszcza młodych,
odcina się od tego sposobu myślenia, dla Nyansy posiadanie dzieci
jest niezwykle ważne. W braku możliwości urodzenia własnego widzi
swoją słabość. Przekonanie to tkwi w niej jak zadra i kładzie się cie-
niem na romantyczne relacje. Ma ardikaviańskie korzenie – jej rodzice
to imigranci.

Pierwowzór Nyansy: Gabriela

„Jestem poliamoryczną, biseksualną, transpłciową kobietą. To dziwne,
jak często o tym zapominam. Poza momentami dysforii jestem już
na szczęście w takim miejscu, że tylko w domu moich rodziców nie
chcą zapomnieć o mojej przeszłości i przestać używać starego imienia.
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Rzeczą, która zawsze zadziwiała mnie w tranzycji, jest to, że mimo
różnego odczuwania i wyglądu nadal jestem tą samą dziewczyną co
zawsze – teraz po prostu mam piersi. Nadal jestem tą samą otwartą
i empatyczną osóbką, która szybko ufa ludziom. Nadal łączę studia
medyczne z pracą twórczą, nie porzuciłam rysowania komiksów, tak
samo jak fotografii. Oczywíscie doświadczenie dyskryminacji, ucieczki
z domu, molestowania czy seksizmu uwrażliwiło mnie na kwestie, któ-
rych nie byłam świadoma. Jednak zawsze byłam wrażliwa na kobiece
problemy czy generalnie kwestie społeczne. Moim największym smut-
kiem jest to, że nie mogę rodzić dzieci”.

Wainaya, żywioł powietrza

Wainaya to przykład uzdrowicielki, która leczy innych często własnym
kosztem. Bardzo uczuciowa, empatyczna, potrafi znieść niewyobra-
żalnie wiele, zanim wybuchnie. Za to kiedy to się już stanie, jest jak
huragan, który niszczy sam siebie, bo wciąż nie chce i nie umie krzyw-
dzić innych. Swoją kobiecą tożsamość odkrywała równie powoli jak
magię żywiołu powietrza.

Z dzisiejszej perspektywy uważa, że obie – nierozerwalnie zwią-
zane – ciągle gdzieś tam były, spychane w kąt, niemal niewidoczne,
dopóki miarka się nie przebrała, a ona nie uciekła z rodzinnej wioski.
Obecnie żyje z uzdrowicielstwa i choć wielu ludzi docenia jej dobroć,
nadal nie rozumieją, kim jest Wainaya.

Patrząc w niebo, odkrywa świat. Uważa, że lot do gwiazd to tylko
kwestia czasu. Niespokojna dusza, żądna przygód, nie potrafi długo
usiedzieć w jednym miejscu.

Potrafi znaleźć wspólny język z każdym. Z Nyansą łączy ją przede
wszystkim alchemia, której zasady działania Wainaya próbuje pojąć,
bo widzi w nich ogromny potencjał pod kątem uzdrowicielstwa. Przy-
ciąga ją odmienny charakter przyjaciółki i Wainaya nie jest już pewna,
czy to wciąż siostrzeństwo, czy już romantyczne zauroczenie. Widzi,
że do Nyansy zaleca się Tsono, przez co w ostatnich tygodniach na-
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brała do obojga dystansu. Najdłuższe rozmowy prowadzi z Renhem;
bywa, że kiedy zostają sami, snują plany pełnych przygód wypraw.

Pierwowzór Wainayi: Ania

„Jestem transpłciową dziewczyną. Na co dzień studiuję kulturę Ja-
ponii, choć moje zainteresowania wykraczają daleko poza przedmiot
moich studiów. Jestem bardzo wrażliwą osobą i myślę, że tym, co
mnie wyróżnia, jest chęć dzielenia się tymi emocjami z innymi. Być
może to jest powodem, dla którego tak wiele osób mnie wspiera. Sa-
motność i przygnębienie towarzyszyły mi wystarczająco długo, abym
była pewna, że nie życzę ich nikomu innemu. Czyż nie lepiej jest się
po prostu wspierać i kochać?

Punktem zwrotnym w moim życiu było właśnie zrozumienie tego,
że nie jestem niczemu winna i że miłość nie zna ograniczeń. O sobie
wiedziałam od czwartego roku życia, to było dla mnie tak oczywiste
jak to, że oddycham, a jednocześnie tak bardzo bolesne. Z powodu
ogromnego strachu, niewłaściwego wychowania i przejmowania się
ludźmi, którzy tak naprawdę mnie nie kochają, prawie siebie znisz-
czyłam. Nigdy więcej sobie na to nie pozwolę ani nie pozwolę cierpieć
innym”.

Tsono, żywioł wody

Tsono to rozgadany, śmiały artysta uliczny, potrzebujący zaintereso-
wania jak ryba wody. Podczas gdy większość magicznych osób odsuwa
się od niemagicznych ludzi, on czuje, że ma misję. Wierzy, że jeśli od-
powiednio często będzie tłumaczył, jak działa magia, zwykli ludzie to
zrozumieją, a „dziwne” stanie się wariantem normalności.

Niewiele osób wie, że pod osłoną nocy dorabia jako klasyczny ło-
trzyk, a godną podziwu celność, którą prezentuje na pokazach, wyro-
bił sobie, strzelając z łuku.

Tsono włada żywiołem wody – równie elastycznym co powietrze.
To prawdziwy chichot losu, biorąc pod uwagę, że boi się zbiorników
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wodnych i nie potrafi pływać. Do swojej magii podchodzi trochę jak
do dzikiego zwierzęcia, które bardzo chce oswoić. Jego tożsamość jest
płynna jak woda – to osoba genderfluid. Szkoda, że większość osób,
która widzi go na pokazach raz w damskim, a raz w męskim stroju,
bierze to za fanaberię. Choć może czasem tak jest bezpieczniej.

Dzięki swojemu pozytywnemu usposobieniu jest spoiwem łączącym
drużynę. To on zaraża energią, kiedy inni wątpią. Podoba mu się Ny-
ansa, ale ona wydaje się tego w ogóle nie zauważać. Najgorsze relacje
ma z Renhem; dopóki sytuacja nie zmusza ich do współpracy, bardziej
przypominają rywali niż przyjaciół. Wainayę wciąż próbuje lepiej po-
znać. Ma wrażenie, że dziewczyna nie pamięta, że jako dzieci miesz-
kali w tej samej wiosce i się przyjaźnili. A może nie chce pamiętać?
Zrozumiałby to, ale dla niego tamta stara przyjaźń wciąż jeszcze wiele
znaczy.

Pierwowzór Tsono: Leo

„Jestem osobą aktywną społecznie, zawsze chętną do brania udziału
w projektach czy pomocy przy nich. Nazywam się Leon, studiuję na
jednej z brytyjskich uczelni na kierunku Drama, Theatre and Perfor-
mance. Jestem duszą artystyczną – rysuję, maluję, piszę, zajmuję
się też charakteryzacją i makijażem. Nie jestem osobą wtapiającą się
w tłum i zdecydowanie mi to pasuje, nie kryję się też ani z tożsamo-
ścią płciową, ani z orientacją, bo nie widzę sensu w ukrywaniu części
siebie. Jestem osobą niebinarną – konkretniej określam się jako gen-
derfluid. Oznacza to, że moja tożsamość płciowa jest płynna i wędruje
sobie po spektrum płci (kobieta – obie/żadna – mężczyzna).

Uwielbiam poznawać nowych ludzi i jestem bardzo kontaktowy,
każda osoba to nowa historia, nowe ciekawe doświadczenia. Oprócz
koleżeńskich kontaktów chętnie edukuję innych w tematach dotyczą-
cych transpłciowości i konkretniej – niebinarności”.
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Renh, żywioł ognia

Renh – jest tak drobny, że nawet wśród kobiet zyskuje miano elfa, choć
w jego żyłach nie płynie ani kropla elfiej krwi. Dopiero niedawno na-
uczył się nie krzywić, gdy widzi swoje małe dłonie i odbicie delikatnej
twarzy, ale w przeciwieństwie do osób z podobnym problemem, które
zna, odmawia przyjmowania jakichkolwiek środków, które mogłyby to
zmienić. Jest uparty. To ludzie mają problem, nie on.

To wolny duch. Uwięzić go to jak przyjąć na siebie odroczony wy-
rok śmierci. Nienawidzi rutyny. Przez pewien czas przewoził przesyłki
dla króla i możnowładców, ale oskarżono go o szpiegostwo. Jak było
naprawdę, nie wie nikt. Obecnie doskonali się w walce mieczem, sła-
bości ciała nadrabiając hartem ducha. Jest jak ogień – łatwy do przy-
gaszenia, gdy dopiero odkrywa nową rzecz, i nie do pokonania, gdy
pchnie go ku niej wiatr pasji. Nic dziwnego, że jego magia kształtuje
się w formę płomieni.

Wydaje się najbardziej wyalienowaną osobą w drużynie. Na co
dzień trzyma się z boku, mówi mniej niż pozostali, zachowuje się po-
ważniej. Mimo uśmiechu, który często gości na jego twarzy, wydaje
się skryty. Obserwuje pozostałych nawet jeśli nie ma podstaw, by im
nie ufać. Pewność siebie okazuje dopiero w sytuacjach zagrożenia –
ujawnia wtedy cechy przywódcze i dzieli się pomysłami, które zwykle
zachowuje dla siebie, uważając idee innych za bardziej interesujące.
Częściej niż ze wszystkimi na raz rozmawia z pojedynczymi osobami.
Najbardziej otwiera się przy Wainayi i to ją prosi o opinię, kiedy nie
jest czegoś pewien.

Pierwowzór Renha: Iwo

„Jestem Iwo, autor tego projektu. Transpłciowy chłopak o dość niety-
powej ekspresji – nie chcę ścinać włosów, nie biorę hormonów. Mimo
obejmującej niektóre części ciała dysforii cenię w sobie ślady kobieco-
ści. Nie potrafię myśleć o sobie jako stricte niebinarnym – czuję się
w 100% facetem.
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Spotkało mnie rzadkie wśród transpłciowej młodzieży szczęście –
moja rodzina akceptuje to, kim jestem, i mnie wspiera. Ale nie zawsze
było łatwo – mam za sobą mobbing, molestowanie i myśli samobójcze.
Choć dzís bywam nawet optymistą, wciąż mam wrażenie, że moje
życie to ciągła walka o coś, z kimś, z czymś.

W życiu realnym, podobnie jak Renh, chwytam się wielu zadań.
Kocham górskie wędrówki, nałogowo piszę roleplay i chciałbym kiedyś
wydać powieść postapo oraz wojenny komiks. Od lat interesuję się
historią, w szczególności II wojną światową. Byłem rekonstruktorem.

Przyszło mi do głowy, że osadzenie w roli wojownika kogoś takiego
jak ja może być nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim dać sygnał,
że delikatność nie oznacza braku odwagi i woli walki”.
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SAWA

–
MAGDALENA LISIECKA

Od lat pisze opowiadania, które najczęściej publikuje w internecie pod
pseudonimem LycorisCaldwelli. W literaturze szuka światów, w któ-
rych różnorodność i miłość nie tylko znajdują się na wyciągnięcie ręki,
ale też są w stanie stawić czoła uprzedzeniom, nieufności, wiedźmom
czy smokom.
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Każde muśnięcie wiosła budziło do życia kręgi, które mąciły odbi-
cie księżyca i gwiazd uciekających przed nadchodzącym wschodem
słońca. Powietrze wciąż wypełnione było chłodem, który lada chwila
miał ustąpić przed żarem lata. Rzeczne rozlewisko stanie się wtedy
najprzyjemniejszym miejscem w okolicy. Miejscem, w którym miesz-
kańcy pobliskich wiosek będą kąpać się i bawić aż do zachodu słońca,
gdy przy brzegach rozpalone zostaną ogniska, a niewinne rozrywki
przeobrażą się w coś znacznie dzikszego, bardziej pierwotnego i nie-
okiełznanego. Noc Kupały była blisko, ale młoda krew już nie mogła
zdusić radosnego wrzenia, chciała więcej niż śpiewy i modły.

Może właśnie dlatego Wars robił wszystko, by znaleźć się jak najda-
lej od brzegu. Może to świadomość, że nigdy nie będzie takiego lata,
by mógł duchem i ciałem dołączyć do radosnego korowodu, gnała go
dalej i dalej, tam, gdzie był tylko on w łódeczce jak łupina orzecha, tłu-
ste ryby pod wodą i ptaki na niebie, śpiewem sławiące nadchodzący
świt.

Już miał zarzucać wędkę, już miał oddać się zajęciu, które tak ła-
skawie chroniło go przed świadomością, że nigdy w ciemności rozpę-
dzanej blaskami ogniska nie napotka na usta słodkie i dłonie gorliwe.
Już miał rozpocząć codzienny połów, gdy niespodziewanie do jego
uszu dobiegł śpiew.

Zamarł Wars, zamarły też ryby pod wodą i ptaki ponad nią. Świat
cały zastygł w drżącym oczekiwaniu na kolejne dźwięki. Rozkosz, jaką
przynosiła pieśń, zakłócała jedynie myśl, że głos tak niebiański nie
mógł należeć do ludzkiej istoty.

Zamknął oczy. Wiosło opadło na dno łódki, a Wars objął się ramio-
nami. Przyciągnął do siebie kolana i przytłoczony uczuciami zaklętymi
w słowach, których nie rozumiał, zapłakał gorzko. Samotność nigdy
wcześniej nie była tak straszna, pragnienie czułości tak rozdzierające,
a zew natury tak zabójczy. Jego ciało drżało w oczekiwaniu na speł-
nienie, którego nie potrafił zaznać. Spróbował zatkać uszy, nic to jed-
nak nie dało. Nadal słyszał odurzający głos, który przypominał o tym,
że nigdy nie będzie takiego lata, by leżąc na trawie rozgrzanej pro-
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mieniami słońca, mógł ująć dłoń Szebora, unieść ją do ust, ucałować
i obiecać, że czeka ich bezpieczna przyszłość.

Że Szebora czeka jakakolwiek przyszłość.

* * *

Najlepiej zrobiłby, gdyby powiedział o wszystkim Namirowi albo jego
matce, starej Nawoi, dobrej szeptusze i wiedźmie, która opiekowała
się całą wioską. Oni z pewnością wiedzieliby, co uczynić z syreną,
która zabłąkała się tak daleko w głąb lądu. Wars nie potrafił powie-
dzieć, dlaczego wybrał milczenie. Może chodziło o to, że nikt poza
nim nie słyszał tego słodkiego głosu? Że podczas wieczornej biesiady
nikt nie zaginął i nie ucierpiał?

Słyszał wiele opowieści o syrenach. O ich fałszywych obietnicach.
O ostrych zębach i pazurach. O słowach niczym miód lany prosto
w serca naiwnych ofiar. Powinien wzgardzić swoją słabością, ale praw-
da była taka, że najzwyczajniej uświadomił sobie, iż nigdy więcej nie
spotka go nic równie niezwykłego.

Po raz pierwszy od dnia, w którym pochował Szebora, czuł pragnie-
nie obcowania ze słodką niezwykłością. Przekonywał się, że gdyby
miało stać się coś złego, zdoła uwolnić się spod wpływu magicznego
śpiewu. Przekonywał się, że to znak, iż w końcu pogodził się z utratą
ukochanego i w związku z tym nie powinien mieć do siebie pretensji
za ten przejaw słabości.

Gdy następnego dnia wypływał na rzeczne rozlewisko, starał się
zachowywać jeszcze ciszej i rozglądał się przy tym, by móc choć raz
dojrzeć istotę, przed którą matki i żony przestrzegały mężów i synów.
Zaśmiał się pod nosem, przekonany, że zapewne on jeden jedyny od-
porny był na syrenie wdzięki. Z odwagą właściwą jedynie głupcom
i bohaterom czekał na spotkanie, które równie dobrze mogło nigdy
nie nadej́sć.

Patrząc na ważki trzepoczące skrzydełkami ponad taflą wody, my-
ślał właśnie o tym, że być może księżyc nigdy więcej nie będzie już tak
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pięknie iskrzyć się w rzece, która stała się mu bliższa niż dom – gdy
ponownie usłyszał śpiew. Śpiew, który w mgnieniu oka zawładnął jego
sercem. Tym razem jednak dane mu było nie tylko usłyszeć syrenę, ale
również ją ujrzeć.

Włosy złociste jak kłosy zboża opadały na szczupłe ramiona, drżące
jakby od płaczu. Błękitne jak morska toń oczy wypatrywały czegoś
w oddali ze smutkiem i tęsknotą. Krwistoczerwone usta kusiły jak
dojrzałe i soczyste jabłka. W jednej chwili Wars pojął, że nigdy nie
będzie mu dane spotkać istoty równie pięknej – i samotnej.

– Rzuca na ciebie urok, dziecko – powiedziałaby zapewne stara
Nawoja, gdyby podzielił się z nią myślami.

Ale w tej chwili Wars potrafił myśleć tylko o tym, że syrena nie była
kobietą.

– Wybacz mi, wybacz, najdroższy – wyszeptał, uświadamiając so-
bie, że niczego nie pragnął bardziej niż tego, by błękitne oczy spojrzały
prosto na niego. Zacisnął powieki.

Nie mógł się pozbyć wrażenia, że zdradzał Szebora. Że szargał
wszystkie wspomnienia, cenniejsze niż złoto i diamenty. I dla czego?
Dla ulotnej chwili, dla nic nieznaczącej uwagi potwora, który nigdy nie
pozwoliłby mu skosztować swoich ust, czesać swych złocistych wło-
sów, który nigdy nie zgodziłby się porzucić wody i zamieszkać z War-
sem.

Gdy ponownie spojrzał na syrenę, błękitne oczy patrzyły prosto
w jego własne. Zamarł. Powinien coś powiedzieć? Nie chciał prze-
rywać pieśni. Może jednak? Może gdyby przerwał...

Czerwone jak jarzębina usta rozciągnęły się w smutnym uśmiechu.
Śpiew nie ustawał, gdy wodna istota osunęła się z głazu prosto w toń
rzeki. Nawet gdy była już głęboko, Wars wciąż słyszał głos jak wezwa-
nie. Czuł jego zaproszenie w całym ciele. Przenikało go aż do kości
i zostawiło na dnie łódki drżącego z nietulonego pragnienia.

* * *
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Ten poranek miał być ostatnim. Wysłucha pieśni po raz trzeci, a potem
opowie o wszystkim Namirowi i pozwoli mieszkańcom okolicznych
wiosek przepędzić nieproszonego gościa z rzeki. Przed nadchodzą-
cymi obchodami nocy kupalnej było to zdecydowanie wskazane. To,
że na razie nikogo nie spotkała krzywda, nie oznaczało wcale, że nie
narażał bliskich na niebezpieczeństwo.

Do tego wszystkiego dochodził fakt, że jego sąsiedzi i przyjaciele
już zaczęli coś podejrzewać. Nie umknęło ich uwadze, że Wars po-
bladł, zrobił się jeszcze bardziej markotny i małomówny. Że unikał
spojrzeń tych, którzy zawsze życzyli mu wyłącznie tego, co najlepsze.
Tych, którzy wraz z nim rozpaczali po śmieci Szebora, a teraz pragnęli
wyłącznie tego, by Wars odzyskał chęć życia.

Wiosłując, uparcie wmawiał sobie, że wątpliwości nie miały nic
wspólnego z faktem, iż ona okazała się nim. Iż złotowłosy mężczy-
zna z rybim ogonem uśmiechał się i, patrząc na Warsa, nie przestawał
śpiewać. Ba! Że śpiewał jakby wyłącznie dla niego.

Wars zwymyślał się od naiwnych głupców. Może potwór nie za-
atakował nikogo, bo upatrzył już sobie dogodną ofiarę: samotnego
rybaka, który wypływał na rozlewiska, nim ktokolwiek z jego wioski
zdołał ziewaniem powitać kolejny dzień. Gdyby został zabity, jego
łódka popłynęłaby powoli w dół rzeki i zapewne minęłoby wiele dni,
nim ktoś by ją odnalazł. Co pomyśleliby jego przyjaciele? Czy od-
kryliby, że za wszystkim stała syrena? Nie, zapewne nie. Zapewne
uznaliby, że nie potrafił dłużej żyć bez Szebora.

I poniekąd mieliby rację.
Dopiero gwałtowne szarpnięcie łódką kazało Warsowi wrócić do

rzeczywistości. Odwrócił się najszybciej, jak tylko potrafił. Nóż go-
towy do pchnięcia zapewne dosięgnąłby swego celu – nagiej piersi
wodnej kreatury – gdyby nie silna dłoń, która pochwyciła nadgarstek
Warsa.

Może, gdyby Wars był wojownikiem, zdołałby rzucić wyzwanie sza-
moczącej się syrenie. Był jednak tylko prostym rybakiem. Jedyne, co
udało mu się osiągnąć, to wciągnięcie syreny do łódki, z dala od wody,

70



która dawała jej przewagę. Niestety, w szarpaninie stracił nóż, który
opadał teraz na dno rzeki, by zardzewieć tam i stać się ozdobą dla ryb.

Wars wiedział jednak, że wyrwanie syreny z jej naturalnego śro-
dowiska nie oznaczało jeszcze zwycięstwa. Jeśli chciał żyć, musiał
ją zabić. Sięgnął więc po wiosło i uniósł je z morderczym zamiarem
ponad głowę. Gotów był zadać krztuszącej się na dnie łódki syrenie
dokładnie tyle ciosów, ile będzie trzeba, by sam mógł przeżyć.

Już miał opuścić wiosło, już miał rozprawić się z potworem, gdy
nieopatrznie napotkał spojrzenie błękitnych oczu.

Zamarł.
Mokre włosy oblepiały najpiękniejszą twarz, jaką widział w życiu.

Może i nie działała już na niego zwodnicza pieśń, ale byłby głupcem,
gdyby udawał, że istota nie urzekała go swym przedziwnym, nieludz-
kim wdziękiem.

Wiedział, że sytuacja zupełnie się zmieniła. Że został zaatakowany.
Że działał w obronie nie tylko własnej, ale i całej wioski. Pod naporem
błagalnego spojrzenia był jednak zupełnie bezsilny.

Wiosło wypadło mu z rąk. On sam opadł na kolana i zastygł w bez-
ruchu.

– Nie potrafię – wyszeptał, rozkładając dłonie w poddańczym ge-
ście.

Wzdychając ciężko, przypominał sobie wszystkie opowieści o ry-
bakach zwabionych przez syreny. O ich podstępach, ostrych zębach
i nieludzkim okrucieństwie. Czekał na atak, na cios, który ukarze go
za naiwność i głupotę. Im dłużej jednak śmiertelny cios nie nadcho-
dził, tym żywsze stawały się echa innych legend. Legend o syrenach,
które porzucały wodę, by żyć wśród ludzi.

Świt rozjaśnił niebo na wschodzie bladym różem pąków jabłoni,
gdy Wars podniósł wzrok na znajdującą się tuż obok istotę. Mężczyzna
z rybim ogonem zdążył się już podnieść. Teraz siedział, drżąc może
ze strachu, może z niepewności. Otwarte dłonie wyciągnął przed sie-
bie, by pokazać, że nie miał broni. Upadając na dno łódki, musiał się
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uderzyć, bo po jego policzku spływała kropla krwi. Wars ledwie zdołał
powstrzymać się przed jej starciem.

– Nie zaatakujesz mnie? – zapytał ochryple.
Odpowiedziała mu cisza i niepewny uśmiech.
– Jeśli chcesz mnie zabić, po prostu to zrób – spróbował jeszcze raz.
Tym razem udało mu się skłonić syrenę do mówienia. Problem

polegał na tym, że Wars nie zrozumiał ani słowa. Tak jak wcześniej
nie rozumiał, o czym były pieśni wodnej istoty, a jedynie domyślał
się ukrytych w nich emocji, tak i teraz mógł tylko próbować rozwi-
kłać zagadkę kryjącą się w błagalnym tonie głosu, smutnym spojrzeniu
i uśmiechu, w którym nie było ani krztyny radości.

– Nie rozumiem, co do mnie mówisz – wyznał, potrząsając głową
i wskazując na usta.

Wars liczył na to, że może uda mu się porozumieć z syreną za po-
mocą gestów. Wciąż co prawda nie pojmował, dlaczego w ogóle mie-
liby się porozumiewać. Zamierzał przecież jedynie przegnać potwora
z okolicy. A teraz? Teraz nagle zapragnął z nim rozmawiać.

Syrena również potrząsnął głową. Przez chwilę Wars myślał, że to
koniec, że utkną w łódce aż do końca świata, nie mogąc znaleźć wspól-
nych słów. Nagle jednak niezwykłe stworzenie podniosło dłonie, bla-
dozłote jak promienie słońca odbijające się od tafli wody, i wskazało
na siebie.

– Sawa – wyszeptał, nie pozostawiając rybakowi najmniejszych złu-
dzeń, że właśnie zdradził mu swoje imię.

– Wars – odpowiedział, mimowolnie się uśmiechając. Stara Nawoja
twierdziła, że gdy poznajesz czyjeś imię, zdobywasz nad nim władzę.
Jeśli tak było w rzeczywistości, Sawa ofiarował siebie z ufnością tak
desperacką, że Warsowi aż ścisnęło serce.

Nawet nie drgnął, gdy złote dłonie sięgnęły ku jego twarzy, a śli-
ski ogon zaczął wpełzać mu na kolana. Zdrowy rozsądek kazał się
odsunąć albo przynajmniej odepchnąć Sawę. Intuicja podpowiadała
jednak, że nic mu nie groziło. Że Sawa nigdy nie zamierzał mu zrobić
krzywdy.
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Gdzie był jego dom? Gdzie mieszkały złote syreny mówiące tak
przedziwnym, śpiewnym językiem? Dlaczego znalazł się tutaj? I dla-
czego wyglądał na tak okropnie samotnego?

Przylgnął do Warsa całym ciałem i zadrżał, jakby ledwie powstrzy-
mywał płacz. Pachniał słoną morską wodą i kwiatami z odległych
krain. Rybak odruchowo zaczął przeczesywać palcami złociste włosy.

– Czemu tu jesteś? – zapytał, choć wiedział doskonale, że Sawa go
nie rozumiał. – I co mam z tobą począć?

Delikatne wierzgnięcie i syk bólu kazały Warsowi spojrzeć na dno
łódki, gdzie zamiast ogona znajdowały się teraz długie nogi, z których
jedna po drugiej odpadały złote łuski. Przeobrażanie musiało boleć, bo
Sawa drżał i pojękiwał cichutko. Przez cały czas trzymał się kurczowo
Warsa, jakby miał się rozpaść, popękać jak perłowa macica, rozkruszyć
się i przestać istnieć.

Nim Wars zdołał się powstrzymać, chwycił go za dłoń. Chwilę póź-
niej zaczął powtarzać, że wszystko będzie dobrze, że wszystkim się
zajmie, że zamieszkają razem i Sawa już nigdy nie będzie musiał sa-
motnie pływać po nieznanych wodach. Może i nie rozumieli nawza-
jem swoich słów, ale nie potrzebowali ich zupełnie, by mówić o stracie,
odrzuceniu i pragnieniu bliskości drugiej osoby.

Z uszami pełnymi płaczliwych skarg Sawy, Wars dopłynął do brzegu.

– No, już, już – szeptał, biorąc na ręce niegdyś syrenę. Spojrzał
na dno łódki, pełne łusek złotych jak monety i czerwonych jak ru-
biny. Westchnął. Nie miał pojęcia, co powinien zrobić. Podejrzewał,
że mieszkańcy wioski witali już świt. Jak powinien im wytłumaczyć
to, że niósł do swej chaty nagiego mężczyznę i że zamierzał pozwolić
mu ze sobą zamieszkać? Westchnął ponownie.

– Chłopcze złoty, cóż za bogactwo!

Omal nie upuścił Sawy, słysząc skrzekliwy głos starej Nawoi. Szep-
tucha zaśmiała się głośno, stuknęła o ziemię dębową laską ozdobioną
szałwią, rumiankiem i czarnym bzem. Nie patrzyła na wypełnioną
łuskami łódkę, a na Sawę.
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– Jak zwie się twój oblubieniec? – zapytała z wszystkowiedzącym
uśmiechem.

Wars chciał zaprzeczyć, słowa jednak nie przeszły mu przez gar-
dło. Mógł upierać się, że kierowała nim uwodzicielska pieśń syreny,
że lada dzień dojdzie do siebie i zapomni o wszystkim, co czuł do
Sawy. Mógł próbować tłumaczyć, że to tylko zbłąkana syrena bez dra-
pieżnych zamiarów, że samotność przygnała go daleko od rodzinnych
stron, że potrzebował schronienia, pomocy, domu.

Wystarczyło jednak jedno spojrzenie w błękitne jak odległe morza
oczy Sawy, by pojął, że w ich spotkaniu nie było nic przypadkowego.
Że byli dwiema zagubionymi duszami, które los postanowił połączyć.
Fakt, że Nawoi wystarczyła jedna chwila, by to pojąć, kazał mu ob-
lać się wstydliwym rumieńcem. Cóż, jak na to nie spojrzeć, ona była
wiedźmą, a on tylko prostym rybakiem.

– Sawa. Ma na imię Sawa.
Nawoja pokiwała głową z zadowoleniem. Dokładnie tak jak wtedy,

gdy Wars przed całym zgromadzeniem oznajmił, że kocha Szebora
i chce z nim zamieszkać. Nie miał najmniejszych wątpliwości, że teraz
również zamierzała stanąć po jego stronie.

A Sawa? Sawa, słysząc swoje imię z ust Warsa, rozpromienił się,
zaśmiał perlíscie i objął ramionami szyję rybaka.

– Dobrze, dobrze – wyszeptała Nawoja takim tonem, jakby ustalała
z losem ich przyszłość. Kto wie, może tak właśnie było, bo podeszła
do nich, stukając miarowo dębową laseczką, po czym podniosła sękatą
dłoń w geście błogosławieństwa i zanuciła:

– Chwała, chwała Swarożyca,
Boga słońca, boga życia.
Chwała, chwała Perunwica,
Boga gromu, boga życia!1

Na koniec odłamała po kwiecie rumianku z laski i wetknęła obojgu
za uszy. Wars skłonił się na tyle, na ile mógł.

1 Fragment Chwały Swarożyca Slavland z albumu „Tarcza Swaroga”.
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– Dziękuję, Nawojo. – Czuł się tak, jakby ktoś zdjął z jego barków
ogromny ciężar i zamiast niego wlał w serce więcej ciepła i wesela, niż
Wars potrafił przyjąć. Łzy pociekły mu po policzkach, a Sawa scałował
je delikatnie, szepcząc coś w swej tajemniczej, śpiewnej mowie.

– Nie dziękuj mi, dziecko. To ty ocaliłeś to biedactwo. A teraz
żywiej, żwawiej, pomożecie mi przygotować się do Nocy Kupały.

Gdy stara Nawoja sobie czegoś życzyła, można było jedynie wyko-
nać jej prośbę. Dlatego właśnie Wars pokornie ruszył za szeptuchą,
tuląc do siebie drżącego z zimna Sawę. I choć nie wszystkie rzucane
ku nim spojrzenia były przychylne, nie bał się ani przez chwilę.

Liczyło się jedynie to, że nigdy nie będzie już wiosny, której roz-
kwit przeżywałby bez ukochanej osoby, lata, które musiałby świętować
w pojedynkę, jesieni, której plonami nie miałby się z kim podzielić, ani
zimy bez choćby jednego ciepłego pocałunku.
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PŁOMIEŃ TWEGO SERCA

–
JUSTYNA KULISA

21 lat temu na lekcji polskiego kazali jej napisać bajkę, a ona zrobiła
z tego powieść i od tamtej pory nie przestała pisać. Pisze o jednost-
kach, a nie światach, dylematach moralnych i historiach, w których
wybory nigdy nie są czarno-białe.
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Allisa wiele w życiu zrobiła, ale wmaszerowanie z własnej woli do
smoczej jaskini zdecydowanie było jej najodważniejszą – i najgłupszą
– decyzją.

Determinacja sprawiła, że w środku nocy złapała za miecz i wy-
ruszyła w drogę wśród płomieni trawiących kraj, ale to dzięki swo-
jemu bezbrzeżnemu szczęściu tak szybko znalazła leże. I tak oto stała
przed wej́sciem do jaskini, z której wiało chłodem, drżąc z zimna i ze
strachu ciążącego jej w żołądku. W każdej innej sytuacji posłucha-
łaby instynktu, odwróciłaby się na pięcie i odeszła. Jaskinia stałaby
się tylko wspomnieniem, a strach odległym echem słabości. Ale nie
mogła odej́sć, a zdrowy rozsądek już na starcie przegrał z nieuchron-
nością tego, co musiała zrobić.

I tak więc weszła do jaskini uzbrojona w miecz, magię i poczucie
celu, którego nic nie mogło zmienić – a już na pewno nic tak prymi-
tywnego jak strach. Koniec końców, miała smoka do pokonania i skarb
to zrabowania, a czas uciekał.

* * *

Jaskinia przypominała labirynt.
Allisa nie miała pojęcia, ile czasu minęło – minuty? godziny? czy

to w ogóle miało znaczenie w tej wijącej się matni? – ale każdy zakręt
sprawiał, że strach, do tej pory uparcie ignorowany, powoli ustępo-
wał miejsca rosnącej frustracji. Na razie złościła się w ciszy i przez
zacísnięte zęby, ale pełen wściekłości wrzask był tylko kwestią czasu.
Dobrze by było go uniknąć: nic dobrego nigdy nie przyszło z hałaso-
wania w tego typu miejscach.

Jak płonną była nadzieja, że smok w tej chwili przebywał daleko
od swojego leża? Allisa od samego początku miała pełną świadomość
ryzyka, które niosła jej misja, ale wiedzieć to jedno, a doprowadzić ją
do końca i przeżyć to zupełnie coś innego. Miała ze sobą miecz i lata
doświadczenia, jednak te nie znaczyły nic, jeśli los był przeciwko niej.
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A wyglądało na to, że szczęście ją opuściło, gdy weszła do jaskini.
Nie liczyła, ile razy już się poślizgnęła na mokrych kamieniach, ale

bolące biodro i skóra obtarta do krwi wymownie dawały jej do zrozu-
mienia, że zdarzało się to stanowczo zbyt często. Im dalej w głąb, tym
zimniejsze stawało się powietrze. Echo niosło nikły, ledwie słyszalny
szum wody: czy było to podziemne jezioro, czy może rzeka? Tak na-
prawdę nie miało to znaczenia – prędzej czy później i tak się tego
dowie. W końcu jedyną alternatywą było odwrócenie się i powrót po
własnych śladach na powierzchnię, a to nie wchodziło w grę.

Allisa przybyła tu w konkretnym celu i zamierzała go osiągnąć.
Dźwięk wody doprowadził ją do rozległej pieczary. Oświetlały ją

fosforyzujący mech i kryształy ĺsniące magią; Allisa czuła ją na skórze
i języku. Przed sobą miała jezioro, ciemne i głębokie, ze skałą wystar-
czająco dużą, by zasługiwała na miano wyspy. A na niej leżał smok.

Ze swego miejsca Allisa widziała jedynie masywne zwoje wężo-
wego cielska. Musiał to być jakís bezskrzydły gatunek, co, jeśli wierzyć
legendom, z jednej strony sprawiało, że zostanie przegnana, a nie za-
bita, ale z drugiej znaczyło, że nie znajdzie tu żadnego skarbu.

Rozczarowanie było gorzkie do przełknięcia. Na poszukiwaniach
straciła czas, którego i tak nie miała za wiele, a teraz będzie musiała
poświęcić kolejne dni na wyśledzenie innego smoka. Nic innego jej
nie pozostało poza powrotem do domu tylko po to, żeby powiedzieć
rodzinie, że zawiodła.

Nagły plusk poniósł się echem po jaskini. Allisa skuliła się za jed-
nym ze świecących stalagmitów, ale jak bardzo nie wytężałaby słuchu,
nie usłyszała niczego więcej, jedynie regularny, doprowadzający do
szału dźwięk spadających kropli. Jej serce zwolniło. Po następnej
chwili przekonała samą siebie, że się przesłyszała. I kiedy już miała
wychylić się zza swojego miernego schronienia, które na nic by się
nie zdało przeciw smoczej furii, w jaskini rozległ się łomot, a echem
poniosło się dosadne i zdecydowanie za głośne:

– Kurwa!
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Allisa wyjrzała zza skały. Na brzegu jeziora, i to całkiem niedaleko,
stała młoda kobieta: przemoczona do suchej nitki i sięgająca po miecz
leżący na ziemi. Nie miała na sobie żadnej zbroi.

Wielcy bogowie. Jej mokre ubranie prześwitywało.
I jako że pech Allisy tego dnia nie znał granic, nieznajoma podniosła

głowę i uśmiechnęła się szeroko. Smok obudził się w tym samym
momencie.

Coś musiało odbić się na twarzy Allisy, bo kobieta odwróciła się
w stronę jeziora. Miecz nawet nie zadrżał w jej dłoni, gdy smok powoli
podniósł się ze skały, wokół której owinął się do snu. Fałdy skóry
falowały w rytm jego ruchów, a łuski odbijały i rozszczepiały światło
jak klejnoty. Był ogromny; tak wielki, że ledwo mógł się poruszać na
swojej wyspie. W smoczych oczach okruchy światła ĺsniły jaśniej niż
południowe słońce na bezchmurnym niebie.

– Ty. – Miał głos jak grzmot. Allisa ledwie powstrzymała mdło-
ści, gdy sięgnął jej smród stojącej wody i martwych ryb. – Po co tu
przyszłaś, dziecko?

– Że niby nie wiesz?
Nieznajoma przesunęła nogę do przodu i ugięła lekko kolana. Po-

mimo że Allisa nie była w stanie rozpoznać pozycji ani stylu, to jednak
władała mieczem wystarczająco dobrze, żeby zorientować się, kiedy
ktoś szykuje się do walki.

W cienkim, mokrym ubraniu i bez przewagi wynikającej z zasko-
czenia.

– Niemądre dziecko – powiedział smok. Wydawał się znudzony
i może odrobinę rozbawiony, ale kto mógł wiedzieć, co on tak na-
prawdę czuł? Smoki rzadko wchodziły ludziom w drogę i najczęściej
żyły w cieniu tajemnicy, która wciąż je spowijała pomimo współdziele-
nia jednego świata. Właśnie dlatego nic nie mogło przygotować Allisy
do jej zadania. Miała do dyspozycji tylko strzępy informacji i ludowe
podania, a wszystkie z nich prowadziły donikąd.

Nieznajoma splunęła na ziemię i uniosła broń. Zęby smoka były
dłuższe od ostrza jej miecza.
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– Niech będzie przeklęte jajo, z którego się wyklułeś – powiedziała.
Otrzeźwiło to Alissę na tyle, żeby sięgnąć zmysłami w stronę krysz-

tałów, które rosły na ścianach. Były pełne magii; wystarczył ledwo
zauważalny impuls, aby przygasły, a potem, gdy energia w jaskini się-
gnęła limitu, eksplodowały do wtóru ogłuszającego ryku smoka. Allisa
rzuciła się do biegu. Tylko cud sprawił, że nie poślizgnęła się na ka-
mieniach – i że nieznajoma nie opierała się, gdy Allisa złapała ją za
rękę i pociągnęła za sobą w stronę wyj́scia.

Smok ruszył za nimi. Echo niosło odgłos łusek ocierających się
o mokre kamienie, a huk miażdżonych skał rozrywał bębenki. Ha-
łas nie ustępował nawet na chwilę, zagłuszał bicie serca Allisy i jej
przyspieszony oddech. Krew w żyłach zmieniła się w ogień, a żołądek
ciążył jak kamień i przyprawiał o mdłości. Trening i lata przygotowań
okazały się nic niewarte. Może po prostu nie sposób było przygotować
się na śmierć depczącą po piętach.

– W lewo! Musimy wydostać się na powierzchnię i oddalić od
wody!

Allisa bez słowa protestu skręciła w lewo na rozwidleniu korytarza.
I tak wybierała drogę na ślepo, licząc na łut szczęścia, które do tej pory
nigdy jej nie zawiodło. Nawet ten szalony dzień nie mógł sprawić,
żeby zaczęła w nie wątpić.

– I w prawo!
Pierwszy raz widziała ten korytarz na oczy. Był długi, stromo wzno-

sił się do góry, a gdzieś na jego końcu, niczym obietnica ratunku
i drwina jednocześnie, majaczyło światło.

Mięśnie Allisy płonęły żywym ogniem. Metaliczny posmak wypeł-
niał jej usta, a każdy oddech sprawiał ból, ale mimo to biegła dalej.
Nie liczyło się nic poza ratunkiem.

Wybiegła na powierzchnię i potknęła się o kamień. Nieznajoma
podciągnęła ją na nogi, potem za sobą głębiej w las. Allisa dopiero
teraz uświadomiła sobie, że wciąż trzymały się za ręce.

Smok z ogłuszającym rykiem i wśród mnóstwa skalnych odłamków
wypadł z jaskini zaraz za nimi. Znów zaryczał, głośniej, i wbrew
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wszelkiemu rozsądkowi, Allisa zerknęła przez ramię w jego stronę.
Zatrzymał się w zrujnowanym wej́sciu do jaskini. Łuski pokrywające
sploty wężowego ciała rozszczepiały światło. Jego piękno zapierało
dech w piersiach.

– Nie rusza się – powiedziała i przypomniała sobie o towarzyszce
dopiero wtedy, gdy ta pociągnęła ją za rękę.

Jej dłoń była gorąca.
– Oczywíscie, że się nie rusza – odparła nieznajoma. Schowała

miecz i przechyliła głowę tak mocno, że coś głośno strzeliło jej w karku.
– To wodny smok. Nie jest w stanie oddalić się od swojego leża.

Nie było o tym mowy w żadnej książce, którą Allisa przeczytała
w dzieciństwie. Swoją drogą, gdyby ktoś pokusił się o zebranie wszyst-
kiego, co było wiadomo o smokach, zmieściłoby się to w jednej księ-
dze. Większość stanowiły baśnie i legendy niemożliwe do zweryfiko-
wania, a jednak oto stojąca przed Allisą kobieta jednym zdaniem dała
do zrozumienia, że wiedziała więcej niż wszyscy nauczyciele Allisy
przekazali jej przez całe życie.

Może jednak nie miała dzisiaj aż takiego pecha, jak jej się począt-
kowo wydawało.

Wiedza najwyraźniej nie szła jednak w parze z instynktem samoza-
chowawczym. Kto o zdrowych zmysłach wyprawia się na smoka bez
zbroi?

– Moja pani... – Allisa urwała, nie wiedząc, co tak naprawdę chciała
powiedzieć. Magia i miecz nigdy nie sprawiały jej problemu, w prze-
ciwieństwie do ludzi.

– Uratowałaś mi życie – nieznajoma odezwała się, zanim Allisa wy-
brała odpowiednie słowa. A potem stanęła przed nią i nagle Allisa
zamiast smoka miała przed oczami przemoczony dekolt.

Zignorowała swoją płonącą twarz i podniosła głowę tylko po to,
żeby spojrzeć na najszerszy i najpiękniejszy uśmiech, jaki w życiu wi-
działa. Jej serce wykonało niepojętą i niemożliwą do powtórzenia
akrobację.
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Ostatni raz czuła się tak, kiedy jej rodzice zaaranżowali spotkanie
z księciem z sąsiedniego królestwa. Towarzyszyła mu siostra i wła-
śnie wtedy Allisa doceniła swoją znajomość każdego korytarza, zaułka
i nieużywanego pomieszczenia w zamku. Ale to było... życie temu,
w lepszym świecie. Teraz Allisa nie mogła sobie pozwolić na marzenia
o całowaniu uroczych księżniczek w pałacowych ogrodach.

– Nie oczekuję podziękowań. – Czy jej głos brzmiał normalnie?
Miała taką nadzieję. – Cieszę się, że mogłam pomóc.

– O, ja też się cieszę. Niezmiernie. – Nieznajoma spojrzała w stronę
jaskini i smoka, który wciąż leżał tam bez ruchu i obserwował je
z uwagą. – Jak mogę się do ciebie zwracać, moja pani?

Wcale, gdyby to zależało tylko od Allisy. Nie miała czasu na towa-
rzystwo, niezależnie od tego, jak bardzo go pragnęła; w końcu z wła-
snej woli odłożyła na później wszystkie cele, marzenia i pragnienia,
które nie miały związku z jej misją. A jednak...

– Allisa – powiedziała, zachowując dla siebie nazwisko i tytuł. Niech
chociaż na chwilę będzie jej dane być przypadkową osobą, która zna-
lazła się we właściwym miejscu o właściwym czasie. – A jak ja mam
się zwracać do ciebie?

– Jestem Hessya – przedstawiła się nieznajoma. Na jej twarzy wciąż
widniał ten sam szeroki uśmiech, a w jej słowach dało się usłyszeć cień
akcentu, którego Allisa nie była w stanie zidentyfikować. – I niezmier-
nie miło mi cię poznać.

Wycieńczenie biegiem i adrenaliną sprawiło, że Allisa chwiała się
na nogach, a jedyne, o czym była w stanie myśleć, to ogrom swojej
porażki. Wyryła więc ten moment w swojej pamięci, by w przyszłości
móc przypomnieć sobie o Hessyi, która nie miała ani krzty zdrowego
rozsądku, a jej uśmiech był piękniejszy od słońca.

– Mnie również – odparła z pełnym przekonaniem. Ostatni raz
rzuciła okiem w stronę smoka. Nie miał tego, czego szukała, więc
najwyższa pora ruszać dalej. – Miasto, w którym się zatrzymałam,
leży dość daleko stąd, więc zakładam, że tu nasze drogi się rozchodzą.
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Minęła dłuższa chwila, zanim Hessya się odezwała.
– Znalazłaś to, po co tu przyszłaś?
– Nie. – Przyznanie się do porażki sprawiło jej fizyczny ból. – A...

a ty?
– Nie. Jeszcze nie.
„Czego w ogóle szukasz?” – cisnęło się Allisie na usta, ale powstrzy-

mała się. Ciekawość nie uchodziła, kiedy jej obiektem była zupełnie
obca osoba.

– W takim razie powodzenia – powiedziała zamiast tego. – Może
spróbuj następnym razem nie wyprawiać się na smoki w samej bieliź-
nie? Nawet zbroja nie zawsze pomaga, ale przynajmniej jest lepsza
niż... to.

Echo poniosło śmiech Hessyi ponad drzewami i sprawiło, że serce
Allisy zaczęło bić jeszcze szybciej.

– Będę o tym pamiętać, obiecuję.
– Mam nadzieję. – Allisa wyciągnęła rękę na pożegnanie. – Bez-

piecznej podróży.
Hessya ukłoniła się: niezbyt głęboko, ale za to z szacunkiem.
– Obyśmy się znów spotkały.
– Obyśmy się znów spotkały – Allisa powtórzyła tradycyjne słowa

pożegnania z pełną świadomością, że nigdy się nie spełnią.
Gdy odchodziła, ani razu nie obejrzała się za siebie.

* * *

Spotkały się ponownie w ruinach zamku, który czas zmienił w prawie
niemożliwe do rozpoznania zwałowisko kamieni. W jego sercu gniło
truchło smoka, a jedyne, co je otaczało, to matowe, wysuszone łuski.

Ani śladu skarbu.
Wroga armia stała prawie u bram stolicy, a tymczasem Allisa była

właśnie tutaj, goniąc za marzeniami pośrodku niczego.
– A kogóż to widzę? – zabrzmiało gdzieś ponad nią. Głos sam

w sobie wydał się jej znajomy, ale dopiero gdy Allisa podniosła głowę,
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zorientowała się, że to Hessya. Jej słowa niosły się echem wśród zruj-
nowanych murów twierdzy. – Witaj ponownie.

Tym razem Hessya miała na sobie kompletne ubranie, a nie tylko
mokrą, prześwitującą koszulę. Allisa nie traciła czasu na zastanawia-
nie się, dlaczego aż tak bardzo ją to rozczarowało. Zignorowała więc
swoje kompletnie nieprzystające do sytuacji uczucia, wyprostowała się
i uśmiechnęła, pomimo zmęczenia i ciążącej jej kolejnej porażki.

– Miło mi cię znowu widzieć, moja pani. Wygląda na to, że wzięłaś
sobie moją radę do serca.

– Jaką radę?
Hessya oparła obie ręce o biodra, od których Allisa z pełną determi-

nacją odwróciła wzrok. Miała swoje standardy, do diabła, i gapienie
się na krągłości nieznajomych nijak do nich nie pasowało.

– Twój ubiór jest dzís o wiele bardziej odpowiedni do sytuacji –
wyjaśniła. – Chociaż polowanie na smoki trudno nazwać rozsądnym
sposobem na spędzanie czasu.

– Też tu jesteś. – Uśmiech Hessyi był tak samo szeroki i powalający
jak tamtego dnia, gdy spotkały się w jaskini; i tak jak wtedy sprawił,
że serce Allisy zaczęło bić szybciej. – Już drugi raz spotykamy się
w smoczym leżu. Wasza Wysokość musi być tak samo nierozsądna jak
ja.

„Wasza Wysokość”, powiedziała Hessya, a radość w sercu Allisy
ustąpiła miejsca rozczarowaniu. Te dwa z pozoru zwyczajne słowa
– znała je od dzieciństwa. Niosły ze sobą cień pokoleń, które minęły,
i ciężar odpowiedzialności za przyszłość, która dopiero miała nadej́sć.
Czy Allisa tego chciała, czy nie, definiowały jej świat.

Z otwartymi ramionami przywitała na szlaku anonimowość, której
tak bardzo brakowało jej w życiu. Allisa przemierzająca kraj oddy-
chała pełną piersią, czego nie można było powiedzieć o księżnej ko-
ronnej państwa staczającego się po równi pochyłej w stronę nieunik-
nionego końca.

Bycie nikim było błogosławieństwem, nawet jeśli trwało tylko przez
chwilę.
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– Mam nadzieję, że Wasza Wysokość ma powody, dla których szuka
przedwczesnej śmierci w smoczych szponach – ciągnęła Hessya, naj-
wyraźniej zupełnie niewzruszona milczeniem Allisy. – I oby to nie była
nuda.

– Mam swoje powody. I mogłabym powiedzieć to samo. Biorąc pod
uwagę okoliczności, w których się poznałyśmy, moja pani wydaje się
tak samo znudzona jak ja.

Oczy Hessyi ĺsniły w ciemności. Wciąż się uśmiechała: tym razem
bez śladu wesołości, ale za to z drapieżnością, która rzuciłaby czło-
wieka słabego serca na kolana. Całe szczęście, że serce Allisy było
niczym stal.

W jej rękach spoczywał los całego królestwa. Jeśli ta szalona nie-
znajoma chciała ją przestraszyć, musiała się o wiele bardziej postarać.

– Miałam swoje powody, księżniczko. Tak samo jak ty – odparła
Hessya, odwracając się w stronę smoczego truchła. Sadza pokrywała
wciąż stojące ściany, a na wpół stopione kamienie rozrzucone po dzie-
dzińcu nosiły ślady smoczego ognia. – Z tym że w przeciwieństwie do
ciebie osiągnęłam już swój cel.

Bywały dni, kiedy Allisie wydawało się, że jej cel stał się tak samo
niedościgniony jak nadzieja na pokój. Wojna połączyła je w jedno
i sprawiła, że jeśli nie przekuje obydwu marzeń w rzeczywistość, straci
wszystko.

– Też mi się to kiedyś uda. – Byle szybko. Najwyższa pora, żeby los
wreszcie się do niej uśmiechnął. – Tak głosi przepowiednia.

– Przepowiednia?! – Hessya podeszła na tyle blisko, że Allisa mo-
głaby jej dotknąć, gdyby się na to odważyła. Trzymała jednak ręce
przy sobie. W końcu były sobie obce, a ich ścieżki wiodły w prze-
ciwne strony. Przynajmniej do tego próbowała przekonać samą siebie.
– Powiedz mi o niej coś więcej.

– Dlaczego miałabym...
– No dalej, księżniczko. – Hessya obróciła się w miejscu z gra-

cją tancerki. – Spójrz na nas. Spójrz, gdzie jesteśmy. O czym innym

86



mamy rozmawiać? Nie ma sensu tracić czasu na biadolenie o ruinach
i osobach, które nie wrócą.

Oczywíscie miała rację, ale Allisa nie widziała powodu, żeby opo-
wiadać nieznajomym o wszystkim, co nie dawało jej spać po nocach.
Istniały sekrety, które nie powinny ujrzeć światła dziennego, nawet po-
mimo pragnienia posiadania u swojego boku kogoś, kto byłby w stanie
dojrzeć osobę w cieniu korony.

A jednak... Czy naprawdę miało znaczenie, co i komu powiedziała
w sytuacji, gdy czas przeciekał jej między palcami?

– Gdy się urodziłam, jasnowidz powiedział moim rodzicom, że zdo-
będę Serce Smoka przed trzydziestym rokiem życia.

I tylko tyle była skłonna wyjawić; co więcej, tylko o tym była w sta-
nie myśleć. Druga połowa przepowiedni ciążyła jej na sercu i nie da-
wała o sobie zapomnieć, ale Allisa nauczyła się ją ignorować lata temu.

– Serce Smoka – powtórzyła powoli Hessya. Patrzyła na Allisę z nie-
podzielną, niemożliwą do wytrzymania uwagą. – A co to w ogóle jest?

No tak. Allisa miała nadzieję, że to pytanie nie padnie tak wcześnie.
– Ja... nie wiem.
– Nie wiesz.
– Jest teoria, że... Myślimy, że to artefakt – wyjaśniła. Spędziła

niezliczone dnie na spotkaniach i debatach, próbując dociec prawdy
z determinacją, z której jej mentorka byłaby dumna. Czas jednak po-
kazał, że nawet determinacja nie pomagała w znalezieniu informacji
o czymś, co nigdy nie zostało wspomniane w żadnej ze znanych ksiąg
i legend. – Coś łatwego do rozpoznania na pierwszy rzut oka.

– Coś ze smoczego skarbca – dopowiedziała sobie Hessya. – A co
jeśli to coś zupełnie innego? Dajmy na to, prawdziwe smocze serce.
Mięsień, który własnymi rękami musisz wyrwać ze smoczej piersi.

Jak ona do tego...?
– Hej, hej, poczekaj chwilę...
– Co zrobisz, księżniczko, jeśli będziesz musiała zabić smoka, żeby

spełnić swoją przepowiednię? – Hessya nie dała jej nawet chwili na
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zastanowienie, a uśmiech zniknął z jej twarzy jakby go tam nigdy nie
było. – Co zrobisz, jeśli ceną tego, czego pragniesz, jest krew?

Nie było dnia, żeby rodzice Allisy nie myśleli o przepowiedni. Gdy
tylko podrosła na tyle, żeby wyrazić zgodę, zatrudnili wiedźmę jako
jej mentorkę. Allisa z własnej woli sięgnęła po miecz, gdy granice
jej królestwa stanęły w ogniu. A kiedy już nie mogła dalej zwlekać,
wyruszyła w podróż bez strachu i zwątpienia.

Od zawsze znała cenę, którą będzie musiała zapłacić za sukces swo-
jej misji, i w porównaniu z nią krew była niczym.

– Niech i tak będzie – powiedziała. Hessya nie musiała wiedzieć
wszystkiego; dwa przypadkowe spotkania na szlaku nie czyniły przy-
jaźni. – Zapłacę każdą cenę. Moja rodzina, lud i kraj mają priorytet.

Hessya zaśmiała się głośno i bez krztyny radości.
– Jesteś nieustraszona, księżniczko. Albo głupia. Nie wiem, co jest

bardziej prawdopodobne, ale i tak mi się to podoba.
– Trafił swój na swego – odparowała Allisa, z uporem godnym lep-

szej sprawy ignorując drżenie swojego serca. Znała je doskonale. Za-
powiadało coś, na co nie mogła sobie pozwolić i przyniosłoby jej wy-
łącznie ból.

Hessya zanuciła coś pod nosem: niedokończoną melodię, pierwsze
nuty piosenki, której Allisa nigdy wcześniej nie słyszała. Może miała
związek ze wspomnieniami, może nie znaczyła nic i stanowiła kolejny
element układanki w kształcie Hessyi, której Allisie nie dane było roz-
wiązać.

– Mam dużo bardziej przyziemne powody. – Hessya odwróciła
wzrok, czego Allisa jednocześnie żałowała i była za to niezmiernie
wdzięczna. Nie mogła wytrzymać spojrzenia Hessyi. Z każdą mi-
nutą sięgało głębiej do wnętrza Allisy, którego ona sama za dobrze nie
znała. – Moja matka miała pecha wtargnąć na jego terytorium. Zabił
ją za to, więc ja zabiłam jego. Nie ważył się los żadnego królestwa,
nie było żadnego proroctwa. Tylko ja i moja zemsta.

Trudno byłoby w to uwierzyć, gdyby Allisa na własne oczy nie wi-
działa, jak Hessya, uzbrojona tylko w miecz i własną determinację, wy-
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zywa smoka na pojedynek. Co więcej, wtrąciła się w nie swoją walkę
w najwyraźniej zupełnie zbędnym i niechcianym akcie heroizmu.

Tamtego dnia ani razu nie upewniła się, czy Hessya też ruszyła
w swoją stronę, gdy się rozstały.

– Trudno było? – zapytała. Miała na podorędziu liczne plany na
każdą okazję, ale w każdej chwili mogło okazać się, że nie znaczą nic
w obliczu smoczej furii.

Tym razem wzrok Hessyi był nieodgadniony.
– Najważniejsze czyny naszego życia nigdy nie są łatwe, księż-

niczko. Pytaniem pozostaje, jak daleko jesteś skłonna się posunąć,
żeby doprowadzić swoje plany do końca.

– Tak daleko, jak będę musiała – odparła Allisa, bo co do tego aku-
rat nigdy nie miała wątpliwości.

Od dziecka wiedziała, co ją czeka na końcu tej ścieżki.

* * *

Trzeci raz ich drogi przecięły się po masakrze w obozie wroga.
Allisa przypadkiem usłyszała o upadku drugiego pod względem

wielkości miasta w kraju. Targana pragnieniem zemsty, porzuciła szlak
i podążyła za atakującymi z nadzieją, że jej umiejętności wystarczą,
aby odpłacić im pięknym za nadobne.

Pomimo najszczerszych chęci, nie wystarczyły. Oddział okazał się
zbyt liczny, a ona za słaba, i tak oto skończyła w namiocie, związana,
wściekła i kompletnie pozbawiona magii, podczas gdy oni świętowali
jej pojmanie do późnej nocy.

Wstrzymała oddech, kiedy na zewnątrz bez żadnego powodu rozle-
gły się krzyki. Gdy wreszcie zapadła cisza, nie mącił jej żaden dźwięk.
Ktoś bez ostrzeżenia zerwał Allisie worek z głowy. Na zewnątrz szalał
pożar; oślepiona, musiała zamknąć oczy. Dopiero gdy ponownie przy-
zwyczaiły się do światła, w niewyraźnym cieniu przed sobą rozpoznała
Hessyę.

Była cała we krwi. Jej twarz pokrywały rozmazane smugi, ubranie
było ciemne od wilgoci, a na rękach aż do łokci nie sposób było do-
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strzec nawet skrawka czystej skóry. Trzymała w dłoni miecz – z jego
ostrza kapała na ziemię posoka. Wreszcie, po chwili, która wydawała
się dłuższa od nieskończoności, wytarła broń o spodnie i oparła jej
czubek o brodę Allisy.

Jej oczy płonęły w ciemności równie jasno jak ogień.
– Robisz się nierozsądna, księżniczko – powiedziała. W jej głosie

brzmiało bezbrzeżne rozczarowanie, a serce Allisy zabolało z powo-
dów, w które wolała nie wnikać.

– Będziesz tak stała i ze mnie szydziła czy może mnie wreszcie
rozwiążesz? – spytała zamiast tego, złością maskując panikę. Całe
to idiotyczne przedsięwzięcie sprawiło, że straciła czas, którego i tak
nie miała.

– Na rozkaz Waszej Wysokości.
Hessya rozcięła więzy w mgnieniu oka. Allisie zakręciło się w gło-

wie od bijącego od niej smrodu krwi i spalenizny. A może to wcale nie
było to; może sama bliskość Hessyi wystarczyła, żeby wywołać u niej
taką reakcję. Allisa nie widziała i nie chciała wiedzieć: nie było sensu
zastanawiać się nad uczuciami, kiedy jej życie nieuchronnie zmierzało
do swojego kresu.

Chciała wiedzieć tylko jedno.
– Obserwowałaś mnie?
– Powinnaś się cieszyć – Hessya schowała miecz do pochwy, ale nie

sprawiała wrażenia, że zamierzała zetrzeć krew z rąk. – Co ci przyszło
do głowy, żeby wtargnąć w sam środek ich obozu?

Prawda była taka, że Allisa dla odmiany posłuchała serca zamiast
rozumu, ale nie przyznałaby się do tego nawet na torturach. Nikt poza
nią nie mógł poznać ogromu jej desperacji.

– Naprawdę myślisz, że jesteś niezwyciężona? Że to twoje proroc-
two czyni cię nietykalną? Przecież to szaleństwo, księżniczko.

– A co ty możesz wiedzieć? – Gniew przerodził się z iskry w pło-
mień, od którego zajęło się jej serce, i Allisa nawet nie zamierzała
próbować go zdławić. – Tylko ja mogę nas uratować, ale nie dałam
rady!
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– Jedyne, co ci nie wyszło, to dać się zabić z własnej głupoty. Jak
dla mnie to żaden powód do wstydu.

Rozczarowanie było gorzką pigułką do przełknięcia.
– Nie masz pojęcia, o czym mówisz.
Wyszła z namiotu, nie oglądając się na Hessyę. Obóz płonął. Ciała

żołnierzy leżały na ziemi, poskręcane i zmasakrowane, ale nie zwra-
cała na nie uwagi. Najwyższa pora wracać do domu, nawet jeśli miała
paść na kolana i błagać rodziców o wybaczenie.

Przynajmniej nie będzie musiała sama dźwigać ciężaru swojej po-
rażki.

– Księżniczko, zaczekaj!
Nie zaczekała, więc Hessya złapała ją za rękę. Jej dłoń była tak

ciepła, jak Allisa zapamiętała.
– Czego chcesz? – warknęła, zbyt zmęczona na udawaną uprzej-

mość.
– Pozwól mi pomóc. Proszę. – Hessya wyglądała nieziemsko na tle

szalejącego pożaru i to było bardzo niesprawiedliwe. – Mam miecz,
trochę doświadczenia i dużo czasu do zabicia.

W jej oczach poza ogniem odbijała się bezbrzeżna szczerość, a Al-
lisa dała za wygraną.

– Czemu? Czemu chcesz pomóc komuś, kogo ledwo znasz?
– Bo tak. Bo jestem tobą zafascynowana. Bo myślę, że to, co robisz,

jest cholernie odważne, a przepowiednia nie ma z tym nic wspólnego.
Policzki Allisy płonęły tak samo jak obóz. To, że jej namiot nie zajął

się ogniem, zakrawało na cud, ale rozwiązanie tej zagadki zostawiła
sobie na przyszłość. Teraz musiała odrzucić ofertę Hessyi.

Gdy zobaczyła ekscytację wypisaną na jej twarzy, odmowa uwięzła
jej w gardle.

– Nie oczekuję niczego w zamian, księżniczko – dodała Hessya,
jakby to miało cokolwiek zmienić.

Każdy czegoś chciał. Zawsze. Allisa przeważnie nie była w stanie
spełnić ich oczekiwań, a doświadczenie nauczyło ją, że pomoc nigdy
nie przychodziła za darmo. Prędzej czy później również Hessya nie-
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chybnie poda cenę swojego wsparcia, ale tu i teraz Allisa, wyczerpana
i samotna, poddała się bez walki.

– Niech będzie – powiedziała. – Ale wracamy prosto do stolicy.
Koniec z szukaniem smoków i zbaczaniem z drogi.

Uśmiech Hessyi, do tej pory jak zwykle szeroki i radosny, zmienił
się w coś mniejszego i nieskończenie delikatniejszego.

– Prosto do stolicy. – Nawet jej głos był miękki, pełen uczucia, o któ-
rym Allisa wolała nie myśleć. – Chodźmy wygrać wojnę, księżniczko.

Jej optymizm był tak uroczy, tak naiwny. Allisa powstrzymała się
przed wyjaśnieniem, jak nierealne były jej nadzieje – Hessya pewnego
dnia sama się o tym przekona. Było jednak coś pocieszającego w jej
słowach; jakaś typowa dla głupca nadzieja, że nawet najbardziej sza-
lone marzenia mogą się spełnić. Allisa pozwoliła sobie przez chwilę
uwierzyć, że staną się rzeczywistością, a jej zmęczone serce przywi-
tało to z radością i na moment stało się tak lekkie, jak było przed
wojną.

Nawet jeśli to miał być ostatni raz.

* * *

Szły ramię w ramię i dystans między nimi zmniejszał się każdego dnia.
Każdego dnia Allisa, pomimo ciężaru leżącego jej na sercu, uśmie-
chała się coraz częściej. Szły ramię w ramię i to był jedyny powód,
dla którego nie rzuciła się na ślepo przed siebie, gdy tylko zauważyła
pomarańczową łunę na horyzoncie.

Stolica legła w gruzach. Pośród zniszczonych budynków walały się
trupy mieszkańców i żołnierzy obu armii; ofiar bezsensownej wojny
zrodzonej z niezamierzonego afrontu. Pałac również obrócił się wni-
wecz: w sercu miasta – tam, gdzie niegdyś w niebo wystrzeliwały
wieże – ziała pustka. Tylko dzięki Hessyi Allisa nie padła na kolana
pośród ruin i niezliczonych zwłok.

To byłby taki prosty wybór – jej życie w zamian za życie innych –
ale nawet on był teraz poza jej zasięgiem.

92



– To moja wina – wymamrotała do siebie, ale Hessya i tak usłyszała.
Hessya zawsze słyszała każde jej słowo.
– Nieprawda – powiedziała, a jej ramiona i ona sama były ostatnim

bastionem, na którym mogła się oprzeć Allisa. – Musimy ruszać dalej.
Poszukać ocalałych.

– Ocalałych. – Łzy ciekły Allisie po twarzy. Kiedy w ogóle zaczęła
płakać? – Jakich ocalałych? Widzisz w ogóle, co tu się stało?

– Doskonale. – Hessya wypuściła ją z objęć tylko po to, żeby wziąć
za rękę. To też w ciągu ostatnich kilku dni stało się równie naturalne
jak oddychanie: jedna z nich w którymś momencie zawsze brała drugą
za rękę. – Chodźmy, księżniczko. Czas nagli.

Ruszyły przez ruiny i spalone pola, Hessya jako pierwsza i Allisa tuż
za nią. Z każdym krokiem jej smutek ustępował miejsca wściekłości.
Rzuciła ją swojej magii na pożarcie, a ta rosła w niej tak długo, aż
Allisie wydawało się, że stopi jej skórę od wewnątrz.

Znalezienie wrogiej armii było wybawieniem.
Żołnierze rozleźli się po dolinie niczym karaluchy, bez ustanku na-

pierając na oddział, który wciąż walczył pod sztandarami rodziców
Allisy. Jeszcze dawali im odpór w sposób, który przeczył zdrowemu
rozsądkowi i sprawiał, że nadzieja na wygraną nie wydawała się aż
tak płonna.

– Księżniczko?
Hessya obserwowała pole bitwy ze zmarszczonymi brwiami. Tyle

dni spędziły razem w drodze, a ona wciąż ani razu nie użyła imienia
Allisy. Nie było teraz czasu na wylewanie żali i bezsensowne kłótnie,
więc Allisa zignorowała rozczarowanie, które ściskało ją za serce.

– Co takiego?
– Ufasz mi?
W każdej innej sytuacji zastanowiłaby się nad odpowiedzą dwa

razy. Ale nie tutaj i nie teraz, a już na pewno nie wtedy, gdy to py-
tanie zadała Hessya.

– Tak – powiedziała więc i nigdy wcześniej nie była czegoś pewna
bardziej niż tego.
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– No dobra. – Hessya przeciągnęła się, westchnęła głęboko, a po-
tem uśmiechnęła się do Allisy tak szeroko, jak w dniu, w którym się
poznały. – Do zobaczenia po drugiej stronie, księżniczko.

I kiedy noc eksplodowała paniką i stanęła w smoczym ogniu, Allisa
czuła jedynie obezwładniającą, bezbrzeżną ulgę.

Przynajmniej nie zginie z ręki kogoś, kogo nie znała.

* * *

Gdy było po wszystkim i z wrogiej armii zostały tylko strzępy, gdy
królowa skończyła łajać Allisę za zniknięcie bez słowa w środku nocy,
gdy król przestał płakać, a Allisa nie mogła już znieść strachu, który
zaległ jej w żołądku, zostawiła swój miecz i bezbronna udała się na
poszukiwanie Hessyi.

Znalazła ją na pobliskim wzgórzu. Słońce zaczęło wspinać się po
niebie ponad pobliskie wzniesienia i rzuciło światło na ogrom rzezi,
która dokonała się nocą.

– Księżniczko. – Hessya skłoniła głowę na powitanie. Nie było
ani śladu po jej uśmiechu i beztrosce. Może tak naprawdę były tylko
maską. – Jak się mają twoi rodzice?

– Są cali i zdrowi. – Tak samo jak żołnierze, którzy przetrwali upa-
dek stolicy i wycofali się do tej doliny, żeby stoczyć swój ostatni bój. –
Dzięki tobie.

– Nieprawda. Zmiotłaś jedną trzecią ich armii. – Hessya wreszcie
się uśmiechnęła, ale nie umywało się to do uśmiechu, do którego Allisa
przyzwyczaiła się w drodze. – To było przepiękne.

Może i tak, ale też bolało jak jasna cholera i Allisa nie zamierzała
tego powtórzyć. Nigdy.

Ale też nie będzie musiała, nieprawdaż? W końcu właśnie na tym
wzgórzu zapłaci życiem za pomoc kobiety, którą uważała za przyja-
ciółkę i dopiero teraz zorientowała się, że tak naprawdę wcale jej nie
znała.

– Czemu miałaś ze sobą miecz w tamtej jaskini? – zapytała, bo nie
dawało jej to spokoju. – Mogłaś przecież... no wiesz.
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– Żeby go poniżyć – Hessya wzruszyła ramionami. – Po tym, co
zrobił mojej matce, nie zasługiwał na godną śmierć.

Co godność i honor w ogóle znaczyły dla smoków? Jak ważne były
dla nich więzy rodzinne? Allisa miała mnóstwo pytań, których nie
dane jej było zadać.

– Miejmy to już za sobą, dobrze? – Zamknięcie oczu było najbar-
dziej tchórzliwym aktem jej życia, ale gdyby tego nie zrobiła, musia-
łaby patrzeć na Hessyę, a to nie wchodziło w grę. Wolała pamiętać ją
taką, jaka była w trakcie ich zbyt krótkiej przyjaźni: szeroko uśmiech-
niętą, z oczami pełnymi radości i z wypowiadanym z niewyobrażal-
nym entuzjazmem: „Księżniczko!”. – Jestem gotowa.

Jedyne, czego żałowała, to tego, że Hessya nigdy nie zwróciła się
do niej po imieniu.

Tylko ptaki przerywały ciszę swoim świergotem. A potem...
– Gotowa na co?
Czy naprawdę musiała o to pytać?
– „Twoja córka zdobędzie Serce Smoka przed swoimi trzydziestymi

urodzinami” – wyrecytowała słowa, która znała od zawsze. – „Stanie
się niezwyciężona, ale w zamian odda samą siebie. Taka jest cena tej
mocy”.

– Tak brzmi całe proroctwo? – Głos Hessyi rozbrzmiał znacznie
bliżej niż dotychczas. Żaden dźwięk nie zdradził, że podeszła do Allisy.
– Kuszące. Podoba mi się.

Allisa otworzyła oczy i zobaczyła ten sam szeroki, niemożliwie ra-
dosny uśmiech, który tak mocno chwytał ją za serce.

– Że co?
– Księżniczko. – Hessya może i wydawała się pewna siebie, ale

jej dłoń drżała, gdy z niezwykłą ostrożnością wzięła Allisę za rękę. –
Spędziłaś całe życie w cieniu najbardziej enigmatycznego proroctwa,
jakie kiedykolwiek słyszałam, i właśnie teraz uznałaś, że zaczniesz je
traktować dosłownie?

– Co... Co?
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Choćby chciała, Allisa nie mogła się ruszyć. Ruch rozbiłby w drobny
mak nadzieję, która rozkwitła w jej sercu: wciąż niepewną, drobną,
a jednak bezcenną.

– W rzeczy samej skradłaś smocze serce – powiedziała Hessya ciszej
i ostrożniej niż kiedykolwiek wcześniej. W porannym słońcu sprawiała
wrażenie kruchej, delikatnej, ale Allisa już wiedziała, żeby nie ufać
pozorom. – I smoczyca chciała się najpierw tradycyjnie starać o twoją
rękę, ale skoro planujesz mi się oddać, to zdecydowanie nie mam nic
przeciwko.

– Co? – wypaliła Allisa, zanim słowa Hessyi w pełni do niej dotarły.
– Co?!

– Księżniczko – wymruczała jej do ucha Hessya. Stała blisko, tak
blisko, że Allisie kręciło się w głowie. – Trzymasz moje serce w swoich
rękach. Bądź tak miła i traktuj je z dobrocią, bo to strasznie krucha
rzecz.

„Do diabła z tym wszystkim” – pomyślała Allisa z niemałą dozą
histerii i wytarła rękawem smugę sadzy rozsmarowaną na policzku
Hessyi.

– Zrobię to tylko wtedy, gdy ty potraktujesz moje tak samo – po-
wiedziała, pokonując niepewność ściskającą jej gardło. Zakłopotanie
spalało jej serce na popiół.

I może wreszcie coś jej się udało, bo Hessya uśmiechnęła się tak
szeroko, jakby Allisa podarowała jej cały świat.

– A co z oddaniem mi się?
– Żadnego oddawania.
Zanim Hessya – ta nieznośna, bezczelna, niemożliwa kobieta – zdą-

żyła zaprotestować, Allisa udaremniła to pocałunkiem, od którego
zmiękły jej kolana.

O świcie nowego świata usta Hessyi smakowały jak ogień.
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MOJA SIOSTRA

–
KRYSTYNA CHODOROWSKA

Programistka z działu sztucznej inteligencji, autorka wniosków paten-
towych i czasem książek. Tłumaczyła utwory Chiny Miéville’a, Nancy
Kress, Pat Cadigan, Rogera Zelaznego, Neala Stephensona i Grega
Egana. Publikowała opowiadania w czasopismach i w antologiach.
Autorka powieści fantastycznej Triskel: Gwardia i queerowej powieści
obyczajowej wydanej pod pseudonimem. Czterokrotnie nominowana
do Nagrody im. Janusza A. Zajdla. W ramach podziękowań za po-
moc zabita przez Petera Wattsa w powieści Echopraksja. Miłośniczka
i propagatorka gier fabularnych, w podcaście Tajemnice P̨etli: Atomowe
Dziewczyny wcieliła się w postać szesnastoletniej J.C. Należy do Ślą-
skiego Klubu Fantastyki i grupy pisarek fantastycznych „Harda Horda”.
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It’s hard to know how to hold
your sister.

Jason Webley

Stoję przy wej́sciu do przedsionka, w lewej ręce trzymam zapaloną
świecę.

Kościół Świętej Katarzyny wznosi się przede mną wysoką, białą
bryłą, ze środka bije chłód i żywiczny zapach. Patrzę na kołyszące
się miarowo gałęzie drzew; jesienny wiatr przenika przez dwie war-
stwy płótna, wierzchni strój i tunikę, aż gęsia skórka rozbiega się po
całym ciele. Na tę uroczystą okazję włożyłam moją najlepszą suknię:
żółtą z rozszerzanymi rękawami, przy krawędzi wyszytymi w drobne
niebieskie kwiatki. Miałam ją na sobie tamtego dnia, gdy poślubiłam
Petara, i dzís rano z zadowoleniem odkryłam, że nadal pasuje.

Próbuję sobie przypomnieć, jak wtedy wyglądał mój oblubieniec,
i z trudem przypominam sobie, że był wysoki i patrzył na mnie z góry.
Widziałam go po raz drugi, a może trzeci w życiu i dopiero po cere-
monii zdołałam spojrzeć mu w oczy. Teraz mam wrażenie, że nawet
wtedy można było w nich coś dostrzec, jakís cień, pierwszą oznakę
szaleństwa, ale to nieprawda. Wtedy pomyślałam tylko, że kolorem
przypominają pola lawendy i że może to dobry znak.

– Ty drżysz?
– Nie.
Zoja lekko ściska moją prawą dłoń – zwyczaj nakazuje, by to starsza

osoba stanęła po prawej stronie – w drugiej też trzyma płonącą świecę.
W przedsionku czeka na nas ojciec Nikodem. Powoli, uroczyście

podprowadza nas do świętych wrót, gdzie każe nam położyć prawe
dłonie na Biblii. Czuję pod ręką znajome, chłodne okucia. Kiedyś już
to robiłam, może to nawet ta sama księga.

– Boże święty i wszechmogący – intonuje kapłan, wznosząc ra-
miona.

Wciąż nie mogę się temu nadziwić. Mój umysł wiruje, próbując
uporządkować wspomnienia, jakby chciał je włożyć do skrzyń i koszy.
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Wszystko wygląda tak podobnie, a jednak zupełnie inaczej.
Gdy miałam dwanaście lat, dopełniono pierwszych formalności za-

ręczyn – mój ojciec zawarł umowę ze starym Branirem, gdy ten przy-
szedł do nas, niosąc dzbanek wina. Nikt nie pytał, co na ten temat
myślę, dopiero rok później kazano mi własnoręcznie podpisać kon-
trakt małżeński sporządzony przez skrybę. Drżącym, niewprawnym
ruchem nakreśliłam pod nim krzyżyk, a ojciec dotknął pióra na znak,
że udziela błogosławieństwa tej decyzji.

Nawet gdyby spytano mnie wtedy o zdanie, to nie sądzę, bym od-
powiedziała coś szczególnie mądrego. Zawsze wiedziałam, że kiedyś
wydadzą mnie za mąż w sposób przynoszący najwięcej pożytku rodzi-
nie i podchodziłam do tego z obojętnym spokojem, tak samo jak wi-
tałam nadej́scie jesieni, poczerwieniałe líscie wpadające do sieni albo
pierwsze igły szronu na drzewach.

Czasem tylko tęsknie popatrywałam w stronę podwórka, gdzie
w dzieciństwie bawiłyśmy się z Agatą, córką sprzedawcy przypraw.
Ganiałyśmy się po zaułkach, grając w berka, w chowanego albo tocząc
gliniane kulki. Zmęczone, siadałyśmy w cieniu krzewu laurowego,
a ona brała grzebień i długo rozczesywała mi włosy. Sama byłam za-
skoczona, jak bardzo to lubiłam. Agata była zwinna i niecierpliwa
i czasem krzywiłam się albo posykiwałam, gdy szarpnęła za mocno
albo zęby grzebienia ugrzęzły w splątanych włosach, ale wtedy ona
zmieniała podej́scie. Mocno chwytała pukiel, by nie sprawiać mi bólu,
i zaczynała rozczesywać go powoli, a ja przymykałam oczy i przywie-
rałam do niej plecami. Gdy już usunęła te kilka upartych splotów,
zamykałam oczy i w pełni poddawałam się pieszczocie. Kiedyś za-
uważyłam, że Agata podkasała suknię, by było jej wygodniej usiąść,
a spod tuniki wygląda odsłonięta kostka, pokryta miejskim kurzem,
blada i piegowata. Wiedziona psotnym odruchem, zerwałam rosnące
w pobliżu źdźbło perzu i leciutko przesunęłam po odsłoniętej skórze.
Ręka Agaty trzymająca grzebień znieruchomiała, a ja, rozzuchwalona,
zaczęłam przesuwać źdźbłem w górę i w dół, naśladując ruch, jakim
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rozczesywała mi włosy. Pamiętam, że trwało to dłuższą chwilę, potem
grzebień ze stukotem upadł na ziemię.

– Nie ruszaj się! – fuknęła przyjaciółka, zrywając się z miejsca,
by go podnieść, a skóra znikła pod fałdą barwionego płótna. – Jak
będziesz się tak wiercić, nigdy cię nie uczeszę.

Gdy zostałam zaręczona, już od jakiegoś czasu nie spędzałyśmy
czasu na zabawach. Agata nie miała wtedy głowy do dziecinnych gier,
za bardzo zaprzątały ją własne nadchodzące zaślubiny z bratankiem
handlarza skór, ale ja miałam wrażenie, że ze mną dzieje coś dokład-
nie odwrotnego. Odkąd postawiłam krzyż na umowie, przyłapywałam
się czasem na tym, że idąc z koszem na targ, przystaję na podwórku,
obok krzewów laurowych, i spoglądam ponad nimi, czekając sama nie
wiem na co.

Czasem odwracałam się, bo miałam wrażenie, że kątem oka do-
strzegam niewyraźną postać młodej kobiety, znacznie wyższej ode
mnie. Czasem był to mężczyzna – może jej brat, bo zdawał się bardzo
podobny – krótko ostrzyżony, ze wzorem dwóch pętli wytatuowanym
na policzku koło ucha. Trwało to tylko chwilę, a potem pozostawiało
jedynie drżące z gorąca powietrze lub podmuch wiatru. Wzruszałam
wtedy ramionami i szłam dalej, lekko poprawiając uchwyt na rączce
koszyka.

Po podpisaniu kontraktu małżeńskiego odbyły się oficjalne zarę-
czyny, z błogosławieństwem kapłana. Wprowadzono nas do przed-
sionku kościoła, co podobno miało symbolizować wkroczenie w stan
małżeński. Ojciec Stefan zmówił modlitwę błogosławieństwa i wręczył
nam zapalone świece. Po odmówieniu litanii wszyscy skłonili głowy.

Poinformowano mnie, że od teraz powinnísmy dochować sobie wier-
ności (choć zarazem nie wolno nam było też korzystać z „uciech łoża
małżeńskiego”, co mój wuj podkreślił z obrzydliwym uśmieszkiem),
a nasze rodziny zostają złączone tak, jakbyśmy zawarli prawdziwy
związek. Od tej pory jego rodzina miała być moją i odwrotnie i miało
to przetrwać nawet śmierć jednego lub obojga z nas. Matka powta-
rzała, że to doskonale, bo mężczyźni z jego rodziny służą w straży
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miejskiej. Ojciec nic nie mówił, ale sama wiedziałam, że jest zadowo-
lony.

Patrzę na kompozycję z kolorowego szkła wysoko w oknie. Po
bokach wiją się rzędy maleńkich kwiatków, pośrodku wśród splecio-
nych roślin widnieją wizerunki królewskich par. Wiem, że nazywają
to „drzewem Jessego”, bo z postaci spoczywającej u dołu wyrasta pień
drzewa o gałęziach zakończonych wizerunkami królów żydowskich,
dziadków i pradziadków Zbawiciela. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzeni.

Śledzę ten wzór wzrokiem i widzę odbicie tego, co najlepiej za-
pamiętałam z całego przygotowania do moich zaślubin: wszyscy moi
krewni zdawali się nimi bardziej zainteresowani ode mnie i nie od-
stępowali mnie ani na krok. Przez cały ten czas, od chwili, gdy ojciec
Petara przyniósł wino, aż do chwili, gdy już jako narzeczeni stanęlísmy
przy ikonostasie i owinięto nam ręce chustą, zawsze widziałam wokół
te same twarze. Nalana twarz i łysa głowa ojca, zapadnięte policzki
matki, ruda broda starego Branira i ogorzała twarz jego brata, który
pracował na wybrzeżu w szkutni. Towarzyszyli mi na każdym kroku;
czasem miałam wrażenie, że to nie ja poślubiam Petara, a wszyscy
nasi krewni poślubiają siebie nawzajem. Wiele lat później powiedzia-
łam o tym Zoi, a ona ze zdziwieniem odpowiedziała, że tak, u niej
było tak samo i że przecież o to w tym wszystkim chodzi.

Zerkam na nią ostrożnie, nie odwracając głowy. Widzę tylko ją. Nie
ma żadnych krewnych, którzy ocenialiby wartość naszych majątków,
żadnego posagu, żadnych starszych rodziny, którzy łaskawym dotknię-
ciem ręki aprobowaliby małżeństwo. Ta decyzja nie dotyczy nikogo
innego, nie wiąże nikogo z naszych rodzin prawami czy obowiązkami.
Jesteśmy tylko my i ukradkowe spojrzenia, które mówią bez słów.

Teraz jest zupełnie inaczej.

* * *

– To co, pójdziemy jutro? – pyta Senka, przekręcając się na bok i po-
prawiając ramiączko stanika.
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To niesamowite, jak swobodnie czuje się w swoim ciele, bo w niczym
nie przypomina modelek zwykle reklamujących bieliznę. Leży na brzu-
chu, z głową wspartą na łokciu, ręce ma pokryte pierwszą letnią opa-
lenizną i drobnym puchem: jest piękna w ten słoneczny sposób, który
przywodzi na myśl pole zboża pod bezchmurnym niebem. Pozwala, żeby
jasne, potargane włosy opadały w nieładzie na ramiona, wydatne usta
maluje owocowym błyszczykiem. Kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy,
na wystawie swoich prac, miała na sobie obfitą spódnicę i sandały na
koturnach, a ja błagałam los, żeby wbrew wszelkiemu prawdopodobień-
stwu ona też leciała na dziewczyny.

Jésli chodzi o mnie, to jakoś nikt nigdy nie miał wątpliwości, zwłasz-
cza odkąd w ramach akcji charytatywnej zgoliłam włosy i potem już tak
zostało. Za każdym razem, gdy chociaż podniosłam wzrok w szatni po
WF-ie, któraś z dziewczyn od razu krzyczała, że mam się nie gapíc. Ti-
jana, która była ze mną w klasie, nosiła bojówki i ciężkie buty. Miała
kolczyk w nosie i podobno drugi w cycku, ale to mnie się najbardziej
obrywało.

Senka faktycznie leciała na dziewczyny, choć wcale na to nie wyglą-
dała. Podobno wiecznie słyszała od znajomych: „Ale czy jestés pewna?”
i „Może jeszcze nie spotkałaś właściwego faceta?”. Tamtego wieczora wy-
piła mnóstwo drinków i śmiała się bez przerwy.

Przesuwam rękę po jej biodrze, a ona wierci się, uciekając przed ła-
skotkami.

– Pójdziemy? – pyta jeszcze raz.
Znów sprawdzam wiadomości. Przynajmniej pięć różnych organizacji

– w tym kibice dwóch nienawidzących się klubów piłkarskich – zapowie-
działo, że zamierzają się stawíc i zatrzymać ten marsz zboczenia. Bardzo
niewiele brakowało, żeby władze miasta odwołały całą imprezę, powołu-
jąc się na bezpieczeństwo mieszkańców.

Pójdziemy. Jak można nie pój́sć?
Przysuwam się bliżej i wplatam palce w jej włosy, a potem przesuwam

w tę i z powrotem, aż tworzą jeden nastroszony kłąb i razem śpiewamy
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do piosenek płynących z radia, bezwstydnie zmieniając zaimki, żeby nam
pasowały.

* * *

– W pokoju wołamy do Ciebie, Panie.
Dopiero teraz orientuję się, że ojciec Nikodem odmówił już „Ojcze

nasz” i hymn właściwy dla dzisiejszego dnia i przeszedł do modlitwy
powszechnej. Pośpiesznie dołączam do chóru.

– O pokój wieczny i zbawienie naszych dusz.
– Módlmy się – szemrze w odpowiedzi niewielka kongregacja.
– Za Twoje służebnice, módlmy się.
– Aby Pan udzielił im swej łaski, módlmy się.
Znów przypominam sobie tamten dzień, gdy po raz ostatni wy-

szłam z rodzinnego domu. Gdy ubierano mnie do ślubu, matka nie-
spodziewanie sprezentowała mi nowe buty. Czułam się w nich trochę
niezręcznie, bo były sztywne i nierozchodzone, więc bardzo uważa-
łam, stawiając pierwsze kroki, i uważnie patrzyłam pod nogi, a kiedy
w końcu uniosłam wzrok, po drugiej stronie podwórza znów dostrze-
głam tamtego człowieka. Szczupły młodzieniec, ubrany po cudzo-
ziemsku, w ręce trzymał kawałek węgla i kreślił nim coś w powie-
trzu; patrzył przy tym wprost w moją stronę. Mało brakowało, bym
stanęła jak wryta, bo nagle byłam pewna, co rysuje i byłam przeko-
nana, że obraz nie przedstawia mnie w ślubnym stroju; jego ręce zda-
wały się doskonale wiedzieć, co znajduje się pod spodem. Odwróciłam
się gwałtownie, szukając potwierdzenia w oczach domowników, chcąc
sprawdzić, czy oni też to widzą, i potknęłam się o belkę. Wypadłam
za próg na podwórze, z rozłożonymi rękami, z trudem łapiąc równo-
wagę.

– Niech się odwróci! – wykrzyknęła moja matka, żeby zażegnać złe
uroki.

Znów się wzdragam i czuję, że Zoja porusza się obok niespokojnie.
– Panie nasz, Boże, Stwórco życia i przyjacielu człowieka – recy-

tuje ojciec Nikodem – oto Twe służebnice, które miłują się w duchu
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Twoim, przychodzą do Twego kościoła, prosić Cię o błogosławieństwo.
Pozwól im żyć w prawdziwej miłości i wierności, jak zezwoliłeś swoim
uczniom i apostołom.

Na jego znak przekładamy świece do lewej ręki, do prawej dosta-
jemy brązowe krzyże. Wykorzystuję tę chwilę, żeby spojrzeć na Zoję.

Jest wysoka i już na pierwszy rzut oka widać, że ma ilirską krew:
czarne, splątane włosy, orli nos, surowe rysy. Włosy na skroniach
w ciągu ostatnich miesięcy zmatowiały jej i posiwiały, ale wciąż trzyma
się pięknie, jak grecka bogini. Próbuję sobie przypomnieć, co tylko
wiem na ich temat, żeby ustalić, którą z nich najbardziej przypomina,
ale za słabo znam te pogańskie opowieści, mogę tylko stać i patrzeć.

Ojciec Nikodem bierze księgę, na której jeszcze przed chwilą trzy-
małyśmy ręce, i otwiera na odpowiedniej stronie:

– Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie; aby
i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mię posłał. A ja tę
chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jednym.

Mimowolnie przychodzi mi na myśl coś zupełnie niepasującego do
tej podniosłej uroczystości. Pamiętam, że coś podobnego powiedziała
moja matka, gdy próbowałam ją wypytać, co właściwie zachodzi w noc
poślubną między żoną a mężem i czym są owe „uciechy małżeńskiego
łoża”, do których mój wuj nawiązał w czasie uczty zaręczynowej i zo-
stał natychmiast uciszony.

– Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a przyłączy
się do żony swojej, i będą jednem ciałem – wymamrotała z zakłopo-
taniem, więc tak naprawdę do ostatniej chwili nie wiedziałam, czego
się spodziewać. Gdy znaleźlísmy się w izbie, Petar położył mi ręce
na udach, chwycił spódnice i podciągnął je w górę. Podejrzewałam,
do czego zmierza – matka dodała jeszcze coś o tym, że Adam i Ewa
byli nadzy i nie wstydzili się tego – ale odruchowo spróbowałam go
odepchnąć. Jednak mój mąż był rosłym mężczyzną i bez trudu przy-
trzymał mnie w miejscu. Szamotałam się tak przez chwilę, aż nagle
dotarło do mnie, że sama nie wiem, po co to robię. Z tą myślą padłam
plecami na łóżko i pozwoliłam Petarowi czynić, co tylko zechciał.

105



– Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym – dodaje ojciec Nikodem.
– Starajcie się usilnie o lepsze dary; a ja wam jeszcze zacniejszą drogę
ukażę.

Rzeczywíscie, był taki czas, gdy nie starałam się o żadne lepsze
dary – szczerze wierzyłam, że już spotkało mnie najlepsze, na co mogę
w życiu liczyć. Petar wychodził na służbę wieczorem, wracał nad ra-
nem, zjadał wieczerzę, którą mu zostawiłam i zasypiał. Czasem stawał
w ciągu dnia na bramie albo chodził do portu; ja chodziłam na targ,
sprzątałam obej́scie, przędłam albo prałam ubrania. Po powrocie Petar
czasem opowiadał o tym, co go spotkało, o podróżnych, którzy przy-
byli do miasta albo bójkach w gospodach i winiarniach, gdy goście nie
dali się przekonać do przestrzegania ciszy nocnej. Dowódca wyma-
gał, by wartownicy na bramie byli „bystrego umysłu i biegli w wymo-
wie”, tak by kilkoma prostymi pytaniami mogli wybadać przybyszów,
wykryć ich zamiary i ocenić, czy są godni zaufania. Petarowi czę-
sto przypadał ten obowiązek i, jak mówiono, zasłużenie. Pamiętam,
że szczerze się uśmiałam, gdy opowiedział mi o starszym mężczyźnie,
który regularnie zjawiał się na ośle, wioząc dwa worki siana. Mój mąż
jako pierwszy zorientował się, czym handluje niepozorny staruszek –
płacił wprawdzie cło za siano, ale na targu sprzedawał wierzchowce.

W niedzielę chodzilísmy razem do kościoła Świętej Katarzyny, wie-
czorami do portu kupić świeże ryby. Przekonałam się, że jeśli się nie
opieram, nawet obowiązki, których oczekiwano od męża i żony, stają
się mniej bolesne.

Życie nabrało pewnej regularności, jak pociągnięcia ręki Agaty cze-
szącej mi włosy. Myślałam, że zdołam się do tego przyzwyczaić. Cza-
sem jednak zdarzały się chwile, gdy Petar zamierał bez ruchu, wsparty
łokciami o stół i patrzył przed siebie. Nie reagował wtedy na dotyk ani
na słowa. Potem otrząsał się i natychmiast podejmował przerwany
wątek opowieści albo długo mrugał oczami, jak człowiek zbudzony
ze snu, niepewny, gdzie się znalazł. Czasem zadawał dziwne pytania,
na przykład o swego brata Drzmisława, który zmarł na gorączkę, nim
nauczył się wiązać trzewiki albo o kuzynkę, która wyjechała do Szy-
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beniku i tam zmarła w połogu. Chciał wiedzieć, jak im się powodzi.
Nie zwracałam na to większej uwagi, tłumacząc sobie, że pewnie jest
zmęczony albo wciąż myśli o pracy.

Aż w końcu nie mogłam udawać dłużej.
– Boże, nasz Panie, Ty jesteś stwórcą miłości i dawcą pokoju i zbawcą

całego stworzenia. Pozwól nam miłować się nawzajem prawdziwie.
Spraw, byśmy byli godni przyjąć się wzajem w miłości, jak przyjął nas
Twój syn jedyny. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała...

Tamtego dnia Petar szedł wzdłuż murów z Pribinem, z którym się
przyjaźnił, umilając sobie nocną wartę popijaniem z bukłaka, jak to
mieli w zwyczaju. Stojąc tak wysoko, pierwsi wypatrzyli pożar, który
wybuchł we wschodniej dzielnicy, i krzykiem podnieśli alarm. U pod-
nóża muru zrobiło się zamieszanie i ktoś potrącił drabinę, gdy scho-
dzili. Petar był już prawie na ziemi i po prostu zeskoczył, ale Pribin
idący za nim stracił równowagę i spadł z wysokości. Wołano o pomoc,
ale nieszczęśnik zginął na miejscu, ze skręconym karkiem.

Mój mąż przez wiele dni chodził potem pochmurny i milczący. Ro-
zumiałam, że śmierć bliskiego przyjaciela mogła wprawić go w roz-
pacz, ale jego przygnębienie powoli zaczęło się przeradzać w coś gor-
szego, jakby skulony w nim cień nagle się rozprostował i zaczął zagar-
niać dla siebie coraz więcej.

Najpierw przyłapałam go na tym, że ogląda się nerwowo przez ra-
mię, jakby spodziewał się, że kogoś tam zastanie. Kazał mi zamykać
okiennice, nawet w środku dnia, twierdząc, że postać Pribina mignęła
mu w oknie, że wystawał pod naszym domem. Coraz rzadziej brał
nocne warty – pozostawiony w ciemnościach, rozglądał się nerwowo
za każdym ruchem, palił też mnóstwo świec, więcej niż było nas stać.

Zaczął chyba wierzyć, że Pribin jednak nie zginął tamtej nocy i po
powrocie ze służby często domagał się, bym powiedziała mu, czy był
u nas i czy zostawił jakąś wiadomość. Przerażona, próbowałam tłu-
maczyć, że jego przyjaciel nie żyje, że pochowano go na cmentarzu
za murami miasta. Obiecałam, że pokażę mu krzyż, który postawiono
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jako nagrobek, ale wtedy zamierzył się na mnie ręką, jakby chciał mnie
zdzielić.

Po raz pierwszy od wielu miesięcy pomyślałam o widmach, które
kiedyś widywałam po drugiej stronie podwórza, gdy spoglądałam pod
słońce. Rysowały się mglíscie, niewyraźnie, i potem wcale nie byłam
skłonna zaręczyć, co właściwie widziałam. Im bardziej zbliżał się czas
mojego odej́scia z rodzinnego domu, tym częściej i wyraźniej je wi-
dywałam, aż doszło do tego, że w tej jednej chwili, gdy odwracałam
za nimi głowę, byłam pewna, że są równie prawdziwe jak ja i mia-
łam wrażenie, że popadam w obłęd. Tylko ojcu się z tego zwierzyłam,
może dlatego, że on sam mówił wówczas różne dziwne rzeczy i czę-
sto leżał w łóżku wpatrzony przed siebie, jakby dostrzegał coś więcej,
jakby zbliżająca się śmierć odsłoniła przed nim coś niedostępnego dla
innych ludzi. Któregoś wieczoru, gdy słońce zaszło, a wiatr z wyciem
odbijał się od zaułków, opowiedziałam mu o widmach, a on tylko po-
kiwał głową.

– To miasto – powiedział. – Ono ma swoje duchy i to wszystkie
naraz – nie tylko tych, którzy kiedyś w nim mieszkali, ale także tych,
którzy przyjdą potem.

Nie chciał chleba, który mu przyniosłam, ale zdołałam go nakłonić,
żeby wypił trochę zupy.

– Zawsze tak było – dodał, gdy spytałam, co miał wcześniej na my-
śli. – W mieście nic nie rodzi się samo, wszystko, co tu jest i będzie,
musi wziąć swój początek z niego. Miasto wie. Ono tylko czeka.

Zastanawiałam się, czy powiedzieć Petarowi, że mnie także zda-
rzyło się widywać rozmaite mary, a one nie czyniły mi żadnej krzywdy,
ale nie miałam pojęcia, czy go to uspokoi, czy wręcz przeciwnie. Coraz
częściej zrywał się w nocy, chwytając za nóż, który trzymał pod posła-
niem, przestał nawet wymagać, żebym dopełniała obowiązków mał-
żeńskich. To akurat nie bardzo mi przeszkadzało, choć podobnie jak
on źle sypiałam, bo za każdym razem, gdy budził się z krzykiem albo
rzucał niespokojnie, ja także wyrywałam się ze snu. W łożu zwracał się
ku mnie tak rzadko, że byłam zdziwiona, kiedy nagle ustały mi mie-
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sięczne krwawienia, ale poczułam też ulgę – miałam nadzieję, że po
narodzinach dziecka Petar przestanie rozpamiętywać śmierć przyja-
ciela i skieruje uwagę ku innym sprawom.

Ta nadzieja zapewniła mi spokój jeszcze przez jakís czas.

* * *

Senka jest znacznie niższa ode mnie, ale tamtego wieczoru, podczas wy-
stawy, buty na koturnie wznosiły ją wysoko, na wysokość moich oczu
i ponad głowy zwykłych śmiertelniczek. Nie nosiła stanika – wiedziałam
na pewno, bo miała na sobie lekki top na cienkich ramiączkach, który
nisko opadał z przodu, oferując wspaniały widok dekoltu; między pier-
siami widać było tylko mały wisiorek. Z przodu nadrukowano kiczowate
obrazki: kości zastygłe w pół rzutu, kieliszki pełne bąbelków i kabare-
tową tancerkę wydmuchującą dym z papierosa.

Wystawa nazywała się „Momenty”, a organizatorzy wybrali z moich
prac konkretnie szkice węglowe, twierdząc, że podoba im się, jak ko-
rzystam z cieni i świateł. Wzięli nawet kilka niedokończonych aktów,
gdzie rozmazane smugi uciekały poza krawędź papieru. Prawie każdy
z nich przedstawiał przebierające się kobiety: rozpinane koszule, swetry
ściągane przez głowę, rozpinane staniki, majtki zéslizgujące się z poślad-
ków. Nie chciałam, żeby były erotyczne; moje modelki nigdy nie patrzyły
w stronę widza. Chciałam stworzyć wrażenie, że przyłapano je przy-
padkiem w chwili, gdy myślały, że są same i nie rozbierały się z myślą
o efekcie, dlatego trwało to tylko chwilę, a jednak zdołałam uchwycíc je
w trakcie, zastygnięte w pół ruchu. Niektóre miękkie, odprężone, jakby
uchwycone w chwili największej swobody, inne sztywne, wyraźnie świa-
dome swych łokci i kolan. Momenty.

Senka stała przed nimi długo, oglądając każdą z osobna, ale nie odwa-
żyłam się wyciągać z tego żadnych wniosków. W końcu nie przychodzili
tu przypadkowi ludzie, większość tej zbieraniny stanowili inni artyści
albo studenci, skłonni oglądać wszystko dla samych walorów estetycz-
nych. Później nadeszła grupa znajomych, zaczęli mnie ściskać i gratulo-
wać, a ja całkiem straciłam ją z oczu i zobaczyłam dopiero na afterparty.
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Szła poprzez salę na swoich koturnach, z jej palców zwisał kieliszek,
dźwięcząc o pieŕscionki, całkiem imponującą kolekcję.

– Czy to miejsce jest wolne? – spytała, wskazując kieliszkiem na
ławkę. Nie dało się nie zauważyć, że jest pusty.

Pokiwałam głową, a ona usiadła i przysunęła się, jak mogła najbli-
żej, aż zetknęłyśmy się kolanami. Grupa znajomych, z którymi gada-
łam, akurat odeszła potańczyć, więc miejsca zrobiło się sporo i musiała
się postarać, żeby tak usiąść, ale nie miałam nic przeciwko. Uniosłam
szklankę, jakby w toaście i dopiłam piwo, żeby ukryć nerwy.

– Jeszcze po jednym?
Jej usta były pełne i okrągłe, ich czerwień widoczna nawet w półmroku

klubu, i gdy tak na siebie patrzyłyśmy, wygięły się w uśmieszku.
– Jésli możesz.

* * *

Pogrążona w myślach, dopiero w ostatniej chwili orientuję się, że ka-
płan podsunął mi księgę do pocałowania. Pochylam się z drżeniem
serca, bo wiem, co nastąpi teraz.

Powoli odwracam się do Zoi i obie pochylamy głowy, składając uro-
czysty proskynesis. Witamy się jak władczynie, jak dwoje wielmożów
okazujących szacunek komuś równemu stanem, ale ani na chwilę nie
spuszczam z niej wzroku. Zoja nawet teraz, w prostej brązowej dalma-
tyce, jest majestatyczna jak jej imienniczka, bizantyńska cesarzowa.
Powoli wspinam się na palce – jestem dużo niższa – i teraz dopiero za-
mykam oczy. Serce bije mi mocno, aż boleśnie, mam wrażenie, że jego
echo odbija się aż od sklepienia. Rozchylam usta i czuję, że ona po-
chyla się nade mną, by pokonać dzielącą nas przestrzeń. Ma spierzch-
nięte wargi – są suche i szorstkie, ale ciepłe. Chcę tak zostać, roze-
wrzeć dłoń, nie troszcząc się o to, co się stanie z krzyżem i świecą,
przesunąć palcami po jej policzku i zanurzyć we włosy, które, choć
zmatowiałe, nadal są gęste i piękne, objąć ją, przylgnąć do niej, że-
byśmy stały się jednym, tak jak powiedziano w Písmie. Ale wiem też,
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że nie mogę, na pewno nie tu, nie teraz, bo ojciec Nikodem już unosi
w górę naczynie.

– Ciało Chrystusa.
Gdy czas modlitwy dobiega końca, kapłan chwyta Zoję za rękę i po-

maga jej wstać z klęczek, a ona, jako starsza, wyciąga rękę do mnie.
Potem owija nasze dłonie chustą i trzykrotnie oprowadza nas wokół
ikonostasu przy dźwiękach psalmu, za każdym razem zatrzymując się
na wprost krzyża. Po trzecim okrążeniu zmawiamy ostatnią modlitwę.

– Matko Święta, błagamy Cię, módl się za nami wszystkimi. Chwała
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i za-
wsze i na wieki wieków.

– Amen – odpowiadamy.
Już po wszystkim. Odwracam się do zgromadzonych.
Tradycyjnie po ceremonii adelphopoesis odbywa się uczta dla ca-

łej rodziny. W gynaikeionie dostrzegam starszą córkę Zoi, Ratimirę,
a obok niej młodszą, Annę. Ich brat Grgur, który był jeszcze w koły-
sce, gdy zobaczyłam go po raz pierwszy, stoi teraz po drugiej stronie
z mężem Ratimiry, jego synami i czeladnikami Zoi. Mutimir, jej stryj,
popatruje na nas z niechęcią; liczył, że nakłoni bratanicę do małżeń-
stwa i przejmie warsztat Dmitara. Mój ojciec nie żyje, matka do dzís
nie wybaczyła mi, że odeszłam od męża. Z gynaikeionu spogląda na
mnie tylko moja siostra, Troimira, do której kiedyś odwróciłam się,
wychodząc przez próg i prawie runęłam na podwórze w swym pięk-
nym ślubnym stroju.

Po powrocie do domu zakrzątujemy się przy wieczerzy i już wkrótce
izbę wypełnia woń pieczonego jagnięcia, zapach rozmarynu i cebuli.
Od węgli bije żar, tłuszcz wyciekający z mięsa parzy palce, gdy nakła-
dam do misek plastry pieczeni, ale nie dbam o to. Czuję się, jakbym
sama promieniowała blaskiem, jaśniejszym i gorętszym niż wszystko
wokół, jakby w najciemniejszym kącie mojej duszy zapłonęła pochod-
nia. Teraz jesteśmy rodziną i nikt temu nie zaprzeczy.

* * *
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Wiatr wieje dzisiaj mocno, wystarczająco, by rozwiać Sence włosy i roz-
prostować tęczowe flagi.

Stoimy z przodu parady, niedaleko platformy z muzyką, za plecami
czuję tłum innych demonstrantów, ich radość jest zaraźliwa, dzięki niej
czuję się nieustraszona.

– Jak mam to powiedzieć? – woła organizatorka. – Jak mam was
ostrzec, że jestéscie w niebezpieczeństwie? Całe wasze życie to jeden
wielki bunt. Nikt w tym kraju was nie chroni ani nawet nie zachęca
do życia. To cud, że stoicie tu teraz przede mną. Wedle naszego prawa
powinníscie nie istnieć!

Odpowiada jej wyzywający śmiech.
Gdy człowiek z dredami i kolczykiem w brwi wyciąga do nas rękę,

robiąc szybki gest w swoją stronę, nie zastanawiamy się długo. Poma-
gam Sence wspiąć się na platformę – włożyła te same koturny, w których
widziałam ją po raz pierwszy, czerwoną koszulkę i króciutkie, atłasowe
szorty z dwoma rzędami guzików, zakrywające nie więcej niż to wyma-
gane przez prawo. Wspinam się za nią i teraz widzę wszystko wyraźnie:
kolorową rzekę ludzi idących za nami, ale też wychodzącą jej na spo-
tkanie falę nadciągającą bulwarem Terazije. Słyszę okrzyki i gwizdy, ale
tam, gdzie stoję, głos organizatorki brzmi silniej.

– Nie można dłużej ignorować tysięcy rodzin żyjących w nieformal-
nych związkach. Najwyższa pora, by posłanki i posłowie zdali egzamin
ze sprawiedliwości!

W tych butach prawie mogę pocałować Senkę bez schylania głowy, ale
nie do końca. Waham się, ale ona odrzuca na plecy długie włosy, odchyla
głowę w tył i śmieje się na cały głos. Zarzuca mi ręce na szyję, a wtedy
ja się pochylam, a ona zadziera głowę. Unosi nogę i zahacza ją wysoko
na moim udzie, owija mnie jak pnącze. Całujemy się mocno, aż zęby
dźwięczą o siebie, a potem chwytam ją za spoconą dłoń i unoszę w górę,
krzycząc na cały głos, jakbym rzucała wyzwanie:

– Moja žena!

* * *
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Późną nocą, gdy uczta dobiega już końca, pomagam Zoi wej́sć na górę.
Pomimo siwizny na skroniach chodzi lekko i pracuje za dwoje, a aż
do zeszłej zimy, gdy poślizgnęła się na oblodzonym podwórzu, nie
potrzebowała nawet pomocy w korzystaniu ze schodów. Zamykam
drzwi i zostajemy same.

– Podnieś ręce – szepcze Zoja i chwyta fałdy materiału, pomaga-
jąc mi ściągnąć piękną suknię przez głowę. Chcę się odwzajemnić, ale
Zoja jest szybsza i jej dalmatyka – nierówno ufarbowana, przypomina-
jąca jesienne líscie – już po chwili opada na podłogę. Wiem, dlaczego
tak bardzo unika pomocy i serce ściska mi się mimowolnie.

Pierwszy guzek znalazła w lewej piersi, obmywając się w balii przed
zeszłą wigilią – powiedziała mi, że z początku zupełnie nie zwróciła na
niego uwagi. Nie przejęła się nawet tym, że czasem po przebudzeniu
poruszała się z trudem, a ręce i nogi miała zesztywniałe. Nadal nie
czuła żadnego bólu i miała dość siły, by prowadzić warsztat. Gdy po
kilku miesiącach guz nie zniknął, a podobne zgrubienia zaczęły poja-
wiać się w innych miejscach, poradziła się lekarza, który wyjaśnił jej,
że takie dolegliwości bywają wywołane nierównowagą w organizmie
i niepożądanym działaniem czarnej żółci.

Przez wiele miesięcy dbałam o to, by pod poduszką trzymała odpo-
wiednie zioła i smarowała chore miejsca maściami; kierując się wska-
zówkami lekarza, tworzyłam odpowiednie mieszanki i przygotowy-
wałam mikstury do picia. A przede wszystkim zapewniałam ją, że nie
może to być poważna dolegliwość, skoro nawet nie boli.

Ubrana już tylko w cienką koszulę, kładzie się od ściany i zwija się
w kłębek. Zwykle tak śpi, zwinięta na prawym boku. Od dawna sy-
piamy w jednym łóżku, dawnym małżeńskim łożu Zoi i Dmitara, zimą
ciasno przylegając do siebie, by zachować jak najwięcej ciepła. Zima
wprawdzie jeszcze nie nadeszła, nawet nie zaczęłyśmy na dobre pa-
lić w piecu, ale i tak przysuwam się jak najbliżej, podciągnięte kolana
tworzą wgłębienie, w które dobrze się wtulić, jak łyżka przylegająca
do łyżki. W ciemności natrafiam na ramię okryte koszulą.

– Zapomniałyśmy o modlitwach... – mruczę. Zoja porusza się, prze-
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kręca na posłaniu, wystawia rękę spod koca, by poszukać mojej.
– Dość już dzís odmówiłyśmy, kochana.

* * *

Fala dociera do nas szybko.
Gdy pochód rusza, zeskakujemy z platformy, biorąc do rąk transpa-

renty. Z obu stron odgradza nas kordon policji, policjanci stoją jeden
obok drugiego, ale przy najbliższym skrzyżowaniu w ich stronę z obu
stron lecą kamienie, butelki i petardy. Próbują zablokować ulicę; widzę,
jak koktajl mołotowa przelatuje pomiędzy nimi i roztrzaskuje się o szo-
ferkę platformy. Policja zatrzymuje marsz i odpowiada pociskami z ga-
zem łzawiącym. Mam szczę́scie, na rękach i nogach czuję tylko drobne
ukłucia tam, gdzie trafiają kapsle od butelek i inne śmieci. Wiem, że jest
źle, ale teraz najbezpieczniej jest trzymać się razem. Oni wypatrzą każ-
dego, kto odłączy się od marszu, a sami nie mamy z nimi szans. Myślę
tak aż do chwili, gdy tamci przerywają kordon i wdzierają się w śro-
dek parady. Gaz unosi się teraz wszędzie, a szyk się rozsypuje i wszyscy
rozbiegają się na boki. Pociągam za sobą Senkę, która potyka się na ko-
turnach, i biegnę z nią w stronę parku Manjež. Senka nie może biec zbyt
szybko, ale w całym tym chaosie nikt jakoś nie zwraca na nas uwagi. Nie-
wiele już brakuje, by zniknąć między drzewami, kiedy na skraju parku
drogę zagradza nam trzech ludzi. W rękach trzymają coś, co przypomina
kawałki mebli z rozbitego sklepu.

* * *

Budzę się w nocy i przez dłuższy czas leżę w ciemności, nasłuchując
oddechu Zoi, to mnie zawsze uspokaja. Powoli otrząsam się z dziw-
nych, niepokojących obrazów. Może to nerwy, tłumaczę sobie, a może
przez wspomnienia wywołane tą bliźniaczą ceremonią, z jednej strony
tak cudowną, ale też i tak podobną do moich nieszczęsnych zaślubin.
Nie umiem tego rozdzielić – nie potrafię myśleć o dniu swojego ślubu,
nie myśląc jednocześnie o tym, co się stało później.
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Tamtego dnia, gdy po raz ostatni przeszłam przez próg własnego
domu, Petar wrócił później niż zwykle. Może pił, a może tylko tak
mi się wydawało – w tamtym czasie nie trzeba już było wina, by mó-
wił i robił straszne rzeczy. Zarzucił mi, że to Pribin jest ojcem mojego
dziecka. Gdy zaprzeczałam, pchnął mnie na ziemię, a kiedy próbo-
wałam wstać, uderzył mnie w głowę, a potem bił już, gdzie popadło.
Musiałam krzyczeć z bólu, pewnie błagałam, żeby przestał, ale nie
pamiętam tego. Wiem tylko, że osłaniając brzuch, zerwałam się i wy-
biegłam na oślep, byle dalej od niego. Poślizgnęłam się i potoczyłam
na bruk, wpadając w zaspę. Poderwałam się znów, ale nie dobiegłam
nawet do następnej ulicy, gdy ból wybuchł mi w dole brzucha.

Na chwilę zacisnęłam powieki, a gdy je uniosłam, zobaczyłam ślady
na śniegu. Zoja minęła mnie w biegu i zasłoniła sobą, wychodząc
naprzeciw Petarowi krzyczącemu, że mam natychmiast wracać.

Zoja była wysoka, ale wątpię, by sama powstrzymała kogoś postury
Petara. Podobno wybiegając, zdążyła obudzić szturchnięciem czelad-
nika śpiącego na dole, ale on twierdził później, że wybiegła przed
dom, nie czekając się na niego. Stanęła naprzeciw mojego męża –
strażnika miejskiego – boso, w samej koszuli, bez chusty, tylko z żela-
znym pogrzebaczem w ręku.

Petar musiał coś powiedzieć. Może tłumaczył, że trochę go ponio-
sło, może znów bredził o Pribinie, a może mówił, że ma odej́sć, bo to
nie jej sprawa, ale odpowiedź Zoi była krótka:

– Nie.
Petar wahał się, jakby mimo wszystko chciał ruszyć w moją stronę,

ale wtedy ból w dole brzucha zapiekł najpierw żarem, potem zimnem,
aż wydałam jęk, jakiego wcześniej nawet sobie nie wyobrażałam. Zoja
pochyliła się nade mną, spojrzała tylko raz i krzyknęła czeladnikowi,
że ma biec po popa. Chłopak pognał pędem – najwyraźniej wygląda-
łam na bliską śmierci.

Nie pamiętam wizyty duchownego, zapamiętałam tylko kąpiel –
z jakiegoś powodu lekarz kazał Zoi obmyć mnie zimną wodą, wspo-
minając coś o tym, że krwawię jak zarzynana owca. Potem oboje prze-
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nieśli mnie na łóżko, gdzie przespałam cały dzień i kolejną noc. Na
zmianę trzęsłam się z zimna i oblewałam potem, i wciąż targały mną
skurcze. Czasem Zoja budziła mnie, żeby dać mi coś do picia. Nie
mogłam sama usiąść, nie mówiąc już o trzymaniu naczynia. Moczyła
szmatkę w misce, w której parzyła jakieś zioła i wyżymała mi na twarz,
a potem przecierała czystą wodą. Ledwie mogłam otworzyć oczy; spa-
łam, ale później nie pamiętałam tych snów.

Prawie żadnych.

* * *

Budzę się w parku na ziemi. Na kołnierzu i ramionach znajduję okruchy
szkła. Musieli odciągnąć mnie od miejsca, gdzie nas zaskoczyli, w alejce
przy wej́sciu do parku, a potem zostawíc. Ostrożnie, z wahaniem prze-
suwam ręką po potylicy. Cała głowa jest opuchnięta, obolała, jak nie
moja.

Senka. Gdzie jest Senka? Przez chwilę robi mi się niedobrze i prze-
chylam się na bok, żeby zwymiotować.

Wszędzie wokół walają się śmieci rozsypane z przewróconych kubłów,
znad podpalonych pojemników bije brudny dym. Na skwerku widzę
grupę policjantów w kamizelkach taktycznych, jeden z nich siedzi, oparty
o ławkę, twarz ma zalaną krwią, czerwone strużki przecinają policzek,
nos, oko, usta. Ciemne plamy rozlewają się na kołnierzu kombinezonu,
na piersi kamizelki. Obok na ziemi leży hełm i rozwalona tarcza. Męż-
czyzna przyciska do oka chusteczkę, kolega usiłuje przetrzeć mu twarz.

– Przepraszam... – zaczynam.
Patrzą na mnie niechętnie. Wiem, co widzą: ogolona głowa, tatuaż

koło ucha, tęczowa koszulka. Ten, który siedzi, krzywi się, jakbym oso-
bíscie rzuciła w niego kamieniem.

– Szukam... kogoś – kończę niezręcznie. – Rozdzieliłyśmy się, gdy
wybuchła ta bójka. Wiedzą panowie, co się stało? Ktoś był ranny?

– Kilkadziesiąt osób – odpowiada ten skrzywiony.
– Dokąd ich zabrano? Wiedzą panowie?
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– Na Pasterovą, na ostry... – zaczyna ten, który stoi, ale potem urywa,
odchodzi na bok, jakby chciał mnie sobie obejrzeć z drugiej strony. –
Przecież pani krwawi!

Podprowadza mnie do lusterka radiowozu. Krew z rozcięcia na głowie
spłynęła mi bokiem po twarzy, omijając oko; nie miałam pojęcia, że wy-
glądam aż tak źle. Jakaś starsza pani zatrzymuje się na nasz widok
i szybko sięga do torebki. Wzdragam się odruchowo – nie przypuszczam,
żeby trzymała tam cegłówkę, ale po stronie blokujących paradę było tro-
chę takich staruszek. Ostatecznie wyciąga coś mniejszego, co bez trudu
miésci się w dłoni, i widzę chusteczki o kwiatowym zapachu. Potrząsa
głową i cmoka, gdy wycieram twarz, powtarzając pod nosem coś o łobu-
zach i zdziczeniu.

* * *

Leżę na plecach, wpatrzona w ciemność. W nocy czasem czuję się,
jakbym roztapiała się w otaczającym półmroku; jakby granice oddzie-
lające mnie od reszty świata rozpływały się, a moja dusza stapiała się
z czymś większym, ale sama nie czuję się wtedy mniejsza, lecz właśnie
potężniejsza. Podnoszę się na łokciu, starając się dojrzeć w ciemno-
ściach twarz śpiącej Zoi. Pamiętam, jak zobaczyłam ją po raz drugi.
Było to w tej samej izbie. Pamiętam, jak zabrzmiał jej głos.

– Jak się czujesz? – spytała.
Przez okno wpadało ciepłe światło wczesnego popołudnia, a ona

siedziała na niskim stołku, w jednym ręku trzymając mały nożyk, w dru-
gim jakís drobiazg. Pracowała metodycznie, drobnymi ruchami, i przez
chwilę przyszła mi na myśl Agata czesząca mi włosy na podwórku. Nie
odpowiadałam tak długo, że rzeźbiarka w końcu pochyliła się i wró-
ciła do przerwanej roboty. W zamyśleniu otrzepała wisior ręką, żeby
usunąć zanieczyszczenia pozostałe po wycięciu wzoru.

– Nie chcę wracać – wykrztusiłam.
Podniosła głowę znad roboty i w końcu zobaczyłam, co to było –

niewielki wisior, pleter z dwóch pętli krzyżujących się pośrodku.
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– Może nie będziesz musiała.
Dmitar, zmarły mąż Zoi, prowadził pracownię rzeźbiarską. Z ja-

kiegoś powodu po ślubie nauczył ją rzeźbić – może zrobił to dla ka-
prysu, a może w dobrze pojętym interesie, bo, jak się okazało, miała
do tego smykałkę. Gdy w końcu pozwoliła mi wstać, chętnie spę-
dzałam czas, przechadzając się po warsztacie i biorąc do rąk różne
przedmioty: grzebienie, solniczki, igielniki. Szkatułka na biżuterię,
rzeźbiona w tradycyjne sploty, krzyżujące się ze sobą, kreślące pętle,
zawsze spotykające się ze sobą. Figurki świętych. Noże.

– Które z nich są twoje? – spytałam w końcu.
– Zgadnij – odparła.
Potrafię rozpoznać wyzwanie, więc nie pytałam już więcej, ale po

jakimś czasie sama nauczyłam się dostrzegać różnice. Przedmioty cze-
ladników bywały niewprawne, Zoja najwyraźniej postanowiła zacho-
wać do użytku domowego te, których nie mogli sprzedać. Domyśliłam
się, że szkatułka Zoi – jej wieko przedstawiało dwoje zakochanych ob-
ramowanych strzelistym łukiem, niczym królewska para na balkonie
– to dzieło jej męża, może prezent ślubny, a może ofiarowany w po-
dzięce za urodzenie syna. Powoli dochodziłam do wniosku, że Dmitar
lubił rzeźbić wizerunki – ludzi lub zwierząt, kwiaty i líscie i ptaki.
Zoja z kolei wolała wzory, wyraziste i śmiało nakreślone, im bardziej
skomplikowane, tym lepsze. Kierując się tym kluczem, ze zdziwieniem
odkryłam, że zrobiła większość noży w domu.

– To niewiarygodne. Jak się robi coś takiego? – spytałam, biorąc
do ręki grzebyk wyrzeźbiony w kształcie galopującego źrebaka.

– Bardzo łatwo. Dmitar mawiał, że to najprostsza rzecz na świecie:
po prostu bierzesz kawał drewna i odcinasz wszystko, co nie przypo-
mina konia. – Widząc mój nierozumiejący wzrok, wybuchnęła śmie-
chem. – To żart. Najtrudniej jest właśnie ocenić, czy jakís kawałek
drewna lub kości wygląda jak fragment rzeźby. Kiedy już masz ten
kształt w głowie, samo odcinanie jest proste. Czemu pytasz? Chciała-
byś się nauczyć?

118



– Nigdy nie zdołałam zrobić czegoś takiego – wykrztusiłam z tru-
dem, wskazując na swój ulubiony przedmiot, bez wątpienia dzieło Zoi.
Brosza przedstawiała syrenę, ale z początku trudno ją tam było do-
strzec. Z boku wyglądała całkiem jak jedna z geometrycznych ozdób
pełna strzelistych łuków. Dopiero po dłuższej chwilo umysł wyłapy-
wał w niej znajome kształty. Nienaturalnie wydłużone ręce, długa
szyja i wąska talia; całe ciało wygląda, jakby wciąż falowało w przy-
pływach morza. Uniesiona głowa, półotwarte usta, włosy odrzucone
w tył, plecy wygięte w łuk, wypięte pośladki i płetwy ogona, rozchy-
lone niczym płatki kwiatu. Wyobraziłam sobie, jak Zoja rzeźbi tę fi-
gurkę – obraca ją w dłoniach, ogląda pod światło, gładzi kciukiem, by
usunąć odcięte wiórki, i nagle żar wypełzł mi na policzki.

– Co się stało? Gorączka ci wraca?
– Chyba nie.
– Może lepiej usiądź. Weź to.
Już za chwilę Zoja podała mi kawałek gładkiej, wymoczonej kości

i mały nożyk, wskazując na rysunek wykonany węglem.
– Spróbuj pogłębić tę krzywiznę.
Uniosłam nóż i przez chwilę skrobałam powierzchnię kości; pracu-

jąc powoli i niezgrabnie, drżąc ze strachu, że zepsuję pracę Zoi albo
zatnę się w palec i poplamię pożyczoną tunikę. Mistrzyni spoglądała
krytycznie, ale nie próbowała odebrać mi narzędzia.

– Nie tak, bardziej tak – Po dłuższej chwili sięgnęła mi przez ramię
i przesunęła palce na rękojeści noża. Szybki dotyk, ale przeniknął
mnie aż do głębi, aż do samej piersi.

Gdy w końcu wydobrzałam na tyle, by móc wyj́sć z domu, Zoja
poradziła mi, żebym nazajutrz po mszy poprosiła o rozmowę z ojcem
Nikodemem i opowiedziała mu o zachowaniu męża. Obiecała, że pój-
dzie tam ze mną i w razie czego zaświadczy za prawdziwość moich
słów.

Jednak następnego ranka, mimo obietnic, nie mogła mi towarzy-
szyć – jej syn już w nocy skarżył się na bóle brzucha. Zoja zaparzyła
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piołun z suszoną miętą i cierpliwie podawała po łyżce malcowi, który
głośno narzekał na okropny smak lekarstwa.

– Myślę, że ojciec ci doradzi – powiedziała na pożegnanie, po czym
sięgnęła do szkatułki i zawiesiła mi coś na szyi, chowając ozdobę
za gorset sukni. Z początku byłam pewna, że podarowała mi koś-
ciany krzyżyk, nad którym pracowała poprzedniego wieczoru. Ale pó-
źniej, gdy zacisnęłam na wisiorku palce, przekonałam się, że to pleter
z dwóch pętli.

* * *

Ojciec Nikodem zastąpił w kościele Świętej Katarzyny ojca Stefana,
który lata temu błogosławił mojemu związkowi z Petarem. Niewiele
ustępował mu wiekiem, choć w jego brodzie wciąż widać było ciem-
niejsze pasma. Mówiono o nim, że nie boi się ciężkiej pracy – podobno
gdy zapalił się warsztat szewca, razem ze wszystkimi biegał do studni,
nosząc wiadra z wodą. W skupieniu wysłuchał mojej historii, po czym
pokiwał głową.

– Zapewne wiesz, że powiedziane jest w Písmie: „Rozkazuję nie ja,
ale Pan, mówiąc: Żeby się żona od męża nie odłączała”?

– Nie słuchał ojciec, co mówiłam? Petar przestał nad sobą panować,
chciał...

– Słyszałem – przerywa kapłan. – I chcę cię spytać, czy wiesz, że na-
pisano również: „Pan jest świadkiem między tobą i między żoną mło-
dości twojej, przeciw której́s ty wystąpił, gdyż ona jest towarzyszką
twoją”. Co wiesz na temat sakramentu małżeństwa, córko?

Nie odpowiedziałam. Na temat samego małżeństwa wiedziałam
więcej, niż ojciec Nikodem miał szansę kiedykolwiek doświadczyć, ale
milczałam przytomnie. Podejrzewam, że nie gotowanie, sprzątanie
czy nawet spełnianie obowiązków małżeńskich – do dzís nie zrozu-
miałam, dlaczego nazwano je „uciechami” – ma teraz na myśli.

– Cała moja wiedza pochodzi z tego, co sama widziałam, ojcze.
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– Małżeństwo to podstawa rodziny, miejsce, gdzie rozkwitają naj-
szlachetniejsze ludzkie uczucia. Nierozerwalność małżeństwa bierze
się wprost z jego świętości.

Ramiona opadły mi bezsilnie i nagle z całej siły pożałowałam, że nie
ma tu Zoi. Może gdyby potwierdziła moją opowieść... Dodałaby coś
ważnego, co przekonałoby ojca. Może wtedy zobaczyłby tę historię
jako część mojego życia, a nie jako kłopotliwe wydarzenie niepasujące
do jego świętych wersów. Zwiesiłam głowę, ale kapłan mówił dalej:

– Jednak najpierwszą powinnością małżonków jest miłość i wza-
jemna pomoc. Jedynie ona pozwala im osiągnąć spełnienie. Ich więź
może zostać skażona grzesznym postępowaniem – wówczas to grzech
ją niszczy, a rozstanie jest tylko jego prostą konsekwencją.

– Nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem, ojcze – wykrztusiłam,
z zaskoczeniem odkrywając, że zacisnęłam dłoń na wisiorze pod suk-
nią.

– Nasz kościół dopuszcza rozstanie małżonków, bo przecież powie-
dział nasz Pan: „Iż ktobykolwiek opuścił żonę swoję (oprócz dla wsze-
teczeństwa), a inszą by pojął, cudzołoży”. Skoro nawet nasz Pan uczy-
nił wyjątek dla nierozerwalności małżeństwa, to Kościół tym bardziej
może go uczynić.

Uniosłam wzrok w kierunku wysokiego sklepienia, gdzie ze smu-
kłego okna padła samotna wstęga światła. Zacisnęłam rękę na pleta-
rze, nie czując własnego serca, jakby ono też wstrzymywało oddech.

– Czasem bywa tak, gdy jedności małżonków nie da się zachować
z pomocą samych jedynie więzów prawa, bo litera prawa musi być od-
biciem ich własnych uczuć. Jeśli jest inaczej, znaczy to, że więź, która
miała być nierozerwalna, jest już dawno rozerwana, a samo prawo nie
ma mocy, by ją uleczyć. Jak powiedział święty Jan Chryzostom: „Le-
piej jest złamać pakt niż stracić duszę”. Jeśli chcesz, możesz poślubić
innego mężczyznę.

– Ale czy Święty Paweł nie powiedział: „A mówię nieżonatym i wdo-
wom: Dobrze im jest, jeźliby tak zostali, jako i ja”? – spytałam,
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zanim zdążyłam się powstrzymać. Ojciec Nikodem spojrzał na mnie
zagadkowo.

– Nie jesteś panną ani wdową. Ale tak, jeśli chcesz, możesz pozo-
stać w tym stanie. Zobaczymy, jakąż rolę ci przeznaczono, córko.

Kilka miesięcy później doszła nas wiadomość, że Petar zginął w bójce
w gospodzie. Podobno pił tam przez cały wieczór, a potem rzucił się
na kogoś z nożem, przekonany, że to Pribin w końcu przyszedł, by się
na nim zemścić.

* * *

Odwracam się i widzę, że Zoja we śnie przewróciła się na plecy, lewą
rękę uniosła ponad głowę, wtulając twarz w zgięcie łokcia. Delikatnie,
by jej nie obudzić, dotykam guzka wyczuwalnego pod pachą. Pilnuję,
żeby sama go nie dotykała – wieczorami czasem widzę, jak jej ręka
bezwiednie wędruje w górę. Chwytam ją wtedy i kładę na kocu, przy-
ciskając swoją.

Któregoś dnia, gdy po raz kolejny pojawiłam się w kościele tylko
z Grgurem i Anną, ojciec Nikodem podszedł do nas po mszy. Po
kilku pytaniach o zdrowie dzieci i pracę warsztatu przeszedł do sedna
sprawy.

– Cieszy mnie, że dzieci Zoi mają dobrą opiekę. Ale jak się miewa
ona sama? – W ciągu ostatnich lat też mocno się pochylił i zaczął
chodzić o lasce, ale ciemne oczy nadal miał bystre i pełne życia. Przy-
łapałam się na myśli, że trochę przypomina w tym Zoję. Odkąd ją
poznałam, zaczęłam porównywać z nią wszystkich napotkanych ludzi
i ciągle odkrywałam, że nikt inny nie może się z nią mierzyć. Oparłam
się o ścianę, próbując poczuć jej chłód na szyi, by zapanować nad sobą
i wydobyć właściwe słowa. Chciałam, by zabrzmiały spokojnie.

– Przed dwoma miesiącami upadła na podwórzu i złamała nogę.
– Przykro mi, córko.
– Od dawna opuszczają ją siły. Ten upadek nie był mocny, a kość

nie powinna się tak długo zrastać.
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A jeśli dojdzie do najgorszego, wówczas jej stryj Mutimir przejmie
warsztat i wyrzuci mnie z domu. Tego już nie dodałam, bo w czymże
mógłby mi wtedy pomóc ojciec Nikodem. A jednak patrzył na mnie
tak, jakby uważał, że jest tu coś do zrobienia.

– Ty i Zoja jesteście sobie bardzo bliskie, prawda?
Nie odpowiedziałam, ale on najwyraźniej miał na ten temat własne

przemyślenia.
– Powinnyście zawrzeć adelphopoiesis.
Widząc mój pytający wzrok, wyjaśnił:
– Jesteście rodziną. Jak siostry, złączone wszystkim prócz krwi.

Powinnyście uświęcić ten związek.

* * *

Nie zawracam sobie głowy zatrzymywaniem przy recepcji, po prostu
wbiegam w korytarz i zaczynam zaglądać do wszystkich sal. Niestety,
taktyka okazuje się skuteczna tylko do pewnego momentu, bo w końcu
zostaję zatrzymana przez zirytowaną pielęgniarkę.

– Kogo pani szuka?
– Senki Trivan. Pobili nas w parku Manjež, słyszałam od policji, że...

Czy jest tutaj?
Krępa kobieta o ściągniętych, stanowczych rysach lustruje mnie spoj-

rzeniem. Nie licząc obmytej twarzy, wyglądam niewiele lepiej niż wtedy
w parku, nie spodziewam się, że potraktuje mnie uprzejmie.

– A kim pani jest? Udzielam informacji tylko rodzinie.
– To... – Bardzo chcę powtórzyć swoją brawurową deklarację z parku

Manjež. Od tamtej chwili skopano mnie do nieprzytomności i rozbito
butelkę na głowie i w zasadzie mam dość brawury na dłuższy czas, ale to
jedno zawsze jestem gotowa powtórzyć. Potrzeba więcej niż paru butelek,
żebym z tego zrezygnowała. Zaczerpuję tchu: – To moja...

W moim umyśle pojawia się nagle dziwne wspomnienie: chłodna, wy-
soka nawa, smugi światła padające z wysokich okien, białe wstęgi dymu.
Naprzeciw mnie stoi kobieta, niska, krągła, jasnowłosa, w długiej sukni.
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To nie jest Senka, ale mogłaby nią być; trzyma w rękach krzyż i świecę.
Nie wiem, skąd miałabym to pamiętać, przecież nie chodzę do kościoła
– może przez te święte obrazki, którymi wymachiwali protestujący – ale
całkiem niespodziewanie kończę:

– Moja siostra.
I już mogę przej́sć dalej.

Informacje na temat rytuału adelphopoiesis zostały zaczerpnięte z książek Filar i pod-

pora prawdy Pawła Fłorenskiego (przeł. Jacek Chmielewski, KR, 2009) oraz Chrzésci-

jaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność: geje i lesbijki w Europie Zachodniej od

początku ery chrzéscijańskiej do XIV wieku Johna Boswella (przeł. Jerzy Krzyszpień,

NOMOS, 2006). Przedstawiona ceremonia przeprowadzona w obrządku serbsko-

słowiańskim, pochodząca ze średniowiecznej Dalmacji, opisana jest w zbiorze wyda-

nym nakładem Serbskiego Towarzystwa Naukowego w 1885 roku. Fragment prze-

mówienia organizatorki parady równości w Belgradzie pochodzi z manifestu ACT

UP opublikowanego podczas parady w Nowym Jorku. Wszystkie tłumaczenia frag-

mentów Biblii podane za Biblią Gdańską.
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SMOCZE DZIECKO

–
ARTUR NOWROT

(formy męskie) – pisze, redaguje i tłumaczy poezję, prozę oraz formy
pośrednie, zwykle z zawartością fantastyki. Publikował w Szortalu,
Wizjach, Pantheon Magazine i antologii Dzieje się. W internecie do
znalezienia na fb.com/nowrot.art. Zawodowo chodzi po dachach.
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dla Kaś

„Bądź grzeczne, bo dostaną cię smokini!” – Yare często słyszału te
słowa. W dzieciństwie, gdy zachowywału się za głośno, bawiłu się
zbyt energicznie czy nie zjadłu wszystkiego, co miału na talerzu. Póź-
niej, gdy podrosłu – kiedy nie uczyłu się wystarczająco szybko, nie
wykonywału poleceń należycie, nie okazywału starszym szacunku, ja-
kiego oczekiwali.

„Smocze dziecko, smocze dziecko!” – wołały za Yare brzdące na
placu zabaw, gdy nie byłu wystarczająco szybkie, silne czy bystre.
Zawsze rozglądału się wtedy niespokojnie. Nie z obawy przed tym,
że smokini pojawią się od razu – było na to jeszcze za wcześnie. Yare
rozglądału się, czy w okolicy nie ma kogoś gorszego. Czasami udawało
się nu wypatrzyć zanoszące się płaczem dziecko czy zbuntowaną na-
stolatkę odrzucającą narzędzia z gniewem i przekleństwem na ustach.
Yare wzdychału wtedy z ulgą i czułu, że napięcie znika.

Czasami jednak w okolicy nie było nikogo takiego. Wtedy głęboko
w środku Yare zaciskały się chłodne palce grozy. Grozy, która z cza-
sem zmieniła się w poczucie spokojnej rezygnacji. Yare robiłu jednak,
co w jenu mocy, by zadowolić rodziców i starszyznę, wykonywać bez
zwłoki polecenia, nie zaniedbywać obowiązków i za bardzo nie narze-
kać.

Cóż jednak z tego wyszło? Mimo wszelkich starań w szesnastym
roku życia Yare usłyszału, że to właśnie onu zostanie ofiarowane.

* * *

Dzień był ciepły, choć niebo zasnuwały chmury. Yare poprowadzono
poza wioskę, krętą ścieżką wiodącą do kamienistej odkrywki. Tam
stanęli wszyscy: Yare z przodu, za nu, nieco niżej – mieszkańcy wioski:
jenu rodzice, nauczyciele, przyjaciele, jacy by nie byli. Wszyscy.

Yare nie mogłu nie zastanawiać się, czy cokolwiek, co zrobiłuby lub
powiedziału, sprawiłoby, że zmieniliby zdanie. A gdyby nawet... Czy
wtedy ktoś inny nie musiałby zająć jenu miejsca? Yare nie potrafiłu
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wskazać nikogo, kto by na to zasługiwał. Co oznaczało, że wioska
dokonała jednak słusznego wyboru.

Nie czekali długo. Usłyszeli szum, poczuli drżenie, twarze omiótł
im podmuch i oto były – smokini. Na rumowisku, zaraz obok Yare, ale
górując nad jenu. Zapierając dech, ĺsniąc wszystkimi kolorami tęczy.

Smokini spojrzały na Yare, zmrużyły oczy, otaksowały spojrzeniem.
Czy mogłoby się zdarzyć, że odrzuciłyby ofiarę? To nie do pomyślenia.
„Zabierzcie mnie, o smokini!” – myślału Yare. „Nie sprawcie, bym
okazału się jeszcze większą porażką...”.

Smokini przeniosły spojrzenie na zgromadzony tłum. Yare nie mo-
głu się oprzeć – też spojrzału. Czy smokini rozglądały się za inną
ofiarą?

Potężny smoczy cień padł na wioskę. Młodzież westchnęła ze zgrozą.
Na twarzach starszych Yare widziału jednak inną emocję, jakby strach
mieszający się ze smutkiem; niecodzienny był to widok. Czyżby, mimo
wszystko, było im przykro? A może bali się, że smokini nie dotrzymają
słowa? Przecież nigdy go nie złamały. Rok za rokiem, bez wyjątku.
Gdyby było inaczej, mieszkańcy wioski nie oddawaliby pokornie swo-
ich dzieci.

Yare uniosłu brwi z namysłem, ale nie potrafiłu rozgryźć, co widzi
na twarzach krewnych i sąsiadów.

Zamyślone i wpatrzone w ludzkie twarze, nie zauważyłu, kiedy
smokini sięgnęły po jenu i porwały w górę, unosząc się w powietrze.

Leciały nisko, kołysząc się w rytmie spokojnych uderzeń ciężkich
skrzydeł. Yare z góry widziału bród na rzece, który przemierzału za-
wsze w drodze na targ. Dalej – porośniętą trawą równinę. Wkrótce
jednak z jenu oczu zniknął świat jenu znany. Choć przed nienu była
tylko nieuchronna zagłada, Yare ze zdziwieniem odkryłu, że podczas
lotu czułu się bezpiecznie. Nie wątpiłu, że smokini nie wypuszczą ze
szponów swojego obiadu.

Wreszcie oczom Yare ukazał się skalisty płaskowyż. Oto smocza
domena. Leże smokini.
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Smokini skierowały się ku skale górującej ponad leśną polaną. Nie
wypuściły Yare, lecz złapały jenu mocniej szponem i obniżyły lot. Yare
poczułu zawroty głowy, gdy zwisłu bezwładnie nad szybko przybliża-
jącym się gruntem. Smokini złożyły nu delikatnie na ziemi, a następ-
nie wylądowały obok.

Tuż za nimi rozwierało się wej́scie do jaskini, z drugiej strony zaś
wznosiły się... nie domki; raczej chatki. Smokini wydały z siebie prze-
ciągły, wysoki dźwięk, niepasujący zupełnie do potężnego ciała, i z
chatek wyłoniły się postacie. Najpierw starsze osoby, później młodsze.
Pierwsze, co Yare zauważyłu, to włosy w jaskrawych kolorach: nie-
bieskie i fioletowe, czerwone i pomarańczowe, żółte, zielone – i we
wszystkich odcieniach pomiędzy.

W tłumie Yare dostrzegłu znajomą twarz: Darę, syna wioskowego
strzecharza, oddanego smokini przed rokiem. A dalej, z burzą zielo-
nych loków, drugą – to Ayna, córka młynarza, oddana przed dwoma
laty. Yare rozglądału się wokół z narastającym zdumieniem.

– Wiedziałem, że w tym roku to będziesz ty – powiedział Dara,
zbliżając się. – Bez urazy.

– Nie ma sprawy – odpowiedziału Yare drżącym głosem.
Dara wyglądał inaczej niż wtedy, gdy Yare widziału go po raz ostatni.

Wyprostowany, wydawał się wyższy, w jego głosie zaś było słychać
pewność siebie, której wcześniej próżno było w nim szukać. Przez
głowę Yare przemknęła myśl, że może jednak nie skończy dzís jako ko-
lacja dostojnej jaszczurki. Jednak szersze implikacje tego, co działo się
wokół, zdawały się równocześnie niewymownie istotne i zbyt ogromne,
by objąć je rozumem.

– Co... co tu się dzieje?
– Jesteśmy smoczymi dziećmi – wyjaśniła Ayna. – Od prawieków

w naszej wiosce krnąbrne dzieci porzucano w dziczy. Aż pewnego dnia
na jedno z nich natknęły się smokini. Próbowały oddać je rodzicom,
myśląc, że to zguba, o którą drżą z niepokoju. Gdy jednak poznały
prawdę, zabrały dziecko i od tego czasu nie spuszczają oczu z wioski.
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Z czasem zwyczaj się zmienił i zaczęto po prostu oddawać dzieci smo-
kini. A smokini przyjmują wszystkie.

Yare wróciłu myślami do tego, co wydarzyło się na obrzeżach wio-
ski. Czy w oczach smokini widziału osąd? Yare myślału, że to jenu
oceniały, rozważając, czy jest godną smokini ofiarą. A ta emocja na
twarzach rodziców, dziwna mieszanka strachu i smutku...?

To był wstyd. Bo smokini wiedziały, co oni czynią.
– Co teraz? – zapytału Yare.
Ayna wzruszyła ramionami.
– Wybierzesz sobie chatkę. Możesz też stąd odej́sć w każdej chwili,

jeśli chcesz, ale mówiąc szczerze, rzadko ktokolwiek to robi. Pamię-
tasz, co mówili rodzice? Społeczność to nasza siła.

Mrugnęła do Yare, a onu uśmiechnęłu się szeroko. Odwróciłu się,
by podziękować smokini, te jednak skryły się już w swojej jamie.

* * *

Na zatłoczonym targowisku Yare pilnowału kramu ze swoimi wyro-
bami, gdy do jenu uszu dobiegł kobiecy głos.

Yare ściągału na siebie spojrzenia ludzi. Jenu włosy i paznokcie
przybrały lekko błękitny odcień – towarzystwo smokini w taki sposób
zmienia osobę. Nie było jednak w okolicy zręczniejszych palców i dru-
tów niż te należące do Yare i nie brakowało chętnych do zakupienia
kolejnych włóczkowych cudów, z którymi zjawiału się na targu.

– Nie maż się tak – wyszeptała kobieta ze złością do dziecka, które
ciągnęła za sobą – bo smok cię zabierze!

Słysząc to, dziecko tylko rozpłakało się głośniej.
Yare wyszłu zza ławy, na której oferowału swoje wyroby, i przyklęk-

nęłu przed brzdącem.
– Hej, to dla ciebie – włożyłu mu do rączki małą włóczkową pi-

łeczkę. Łzy momentalnie zniknęły, a smutek zastąpił zachwyt – naj-
pierw z powodu prezentu, a później osoby, która go wręczyła. – Nie
martw się. Smokini są miłe. Zyskasz przyjaciół.
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– Skąd... skąd wiesz? – zapytało dziecko najcichszym szeptem.
Matka spojrzała na Yare z gniewem i niedowierzaniem. Onu zaś

uniosłu wzrok, rzucając wyzwanie ze spokojem i żarem zarazem.
– Bo jestem smoczym dzieckiem.

przekład z języka angielskiego: Magdalena Stonawska
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U DENTYSTY

–
M. J. RAMBERT

Pisze różne, często dziwne teksty, które powoli pojawiają się to tu,
to tam. Ich naturalnym habitatem nadal wydaje się być jednak dysk
jej komputera. Studiuje medycynę na UJ. Posiadaczka jednego węża
imieniem Gryzelda oraz dwóch białych psów.
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Jakís czas temu spotkałem w kolejce u dentysty pewną osobę. Działo
się to w klinice, w której studenci stomatologii szkolą się i odbywają
praktyki. Za usługi płaci się tam mało, ale zawsze wychodzi się z po-
czuciem bardzo starannie wykonanej roboty. Dokładność w połącze-
niu z brakiem doświadczenia często jednak szły w parze z utratą sporej
ilości czasu, także na czekanie. Z tego to właśnie powodu mój sąsiad
z krzesła naprzeciwko zdążył opowiedzieć mi dość interesującą histo-
rię.

Kupił kiedyś książkę. Bardzo grubą, ze starą oprawą we wzorki
jak ze świątecznego swetra albo papieru prezentowego, bez żadnych
informacji ani z przodu, ani z tyłu okładki, ale za to z wytłoczonym
na grzbiecie tytułem: „Babcia Bożonarodzeniowa – wersja: Domowa”.
Kupił ją na bazarze. A w zasadzie, jak przyznał, dostał ją w gratisie do
kilograma mandarynek.

Działo się to cztery lata temu, dwa tygodnie przed świętami. Gdy
wrócił do domu, odłożył ją w kącie obok drzwi wej́sciowych, w miej-
scu, gdzie na wierzchu lądują rzucone bezmyślnie klucze, a głębiej
zalega zbieranina szalików, rękawiczek, czasem zawartość opróżnio-
nych po powrocie kieszeni i luźne torby na zakupy. (Tu przyznał się
do tego, że w jego domu panuje bałagan, ale zaznaczył, że trudno, aby
było inaczej przy dwójce dzieci i parze pracujących rodziców). Zapo-
mniał o książce na jakís czas, jednakże ona już niedługo sama miała
mu o sobie przypomnieć.

Wigilia minęła jak zwykle spokojnie i radośnie. W rodzinie nie było
żadnych zażartych sporów, które mogłyby zepsuć świąteczną atmos-
ferę. Nawet podzielenie powierzchni stołu na część wegańską i niewe-
gańską było wynikiem pokojowych negocjacji.

Poprawka – sporów nie było wśród rodziny obecnej na kolacji. Bra-
kowało, jak zawsze zresztą, rodziców jego i męża. Rzucający się w oczy
postronnemu obserwatorowi brak reprezentantów najstarszego poko-
lenia był – uciekając się do eufemizmów – wynikiem ich różnicy opinii
na temat rzeczywistej wagi niektórych praw człowieka, jak również
idei miłości. Prób pertraktacji zaprzestano jednak już kilka lat temu.
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Obecnie wszyscy zgromadzeni przy stole byli do stanu rzeczy przyzwy-
czajeni i nie przeszkadzał im on w żaden sposób w czerpaniu radości
ze spotkania i smacznego posiłku.

– Nazajutrz natomiast... – Mój rozmówca przerwał na chwilę. –
W całą resztę pan nie uwierzy, ale przynajmniej będę dla pana źródłem
rozrywki w poczekalni.

W dzień Bożego Narodzenia pierwsze, co zauważyli, to to, że zwie-
rzęta zaczęły do nich mówić. Kot z samego rana zwymyślał ich, twier-
dząc, że poświęcają mu za mało uwagi (mniej nawet niż dzieciom!),
podczas gdy zasługuje on na zainteresowanie, kiedy tylko mu się to
podoba, może i dwadzieścia cztery godziny, siedem dni w tygodniu.
Plus śniadanie. Teraz zasługuje na porządne śniadanie.

Gdy zeszli na dół, obaj mężczyźni i kot zastali w kuchni nigdy wcze-
śniej przez nich niewidzianą, pogodną starszą kobietę. Instruowała
właśnie ich dzieci, jak najlepiej mieszać ciasto. Miała na sobie sweter
ze znajomym wzorem, takim samym, jak na okładce książki, której
notabene mój rozmówca nie mógł później tego dnia nigdzie znaleźć.

Jak zapewniał, dzwonili na policję i próbowali się dowiedzieć, czy
nikomu nie zwiała miła starsza pani w świątecznym sweterku, z dużą
torbą i najwyraźniej niekończącym się zapasem wełny. Jak ona zasu-
wała na tych drutach! Tak, bardzo podoba mu się czapka, musiał przy-
znać. Niech jeszcze zrobi taką dla córki. Pojawiła się bardzo szybko
potem i trzecia dla męża i czwarta dla siostry...

Babcia wydziergała czapki wszystkim domownikom i gościom uczest-
niczącym poprzedniego dnia w wigilijnej kolacji.

W domu starców nikt nie zgubił pensjonariuszki. W szpitalu także
wszyscy pacjenci w komplecie.

Mój rozmówca w końcu odpuścił i zaczął po prostu cieszyć się obec-
nością niespodziewanego gościa. Nigdy do tej pory nie zauważył, jak
podczas świątecznych dni brakowało im podobnej energii – szczypty
pozytywnego nastawienia osoby, która już swoje przeżyła, a teraz ko-
rzysta sobie na spokojnie z owoców emerytury. Dodatkowo babcia
– magiczna czy niemagiczna – robiła genialne ciasteczka bananowe.
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Wypełniła nimi dwa półmiski i jeden słoik po kawie. Był też jagielnik.
Pyszny!

Kot również zjadł trochę i zastanawiano się, czy mu to nie zaszko-
dzi, ale kazał im się wszystkim odczepić (choć użył nieco innych słów),
i mój rozmówca postanowił na wszelki wypadek zapisać sobie w tele-
fonie numer najbliższej dwudziestoczterogodzinnej kliniki weteryna-
ryjnej.

Na kolację musieli przynieść dodatkowy stół, który zwykle rozkła-
dali w wakacje na zewnątrz, kiedy robili grilla. Nadal brakowało miej-
sca na jedzenie.

Następnego dnia babcia zniknęła.
Zostały jednak ciasteczka. Czapki, szaliki i rękawiczki również. Nie

wiedział, jak zdążyła tyle tego narobić. Dzieci cały czas opowiadały
sobie bajki, które od niej usłyszały: o królewnie, która miała niewi-
dzialną głowę i mogła podglądać wszystkich zza rogu, o królewiczu,
który wprawdzie nie umiał śpiewać, ale gdy został żabą, wieczorami
dyrygował zielonym chórem...

– Znalazłem za to tę książkę. Leżała na poduszce na łóżku w po-
koju gościnnym, przykryta nieco kołdrą. Kiedy zacząłem ją czytać...
Tam był opis wszystkiego, co wydarzyło się u nas poprzedniego dnia!
Dokładny. Z jej perspektywy. Podawała też wszystkie przepisy. Tak
jakby dla nas. A na koniec życzyła nam szczęśliwego nowego roku!

Opróżnilísmy miski z ciasteczkami. A tamten słoik po kawie... on
się nie opróżniał. W nim ciągle przybywało ciasteczek. Bananowych,
z kawałkami czekolady... Takie pyszne... Mnożyły się po prostu. Nie-
ważne, ile zjedlísmy, nigdy nie moglísmy dojrzeć dna.

I widzi pan... Dlatego tu jestem. Od tamtych świąt uzależniłem się
od tych ciasteczek i mam teraz straszną próchnicę. Nie potrafię prze-
stać ich jeść, kiedy mam ich pod dostatkiem, a nie wyrzucę przecież
zaczarowanego słoika po kawie.

Babcia pojawia się teraz każdego roku na Boże Narodzenie. W książ-
ce wszystko się zapisuje, stron przybywa, ale jakimś sposobem nie wy-
daje się grubsza. Babcia dba o linię, mówi. No i ja już dwa lata temu
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poprosiłem ją, żeby zaczęła przygotowywać nam jakieś zdrowsze prze-
kąski, no bo te zęby... I tak zrobiła. Kochana kobieta! Sęk w tym, że ja
nadal mam ten słoik. Mam też taki pełen małych gotowanych marche-
wek, ale nawet do niego nie zaglądam. Mam taką słabą siłę woli. Mąż
stara się chować ten z ciastkami przede mną, tyle że za dobrze znam
jego kryjówki.

No, ale to już będzie moja kolej, prawda? Mam nadzieję, że nie
zajmę dużo czasu. To tylko kilka plomb. Ma pan tutaj tę gazetkę, co
ją czytałem. Bardzo fajne ciekawostki z fizyki i biochemii. W miarę
znośnego czekania życzę!

Mężczyzna zniknął za drzwiami gabinetu.
– Ekhm... Bezbolesnego leczenia? Wesołych świąt?
No tak, święta za dwa tygodnie. Tym razem wielkanocne. Wziąłem

do ręki gazetkę, którą zostawił na krześle. Na pierwszej stronie, pełnej
pisankowych wzorków, widniał tytuł: „Babcia Wielkanocna – wersja:
Szalony naukowiec”.

Wybałuszyłem oczy. W środku była między innymi lista przepisów
na różne płyny nienewtonowskie oraz opisy zabaw z suchym lodem.
Schowałem czasopismo do teczki i zacząłem się zastanawiać, co ja
najlepszego robię i co powie żona, kiedy z córką zabierzemy się za
palniki i zaczniemy podgrzewać coś w probówkach. Może nie spalimy
domu...
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PURCHLAK

–
KATARZYNA LABA

Urodzona w roku 1992, biolożka-radiolożka i weterynarka-zielarka.
Hobbystycznie uczy się języków azjatyckich i eksploruje popularno-
naukowe zakątki internetu.
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Zamknij oczęta, dziecię najdroższe,
Wszelkie troski przykryje noc.
Jak puchem kołdry, srebrzystym pyłem gwiazd,
Otulę cię dzís od trosk.
Śpij i śnij i zésnij dzisiejszy znój,
Nowy dzień brzaskiem powita cię.
A ty śpij i śnij i krocz przez senny bród,
Ku radości w Krainie Snów!

Haruno nie wiedział, skąd w jego głowie pojawiła się ta miękko-ckliwa
kołysanka, zupełnie nie w stylu żadnej z jego dotychczasowych opie-
kunek. Biologiczna matka nie śpiewała mu nigdy, nie licząc radosnego
nucenia popularnych hitów radiowych, gdy szykowała się do wieczor-
nego wyj́scia w taniec, bar i zapomnienie. Jego obecna mama upie-
rała się, że śpiewa jak koszmar, a po ciężarówkach papierosów, które
przewentylowały się przez jej płuca, byłaby w stanie wydać z siebie
co najwyżej ochrypłe rzężenie. Mamusia zaś, choć miała czysty jak
dzwoneczki, wyszkolony głos sopranistki, śpiewała rzadko i niechęt-
nie. Podobno rodzice włożyli dużo wysiłku i presji w szlifowanie jej
umiejętności, toteż gdy tylko uzyskała od nich niezależność, z rozko-
szą porzuciła pączkującą wciąż karierę śpiewaczki.

Haruno dorastał więc w domu, w którym pełno było rozmów, uszczy-
pliwości i słów ciepłych i słodkich jak poranne kakao, jednak brako-
wało w nim muzyki.

– Może to twój niewidzialny przyjaciel? – zasugerował wujek An-
driej, jeden z jego absolutnych ulubieńców spośród niedużej rodziny.
Andriej, który pokazywał mu, jak strzelać do puszek i posługiwać się
skrzynką z narzędziami, choć wysoki i silny jak dąb, wykazywał się za-
skakującą empatią, jeśli chodzi o zgryzoty małych chłopców. Zwłasz-
cza tak wrażliwych jak Haruno.

– Kto by tam chciał się ze mną przyjaźnić... – wymamrotał nie-
śmiało Haruno. – W przedszkolu wszyscy się ze mnie śmieją. Bo mam
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dwie mamusie, bo nie chcę się bić, bo robię najładniejsze wianki spo-
śród wszystkich dzieciaków...

– I z czego tu się śmiać? – Andriej żartobliwie uszczypnął go w nos.
– Masz dwie mamusie, które kochasz, które cię kochają i zrobią dla
ciebie wszystko. Nie chcesz się bić, bo nie chcesz krzywdzić innych,
a to bardzo męska cecha! Prawdziwemu mężczyźnie zależy na bezpie-
czeństwie innych, prawda?

– Prawda – mruknął Haruno, choć niespecjalnie przekonany.
– A twoje wianki są naprawdę fantastyczne! I jeśli ktoś przez nie

porównuje cię do dziewczyny, ciesz się! Dziewczyny są wspaniałe.
Chłopiec skinął głową. To, co powiedział mu wujek, było bardzo

spójne z tym, co mówili mu inni wujkowie, ciocie, a nawet mama i ma-
musia, zupełnie nie działało jednak, gdy z bezpiecznego domu prze-
nosił się do przedszkola, gdzie wszystko było krzykliwe, agresywne
i pozbawione logiki.

Może chłopcy z jego grupy mieli rację i naprawdę ześwirował, stąd
ten wymyślony przyjaciel?

Gdyby tylko miał możliwość choć przez chwilę z nim porozma-
wiać...

* * *

– Cześć, purchlaku. – Mama przykucnęła przy nim na podłodze
szatni, by pomóc mu zasznurować buty. Zręczne palce, pozwalające na
taśmowe produkowanie wianków ze stokrotek i koniczyny, wciąż nie
mogły poradzić sobie ze sznurówkami. – Jak tam dzís w przedszkolu?

– Słabo. – Siąpnął noskiem, mimo że na usta cisnęło mu się bar-
dzo brzydkie słowo, które podsłuchał u chłopców ze starszej grupy. –
Nie umiem się z nimi dogadać. Pani mówi, że jestem ciężki we współ-
pracy...

– Pani mówi kocopoły – sarknęła mama, wiążąc mu kraciasty szalik
pod brodą.

– Ale... jest dorosła...
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– Kiedyś się nauczysz, że dorośli nie zawsze mają rację i niekoniecz-
nie trzeba ich brać na poważnie – powiedziała dziarsko, ściskając jego
urękawiczoną dłoń. – Chodź, słoneczko, musimy kupić składniki na
ciastka.

Haruno przytaknął, natychmiast zapominając o zgryzotach dnia
powszedniego. Uwielbiał piec ciasteczka z rodzicami, zwłaszcza od
kiedy mamusia zmajstrowała dla niego specjalne foremki ukształto-
wane z puszek na wzór jego rysunków. Gdy gotowe formy przesta-
wały zaspokajać jego nieposkromioną wyobraźnię, mama pozwalała
mu wykrawać ciasto za pomocą zaokrąglonego na końcu noża. Dzięki
temu nadawał ciastkom nowe kształty i nazywał je fascynującymi,
choć nie zawsze rozumianymi słowami, które wyczytał w mamusinych
książkach. (Nikt z jego rodziny nawet nie mrugnął okiem, gdy oznaj-
mił z dumą, że pałaszują właśnie wypieki w kształcie fraktalnych rumi-
nacji. Gdy jednak pochwalił się tym w przedszkolu, spędził następną
godzinę, płacząc w kącie, gdy wychowawczyni surowo zabroniła mu
się popisywać).

* * *

Koncepcja wymyślonego przyjaciela stawała się coraz bardziej kusząca.
Była jak ciepły, puszysty koc, którym mógł otoczyć swoją zbolałą sa-
motność. Nie sądził jednak, że skończy się na czymś więcej niż tęsk-
nych fantazjach o bratniej duszy.

Gdy obudził się pewnej nocy, zanim wygrzebał się z gniazda sze-
leszczącej pościeli, zauważył, że coś jest nie w porządku.

„Coś nie w porządku” było ukształtowanym na wzór małego chłopca
cieniem siedzącym przy jego biureczku do rysowania. I choć cień nie
miał twarzy, Haruno mógłby przysiąc, że bacznie mu się przyglądał.

– Nie jest ci niewygodnie? – chłopiec spytał troskliwie, a cień mil-
cząco przechylił głowę, jakby się nad tym głęboko zastanawiał. Nie
odpowiedział jednak. Haruno uznał, że musi zadziałać odważniej,
więc przesunął się w najdalszy kąt swojego łóżka, by zrobić miejsce
dla przybysza, i zachęcająco poklepał kołdrę obok siebie.
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– Wskakuj. Musisz być zmęczony i zmarznięty. Jak długo tutaj
siedzisz?

Cień podniósł się niepewnie, a jego kroki, zbyt płynnopełzne, by
mogły należeć do człowieka, zbliżyły go w stronę łóżka.

– No chodź! Starczy miejsca dla nas obu.
Gęsty mrok otaczający sylwetkę najpierw zniknął, a potem skon-

centrował się w bańce dokładnie pod ciepłą kołdrą Haruno pokrytą
przyjaznym deseniem pachnącego groszku.

– Rozumiem, jeśli nie chcesz się przytulać – zaznaczył chłopiec. –
Po prostu chcę, żeby było ci wygodnie.

Cień zawibrował i zafalował, a potem rozlał się na drobnym ciałku
Haruno niczym kolejna kołdra. Pachniał ciepłem i bezpieczeństwem.

– Dobranoc – ziewnął chłopiec, zanim znowu zapadł w sen.
Sen tak twardy, że żadne marzenia czy koszmary nie miały odwagi

go skruszyć.

* * *

– Jesteś dzís w wyjątkowo dobrym humorze – zauważyła mamusia,
nakładając na talerz Haruno sowitą porcję owsianki z cynamonowymi
jabłkami. – Miałeś dobre sny?

– Wyśniłem mojego najlepszego przyjaciela – odpowiedział rozma-
rzonym głosem. – Jest nieśmiały, ale bardzo miły.

– Czyli macie ze sobą wiele wspólnego – wtrąciła mama, kopcąca
swojego pierwszego papierosa w towarzystwie czarnej kawy. – Mam
nadzieję, że kiedyś nam go przedstawisz.

– Albo narysujesz – dodała mamusia, uśmiechając się ciepło. – Wy-
śnieni przyjaciele niechętnie pokazują się obcym.

– Porozmawiam z nim o tym – obiecał Haruno, prezentując pro-
mienny, choć naznaczony szczerbami po usuniętych mleczakach uś-
miech.

* * *
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Przedszkole, jak zwykle, popsuło wszystko, gdy podczas zajęć pla-
stycznych dzieci miały za zadanie narysować swoją rodzinę.

Obrazy większości dzieci były dość konwencjonalne. Tatuś. Mamu-
sia. Pies Azor. Kot Mruczuś. Chomik Kuleczka. I ja.

– Pokaż, co tam natworzyłeś – westchnęła opiekunka, wiedząc już,
że z niesfornym dzieckiem będą kłopoty.

Nakreślona dziecięcymi dłońmi rycinka przedstawiała, poza roz-
promienionym Haruno, także mamę z jej krótkimi włosami, długą
spódnicą i nieodłącznym goździkowym papierosem w ustach; mamu-
się – piękną, elegancką i przypominającą porcelanową lalkę z baśni
i eksponatów muzealnych; wujka Andrieja w jego radzieckim mundu-
rze, radosnego i jowialnego; jego męża, wujka Rokiego, wysokiego,
posępnego, ale z grymasem ust sugerującym ukryte pokłady poczucia
humoru; a także utworzoną ze staranną chmurką z czarnej i granato-
wej kredki humanoidalną sylwetkę podpisaną jako „Zygmunt”.

– Powinieneś oglądać mniej bajek – powiedziała oschle wychowaw-
czyni, odkładając rysunek do teczki. Jej słowom towarzyszyło bucze-
nie i gwizdy pozostałych uczestników grupy przedszkolnej. – I zdecy-
dowanie mniej się popisywać. Nie ilustrowalísmy tutaj bajek.

– Ale to nie jest bajka! – upierał się Haruno, który w ciągu ty-
godnia zapoznał Zygmunta ze wszystkimi odcinkami Kucyków Pony
mimo jego milczącej, choć wyraźnej dezaprobaty. – To moja rodzina!

– Porozmawiam z twoimi rodzicami na temat skierowania cię na
terapię. Już nie mam pojęcia, jak z tobą rozmawiać.

Haruno pochylił głowę tak nisko, jakby starał się sprawić wrażenie
niższego i niższego, aż wreszcie zupełnie niewidocznego dla surowego
oka wychowawczyni.

Kobieta westchnęła i pogłaskała go po krótkiej, czarnej czuprynie.
– Dlaczego nie możesz być po prostu jak inne dzieci?

* * *

– Sranie w banię! – wyrwało się mamie, gdy tylko wrócili do domu.
– Co to w ogóle za tekst! Babsztyl żyje już na tyle długo, że powinien
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sobie zdawać sprawę z tego, że każdy jest trochę inny, a kopanie dzieci
za inność to prosta droga do wychowania dorosłych z zaawansowaną
depresją. Może chociaż ten cały terapeuta będzie miał trochę oleju
w głowie.

– Zygmunt powiedział, że pani... – zastanowił się chwilę. – Albo
nie. To były bardzo niegrzeczne słowa.

– Cieszę się, że nie powtórzyłeś ich na głos – pochwaliła go mama.
– Każdemu czasem cisną się na usta, jednak mądry człowiek wie, kiedy
ich użyć, a kiedy się wstrzymać.

– Czyli byłem grzeczny? – pisnął niepewnie, ściskając dłoń, w której
czuł znajome ciepło palców Zygmunta.

– Obaj zachowalíscie się na medal! – oświadczyła mama. – I zasłu-
gujecie na potężną porcję lodów z owocami. Zygmunt też ma ochotę?
– spytała taktownie, a Haruno obrócił się w stronę przyjaciela, który
pokręcił przecząco głową.

– Nie chce. Czy wobec tego ja mogę dostać podwójną porcję? –
spytał szelmowsko.

– Jasne, purchlaczku. Tylko ani słowa mamusi, bo znowu zmyje mi
głowę, że cię rozpieszczam.

Zygmunt zatrząsł się całą swoją niematerialną obecnością jak w tłu-
mionym śmiechu. Wszyscy rozpieszczali Haruno, a on zdecydowanie
wiódł w tym prym.

* * *

Przedziwna obecność, zgodnie nazywana przez rodzinę Zygmuntem,
z czasem nabierała coraz bardziej materialnego kształtu i szybko sta-
wała się integralną częścią rodziny. Chłopiec z cienia wciąż mówił
niewiele, a jeśli już, to decydował się na kilka słów w egzotycznych
lub zgoła dawno zapomnianych językach, Haruno jednak zawsze był
chętny do pośredniczenia między nim a resztą domowników. Zyg-
munt, choć często kąśliwy, okazywał się zaskakująco łagodny, gdy wy-
powiadał się o mamusiach, a także rozlicznych ciociach i wujkach Ha-
runo. Był jednak absolutnie bezlitosny wobec tych, którzy powiedzieli
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choć pół słowa krzywdzącego chłopca lub jego rodzinę. Wtedy bez
oporów dokuczał im, pokazując się jako niepokojąca, wykrzywiona
złością twarz po drugiej stronie okna, nieproszony gość w lustrze albo
tajemniczy spacerowicz znikający bez śladu, gdy tylko skręcił w jakąś
boczną alejkę. Haruno uważał to wszystko za znakomite żarty.

* * *

Zygmunt-cień nie był agresywny bynajmniej nie z powodu szlachetnej
natury. Wiedział, że nadmiernym okrucieństwem skrzywdziłby Ha-
runo dotkliwiej niż jakikolwiek przytyk ze strony rówieśników. Ogra-
niczał się więc do pasywnej agresji. Jego zadaniem było uczynienie
chłopca bezpiecznym, nie osaczonym.

Poza tym... Gdyby przekroczył pewną linię, na razie grubą, wy-
raźną i fosforyzującą, utraciłby cały komfort, którym znienacka go za-
sypano. Nie wiedział, ile czasu spędził jako cień błąkający się między
światem materii a światem ułudy i nie pamiętał, kiedy ktoś ostatnio
zaoferował mu lody. Albo wspólną grę na konsoli. Albo rodzinne
oglądanie filmu okraszone tłustopysznymi przekąskami. Albo kiedy
ostatni raz był całowany w czoło na dobranoc i to nie przez jedną,
a zgoła dwie mamusie.

Haruno był malutki i jego potrzeby też były malutkie. Nie był
psotny czy zawistny, a jego pragnienia były czyste jak z bajek, które
kiedyś, eony temu, ktoś mógł opowiadać małemu Zygmuntowi.

Pragnął na przykład, żeby kolegę, który zawsze wychodził z przed-
szkola w podłym humorze, wiedząc, że czeka go kilka godzin życia
rodzinnego z agresywnym ojcem, spotkało coś miłego. Splatanie tego
zaklęcia było bardziej pracochłonne, niż się małemu Haruno wyda-
wało, i wymagało kompletnego rozplecenia relacji, które panowały
w rodzinie łobuza. Skutek przewyższył jednak wszelkie oczekiwa-
nia. Mama kolegi krótko po rozwodzie związała się z człowiekiem,
który nosił szkraba na rękach i uczył go, jak odreagowywać napie-
rającą i niewygodną energię w sposób inny niż krzywdzenie siebie
i otoczenia.
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Innym razem, już w szkole, zajęli się koleżanką z klasy, która za-
wsze kradła mu pudełka z drugim śniadaniem. Zygmunt planował
początkowo wyjątkowo wyrafinowaną zemstę, Haruno postawił jed-
nak twarde warunki – chce, żeby jej jedzenie było tak pyszne, by nie
musiała kraść. Matka dziewczynki, po kilku miesiącach terapii dla
współuzależnionych, w którą wepchnęły ją magiczne sidła psotnego
demona, odkryła, że gotowanie działa na nią cudownie relaksująco.
Skutek był taki, że zdjęcia pudełek śniadaniowych byłej złodziejki krą-
żyły po Instagramie jako obiekt podszytej podziwem zawísci.

Otoczenie, którego Haruno szczerze nie cierpiał, zmieniało się kro-
czek po kroczku za pomocą tajemniczej, demonicznej magii, którą
życzliwie dzielił się z nim jego mały chowaniec.

* * *

– Chciałbym poznać kiedyś twoje prawdziwe imię – przyznał Ha-
runo, już nastoletni, gdy w środku nocy wymknęli się na dach, by
obserwować spektakl spadających gwiazd. Zgodnie nie cierpieli fajer-
werków, głośnych, ekstrawagancko kolorowych i cuchnącodymnych;
zaś chłodna, gwieździsta noc koiła ich swoim łagodnym pięknem.

– Nie umiałbyś go wymówić – zgasił jego entuzjazm Zygmunt, któ-
rego mrok stanowił niemal jedność z granatowym płaszczem nocy.

– Domyślam się – roześmiał się chłopiec. – Ale chciałbym je poznać.
Czułbym wtedy, że jako jedyny znam twoją tajemnicę.

Zygmunt westchnął ciężko (nawet nie zauważył, że te drobne gesty,
upodabniające do człowieka, stały się dla niego tak naturalne).

– Imion demonów nie da się odtworzyć za pomocą ludzkiego apa-
ratu mowy. Nie da się ich zapisać w żadnym ze znanych języków. Nie
oddaje ich żaden z widzianych przez ludzi kolorów. Jesteś gotów na
takie doświadczenie?

– Jesteś taki niezwykły, że chyba nic mnie nie może w tobie za-
skoczyć. – Uśmiech Haruno był świetlisty jak samo słońce, słodki jak
nagrzany promieniami plaster miodu. – Proszę.
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I wtedy Zygmunt do niego przemówił.
Głos przypominał szelest wichury dzielnie walczącej z mroźną tajgą.

Albo trzask mebla kunsztownie wyrzeźbionego z najprzedniejszych
gatunków drewna tylko po to, by dać się strawić w płomieniach. Przy-
pominał szczypiący mróz na twarzy i zawroty głowy wycieńczonego
człowieka. A jego barwa... była zimna tym zdradzieckim rodzajem
mrozu, choć pod stopami czuje się narastającą magmę. Była miękka
jak łoże usnute z puchu dmuchawców. I pachniała świeżo niczym księ-
życowy promień.

– Wiesz... – westchnął Haruno, gdy wszystkie sensacje opuściły
go niczym rozwiane wiatrem. – Gdybym nie zachwycił się tobą już
wcześniej, poczułbym to teraz.

Zygmunt uśmiechnął się kącikiem ust i mocniej ścisnął słonecznie
ciepłą dłoń chłopca, której nie chłodził nawet jego księżycowy mróz.

– Nie wiem, na czym dokładnie polega zachwyt – przyznał ze skrę-
powaniem. – Ale z radością się z tobą zachwycę.
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KOPCIUSZEK

–
AGNIESZKA „RAVEN” SZMATOŁA

Niebieskowłosa redaktorka i, od niedawna, pisarka. Dzieli życie z cu-
downym człowiekiem, który kłóci się z pralką, i kotami, które nie kłócą
się z niczym, za to stanowią nieustającą inspirację do pisania szortów
o kotach i z kociego punktu widzenia.
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Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami,
było sobie królestwo. Rządzili nim mądry Król i Królowa. Mieli też
syna, uroczego Księcia z Bajki.

W samej stolicy królestwa żyli także kupiec i jego żona, kupcowa,
którym, jak to w bajkach bywa, urodził się syn. I na tym mogłoby się
skończyć, gdyby nie choroba, która przeszła przez królestwo, zbierając
bogate żniwo i kosząc życia zarówno młode, jak i te nad grobem już
się chylące. Zabrała młodą kupcową, kilkuletniego synka zostawiając
we łzach. Chłopcem zajęły się opiekunki i guwernantki, a te rzadko
zwracały uwagę, że całe dnie w komnatach matki spędzał, otoczony
chmurą jej perfum bzowych i otulony szatą w bzy i niezapominajki
haftowaną. Ot, za matką tęsknił.

Z jednej z kupieckich wypraw sprowadził sobie kupiec żonę, dziar-
ską kobietę, która za nic miała lenistwo służby przyzwyczajonej do
długich nieobecności pana domu. Zapędziła wszystkich do pracy i
wkrótce aż furczało w pokojach i korytarzach, a zwały kurzu i zapo-
mnienia wypędzono z domu miotełkami i szmatkami.

Nowa kupcowa nie szczędziła nikogo i do pracy zagoniła także kup-
czyka i swoje dwie córki. A gdy chłopiec wynurzył się z komnat matki
z sadzą na policzkach i łzami w oczach, kupcowa ze śmiechem na-
zwała go Kopciuszkiem i pozwoliła zachować komnaty matki. Dziew-
częta zaś przejęły dawne pokoje chłopca.

Kupcowa nie była ślepa i zauważyła, że przychodziły dni, gdy Kop-
ciuszek zamykał się w pokojach i otulał szatą matki, tą haftowaną
w niezapominajki i bzy, a zapach kwiatowych perfum towarzyszył
mu przez kilka dni. Wezwała więc do siebie córki i kazała im mieć
na chłopca oko. Nie minęło wiele czasu, a samotne dnie spędzane
w szczelnie zamkniętych komnatach przerodziły się w radosne parady
mody, gdyż Kopciuszek miał niezwykle zręczne palce do szycia, a sio-
stry, Antje i Gerta, uwielbiały stroić i się, i Kopciuszka.

* * *
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Nie wszystko było idealne. Kupcowa musiała zwolnić kilka osób służby,
gdy nakryła ich na drobnych kradzieżach. Odprawiła też guwernantkę,
która ciężką ręką i dyscypliną chciała oduczyć Kopciuszka bywania
„nią”. Nie miała jednak kupcowa władzy nad językami i wiele plotek
krążyło po stolicy. A to, że niechcianego przybranego syna wygnała;
a to, że się pośród służby biedaczek ukrywa; a to, że pracuje ciężko
i złe siostry z równie złą macochą ojcowiznę na zbytki trwonią.

Kopciuszek niewiele się przejmowała tym gadaniem. Kupcowa zaś
i jej córki przejmowały się bardzo, bo nie chciały, by na językach zna-
lazła się i Kopciuszek.

A Kopciuszek, Antje i Gerta rosły razem, w zgodzie i przyjaźni, aż
nastał czas, gdy siostry zaczęły myśleć o zamążpój́sciu. A Kopciuszek
w szloch. Że nie chce się żenić ani za mąż wychodzić, że tylko klasz-
tor został i wieczna pokuta. Siostry ją pocieszać poczęły, że klasztoru
nie trzeba, że mieszkać z nimi może, suknie najmodniejsze nosić, pan-
tofelki kryształkami sadzone kupować, wachlarzami malowanymi lico
chłodzić. Pani matka też z zapewnieniami spieszyła, że wszystko po
staremu zostanie, jako było.

I tak panny zaczęły chodzić na bale, małżonków szukać, a Kopciu-
szek zostawała w domu. I choć sukien moc, i miłość sióstr i matki, to
jednak smutek wielki Kopciuszka ogarnął i sama czasem wieczór cały
we łzach spędzała.

Aż pewnego dnia ogłoszono w królestwie wielki bal i że sam Książę
z Bajki małżonki szuka. Na maskaradę sproszono wszystkich, najwięk-
szą salę w zamku do balu sposobiono, ogrody dla gości otwarto. Rze-
kła Kopciuszek do matki:

– Na bal bym pój́sć chciała. Piękną suknię założyć, w pantofelkach
kryształkami sadzonych tańczyć, wachlarzem malowanym twarz chło-
dzić.

Stropiła się pani matka, bo nie chce dziecku radości bronić, ale
świat okrutny, ludzie złe języki mają, plotki noszą, jeszcze jej ktoś
dziecko ukrzywdzi... Cóż czynić? Z córkami swemi wpierw debato-
wała i wreszcie Kopciuszkowi rzekła tak:
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– Na bal ísć możesz, ale nikomu swego imienia nie zdradzisz i przed
północą, nim maski zdejmować będą, wymkniesz się i do domu wró-
cisz. Obiecać mi to musisz solennie i dotrzymać.

Z radością wielką przystała Kopciuszek na pani matki warunki.
W całym domu aż zafurczało. Suknie szyto, dla Gerty żółtą w sło-

neczniki haftowaną, dla Antje bieluchną niczym chmurki puchate i dla
Kopciuszka błękitną niczym niebo w południe.

Na bal pani matka wielką karocę najęła i ruszyły wszystkie do zamku.
A tam złotem i kolorami ĺsniło wszystko, stropy wysokie niczym w ka-
tedrze, a te nieba sięgają; służba w liberiach pięknych, jadła i napitku
w bród i orkiestra muzykę grała. Pary przeróżne na parkiecie wiro-
wały, a wszystkie twarze, prócz Króla i Królowej, skrywały maski, zaś
wachlarze policzki czerwone chłodziły.

Tańcowały dziewczęta noc całą, a gdy północ bić zaczęła, czas było
Kopciuszkowi do domu. Partnerowi swemu za taniec podziękowała
i biec chciała do karety, gdy ten ją za rękę złapał i nalegać począł,
by została. Kuszące były słowa, ale Kopciuszek posłuszną była córką
i wyrwała się z objęć amanta. Biegiem, biegiem do karety.

Biegiem, biegiem po schodach dywanem czerwonym krytych.
Biegiem, biegiem...
I został na schodach pantofelek kryształkami sadzony, a Kopciuszek

do karety wsiadła i do domu wróciła na czas.
Do rana dziewczęta siedziały i rozmawiały o balu, o tańcach, a ra-

dość z nich biła niczym łuna.
I byłby to bajki koniec, ale chcecie wiedzieć pewnie, co z pantofel-

kiem?
Ano Książę z Bajki szukał panny, co go tak zauroczyła na balu i z

pantofelkiem w dłoni do domów pukał. I do kopciuszkowego domu
zapukał, ale Kopciuszek za mąż ísć nie chciała, tylko z panią matką
i siostrami zostać. Książę z Bajki wciąż dziewczęcia szukał, aż znalazła
się panna, na której stopę pantofelek pasował. A Kopciuszek na inne
bale chadzała, z innymi tańcowała i wszyscy szczęśliwi byli.

Cyt, skończona bajka.

153





CZUWANIE

–
ALEKSANDRA KLĘCZAR

Na co dzień uczy kultury antycznej i języków starożytnych na UJ. Jej
opowiadania ukazały się w kilku antologiach, jest także współautorką,
wraz z Agnieszką Fulińską, cyklu powieści dla młodzieży Dzieci dwóch
światów (Galeria Książki).
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Ciemno, tak paskudnie ciemno. Myślałby kto, że nocą w wielkim mie-
ście będzie choć odrobina światła – pochodnia niesiona przed lektyką,
oliwna lampka w oknie, ognisko gdzieś w oddali. Ale tak musi być
w noc po szóstym dniu przed idami novembra. Mundus patet. Dzís
świat stoi otworem przed wszystkim, co zechce wypełznąć z otwar-
tych na oścież wrót do kraju zmarłych.

W ukryciu, przytulony do Kolumny Meniusza na forum – nie chcia-
łem myśleć o tym, jaką wróżbą był dla mnie fakt, że na co dzień przy-
kuwano do niej przestępców – przeczekałem całą ceremonię odsuwa-
nia czarnego kamienia: ofiary, modły, recytację formuł. Dym z ołtarza
snuł się ciężko w wilgotnym powietrzu, aż zerwał się wiatr i rozniósł
po całym forum smród świńskiej krwi.

Ofiarnicy odeszli. Zostalísmy ja, kamień i mundus: ciemna jama
w ziemi, jak rozdziawiony pysk potwora. Dzís większość mieszkańców
Rzymu zamknęła się przed światem i tym, co chodziło po nim tej nocy.
Ja nie mogłem. Skulony w wilgotnym mroku, czekałem, aż miesz-
kańcy drugiego świata przypomną sobie o tym pierwszym i wyjdą,
wlokąc za sobą mrok i grozę zaświatów.

Nie chciałem myśleć o tym, po co tu jestem. W dłoniach kurczowo
ściskałem defixio, ołowianą tabliczkę z wydrapanym zaklęciem.

„Gdy mundus się otwiera, robi to dla mrocznych bóstw świata zmar-
łych”. Lata temu, czytając te słowa w pismach starego mędrca, nie
wiedziałem, że kiedyś będę czekał, aż mundus otworzy się dla mnie.

Kiedy zaczęły wyłazić, poczułem to w kościach, jak uporczywy, niski
szum na granicy słyszalności. Zmusiłem się, by nie odwracać oczu: nie
mogłem pozwolić sobie na przegapienie tego, na co tu czekałem.

Nie oczekiwałem bogów ani podziemnych demonów – Furii o wężo-
wych włosach („Nie myśl o nich, mścicielkach mordów” – upomniałem
sam siebie) czy pijącej krew chłopców Empuzy. Wiedziałem, że jeśli
nawet się pojawią, nie mam dość sił, by sobie z nimi poradzić. Żeby
zmusić istotę z zaświatów do spełnienia mojego zaklęcia, musiałem
ją pokonać, podporządkować sobie w pojedynku woli. Nie byłem go-
towy, by dać radę potworom – musiał mi starczyć upiór. Duch zmar-
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łego, może ktoś przypadkowy, a może manes, zjawa przodka. Wy-
obrażałem sobie, że w tę noc zjaw przodkowie czają się przy bramie
domu rodziny, by przez moment ogrzać się myślą, że choć śmierć za-
biera człowieka za człowiekiem, ród i pamięć trwają na wieki. Ród,
najważniejsza rzecz w życiu każdego Rzymianina.

Krok za krokiem powlokłem się w stronę otwartych wrót Hadesu.
W zgęstniałym nagle powietrzu coś się unosiło, ciemne kształty, pół-
ludzkie, półptasie; wolałem nie myśleć, czym były. Powtarzałem w gło-
wie formuły, które kupiłem od goetesa; musiałem wierzyć, że zadzia-
łają i mnie ochronią.

Ochroniły.
Nie potrzebowałem światła – właściwy tekst zaklęcia z tabliczki

znałem już na pamięć. Teraz tylko doczekać się, aż z gęstych oparów
wyłoni się coś, co będę miał szansę spętać. Nie bóg. Nie potwór.

Coś, co kiedyś było człowiekiem.

* * *

– To będzie kosztować – powiedział goetes, kiedy w końcu zdoła-
łem go przekonać, że nie doniosę na niego pretorom. Obrzucił mnie
nieufnym spojrzeniem i dodał: – Sporo.

Skinąłem głową. Zmęczony i wiecznie niewyspany, nie wyglądałem
na człowieka, którego byłoby stać na usługi czarnoksiężnika.

– Zapłacę – wychrypiałem. Wyciągnąłem mieszek z pieniędzmi;
dłoń, w której go ściskałem, drżała. – Tylko... Chcę to zaklęcie. Jak
najszybciej. Już.

Musiałem czekać dziesięć dni – tyle trwało przygotowanie formuły
– zanim obdarty niewolnik przyniósł skrzynkę, a w niej cenną ta-
bliczkę.

– Potrzebujesz posłańca – powiedział goetes, przygotowując mnie
do wykonania rytuału. – W dniu święta zaczaj się na jakiegoś ducha
skuszonego przez dzień otwarcia mundusa. Pamiętasz, co masz zrobić
po kolei?
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– Dwa dni postu, ofiara, recytacja zaklęć chroniących przed po-
tworami – odpowiedziałem. – Potem czekam na odpowiednią ofiarę,
wiążę ją pierwszą połówką formuły z tabliczki i zmuszam, by wcieliła
w życie czar spisany na drugiej części.

Chudy Grek o twarzy poznaczonej dziobami po ospie spojrzał na
mnie badawczo.

– Dobrze. – Cmoknął i dodał: – Tylko nie daj mu się wymknąć.
Zmarli, jak my, nie lubią niewoli. Trzymaj upiora mocno, dla własnego
dobra. Jak ci się wyrwie, marny twój los.

– Kiedy mogę go wypuścić? – spytałem.
– Najlepiej nigdy – odpowiedział. – Na pewno nie sam. Przyjdź,

spróbuję ci z tym pomóc.
Nie gwarantuję wyniku, mówiła jego twarz.
Spojrzał jeszcze raz na tekst zaklęcia, które sam wypisał. Skrzywił

się.
– Kogo ty chcesz przekląć? I to w taki sposób? – zapytał, po czym

dodał: – Wiesz, on ci za to nie podziękuje.
Nic nie powiedziałem.

* * *

Wróciłem późno: spotkanie z czarnoksiężnikiem zajęło więcej czasu,
niż się spodziewałem. Do domu, na Eskwilin, dowlokłem się o drugiej
straży. Było już ciemno, domownicy powoli szykowali się do snu.

Nie wszyscy, jak się okazało.
– Marku? – usłyszałem, kiedy tylko znalazłem się w atrium i pod-

szedłem do ołtarza domowych bóstw, by je przywitać.
Zakląłem pod nosem. Miałem szczerą nadzieję, że akurat Lucjusza

zastanę śpiącego.
– A co ty tu robisz o tej porze? Nie powinieneś być w łóżku? –

spytałem ostro.
Mój młodszy brat zapalił lampkę oliwną i spojrzał na mnie. W świe-

tle chybotliwego płomyka zauważyłem, że on też nie wygląda dobrze.
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Był blady, oczy miał podkrążone, zapadnięte. Widać było, że nie jada
i nie sypia. W takich chwilach prawie przestawałem odpychać od sie-
bie myśl o tym, co zrobiłem.

– Ja... – zanim zapytał, już wiedziałem, czego chce.
– Nie – powiedziałem zbyt szybko, zbyt ostro. – Nie mam żadnych

wiadomości od Syliusza Auletesa.
Odwróciłem wzrok, by nie widzieć rozczarowania na jego twarzy.

* * *

Może i udało mi się ukryć przed Furiami wychodzącymi z mundusa,
ale to nie znaczy, że przestałem myśleć o tamtym.

Kiedy z nim kończylísmy, Syliusz Auletes nie był już tym czarują-
cym, urodziwym mężczyzną, który podstępem wkradł mi się do domu
i ściągnął hańbę na moją rodzinę. Teraz leżał na ziemi, skulony i okrwa-
wiony. Wybite zęby. Złamany w kilku miejscach nos. Krew zalewająca
usta.

Nie było mi go żal.
Na mój rozkaz sługa przywiązał mu kamień do nóg. Auletes żył

jeszcze, kiedy wrzucalísmy go do Tybru.
Gdyby ten dureń, mój brat, znalazł sobie niewolnika, gdyby zadu-

rzył się w młodym wyzwoleńcu, w chłopcu-aktorze, w tancerzu – nie
byłoby problemu. Nie musiałbym zabijać kochanka i topić zmasakro-
wanego ciała w rzece. Ale ten człowiek, trzydziestolatek, cholerny cu-
dzoziemiec... Nie. Młody rzymski arystokrata nie może być zabawką
dorosłego mężczyzny, nie kiedy prędzej czy później jakís polityczny
wróg naszego rodu użyje tego przeciwko nam.

Próbowałem mu to perswadować. Próbowałem wyjaśniać. Tłuma-
czyłem, jakie ryzyko podejmuje z punktu widzenia prawa i zasad.

– Nie chodzi tylko o ciebie. Takie zachowania się karze, na bogów!
Pozbawią cię praw publicznych, odbiorą szanse na karierę. Weź pod
uwagę...

Nie zamierzał. Zakochał się. Moich uwag o tym, że miłość – taka
miłość! – to obłęd, nie słuchał.
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– Prędzej umrę – powiedział, stając naprzeciwko mnie z zacísnię-
tymi pięściami. – Ucieknę z miasta. Porzucę wszystko i wyjadę z Au-
letesem, dokądkolwiek zechce. Nie zmusisz mnie, żebym zmienił zda-
nie.

Mogłem próbować: od śmierci ojca to ja byłem pater familias, do
mnie należały decyzje o losach rodziny. Mogłem mu nakazać. Wie-
działem, że nic to nie da.

– Dobrze – powiedziałem po wielu, wielu kłótniach, czując, jak
w gardle narasta mi kula nienawísci i zimnego gniewu. – Dobrze.
Kocham cię i zrobię to dla ciebie, dam ci zgodę. Wyjedź. Bylebyś nie
prowadzał się z tym Grekiem po mieście. Byleby ludzie nie wiedzieli.
Wyjedź gdzieś daleko, a jak ci przejdzie, wrócisz.

– Dziękuję – wyszeptał. – Ale wiesz, ja nie wrócę.
Nie, bo nigdzie nie pojedziesz.
Już wiedziałem, co będę musiał zrobić.

* * *

Wszystko, co stało się wtedy, doprowadziło mnie do tu i teraz.
Z nieba sączy się lodowata mżawka. Przemokłem do szpiku kości;

tunika klei mi się do ciała. Chyba już nigdy się nie rozgrzeję.
Mam poczucie, jakbym od wielu godzin stał nad mundusem, osło-

nięty przed potworami zaklęciem, i czekał na ducha. Manes, duch
czyjegoś przodka. Może nawet – nasz przodek. Marek, mój dziadek
i imiennik, bohater wojen z Kartaginą. Ojciec, były edyl. Stryj, zasłu-
żony w wojnach macedońskich. Byliby przecież ze mnie dumni. Tak,
posługiwanie się magią jest przestępstwem. To drugie, czego wcale
nie żałuję, też. Ale ja... Ja to robiłem dla brata. Dla rodu. Dla nas
wszystkich.

Ciemna sylwetka pojawia się nagle jak dym unoszący się z mun-
dusa. To już.

Podnoszę głowę. Za chwilę moje czuwanie się skończy.
– Związuję cię, mój bracie, Lucjuszu Waleriuszu – mówię i zanim

duch zdąży ode mnie odej́sć, kontynuuję: – Związuję twoje oczy, twoje
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ręce, twoje serce. Zapomnisz. Nie będziesz pamiętać. Wiążę twój ję-
zyk, twoje usta, twoje gardło. Zapomnisz. Nie będziesz mówić. Wiążę
twój członek, twoje uda, twoje wargi. Zapomnisz. Nie będziesz pra-
gnąć.

Upiór posłusznie tkwi przy mnie. Dobrze. Sam nie zdołam wypełnić
zaklęcia, człowiek nie ma takiej mocy. Nie sądziłem, że aż tak łatwo
mi to przyjdzie.

– Związuję cię – powtarzam. – Związuję cię... Marku Waleriuszu.
Związuję siebie. Zapomnę. Nie będę pamiętać.

Krew na moich rękach, krew zalewająca mu usta. Wybite oko. Opuch-
nięta twarz.

– Zapomnę. Nie będę mówić.
Kamień, zimny i ciężki, uwiązany do nóg. Auletes jęczy: resztkami

świadomości chyba pojmuje, co chcemy zrobíc.
– Zapomnę. Nie będę...
Kłamałem, oczywíscie, że kłamałem. On wyjechał, mówiłem. Tak, do

Aleksandrii, przygotować wszystko; wiesz, on ma tam dom. Tak, napisze.
Pośle po ciebie. Oczywíscie, że pozwolę ci wyjechać, przecież obiecałem.
Tak, jak tylko dostanę ten list.

Duch nie ucieka, już związany magią, choć ta go jeszcze przecież
nie dotyczy. Ostatnia część klątwy i koniec. Skończy się smutek mo-
jego brata, to czuwanie całymi dniami i nocami: moje nad nim, jego
w oczekiwaniu na list, który przecież nigdy nie przyjdzie. Jeszcze
tylko przeżyć spotkanie z upiorem, a potem – zanurzyć się na zawsze
w błogiej, boskiej niepamięci. Zacząć od nowa.

– Związuję cię – zaczynam. – Wiążę cię ze mną i z moją klątwą.
Ty, umarły, i ja, żywy: razem sprawimy, by się spełniła. Związuję cię.
Ukaż się. Daj mi swoje imię.

Ciemność obok mnie powoli kształtuje się w twarz.
Ktoś krzyczy. Chwilę zajmuje mi zrozumienie, że to ja sam.
Upiór ma popękane wargi, wybite zęby, krew na twarzy. Wokół nóg

zamotany sznur.
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– Moje imię – mówię chrapliwie, patrząc mi w oczy – to Syliusz
Auletes. Ale przecież ty wiesz.

Duch niedawno zmarłego, skuszony przez otwarty mundus. Zwią-
zany ze mną zaklęciem. Być może na zawsze. Próbuję coś powiedzieć.
Brak mi słów.

– Dałeś mi władzę nad swoją klątwą – szepce mi do ucha duch
człowieka, którego zabiłem. – Jak myślisz, co z nią zrobię? Co zrobię
z tobą?

Nie mam już nawet siły krzyczeć. Wiem, że dla mnie ta zimna,
ciemna noc już nigdy się nie skończy.
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CZĘŚCIOWE ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA

–
MICHAŁ OCHNIK

Rocznik 1990. Autor powieści i opowiadań drukowanych m.in. w ma-
gazynie „Nowa Fantastyka” oraz zinach internetowych. Jego debiu-
tancka powieść Zima ukazała się nakładem wydawnictwa Genius Cre-
ations. Od 2010 roku prowadzi bloga Mistycyzm popkulturowy. Lubi
pizzę z ananasem. Nie umie prosto siedzieć na krześle.
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– Zastanawiasz się pewnie, dlaczego wybrałam ten konkretny mo-
ment? – zapytała drobna, ciemnoskóra kobieta ubrana w dżinsy i bluzę
z kapturem. Włosy miała splecione w warkocz opadający jej na ramię,
na którym wisiała mała torba podróżna. W prawej dłoni trzymała la-
tarkę, którą oświetlała tarzającego się po poszyciu leśnym Dana. Lewą
miała zabandażowaną.

Mężczyzna wierzgał, krzyczał i wbijał palce w wilgotną ziemię. Nie
wyglądał na kogoś, kto chwilowo skłaniałby się ku introspekcji.

Ani, skoro już o tym mowa, na kogoś, komu z łatwością przychodzi
zachowanie ludzkich kształtów. Jego klatka piersiowa wybrzuszała
się i flaczała, nogi i ramiona wyginały się pod dziwnymi kątami, twarz
natomiast... Kobieta uznała, że w tym momencie nie powinna patrzeć
na twarz.

– Co...? Co...? – wycharczał z wysiłkiem Dan, wyginając plecy
w łuk.

– Chociaż nie – dodała kobieta po chwili zamyślenia. – To raczej
logiczne, czemu jestem tu akurat teraz. Głupie pytanie, zapomnij,
że cokolwiek mówiłam.

Dan zawył rozdzierająco. Jego palce wydłużyły się, kości przemie-
ściły z trzaskiem. Ostre igiełki gwałtownie rosnącej sierści przebiły
skórę na policzkach i podbródku, momentalnie pokrywając jego twarz
gęstą, burą szczeciną.

– To się czasami zdarza, rozumiesz – powiedziała, robiąc krok w tył,
bo mężczyzna, już w coraz mniejszym stopniu przypominający czło-
wieka, poturlał się niedaleko jej stóp. – Organizm nie wie, w jaki
sposób zareagować. Głowa mówi jedno, ciało coś zupełnie innego.

Przyklękła.
– Widzisz – kontynuowała, choć Dan prawie jej nie słuchał. –

Wszystko rozbija się o błędne założenia. Pierwsze z nich brzmi: „Wsze-
chświat działa linearnie i zerojedynkowo, a ludzie nie i to jest pro-
blem”. To bzdura. Jest dokładnie odwrotnie. Wszechświat perfekcyj-
nie radzi sobie z nieoznaczonością. To ludzie myślą binarnie. I w tym
tkwi nasz największy problem.
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Dan rzucał się jeszcze w paroksyzmach bólu. Kobieta – która być
może miała na imię Mari – uznała, że zmęczył się już na tyle, by mogła
do niego bezpiecznie podej́sć.

Chwyciła go za skronie, gwałtownym ruchem przyciągnęła do sie-
bie jego głowę i spojrzała głęboko w oczy. Próbował się wyrwać, szarp-
nął się naprawdę potężnie, ale jego głowa nie drgnęła ani o milimetr.
Kimkolwiek była nieznajoma, dysponowała znacznie większą siłą niż
było to możliwe dla kogoś o tak drobnej budowie.

Uśmiechnęła się i zaczęła nucić cichą melodię.
Dan ryknął potężnie i raz jeszcze targnął się do tyłu. Zacisnął dło-

nie na nadgarstkach nieznajomej i z całych sił próbował je rozewrzeć.
Równie dobrze mógłby próbować wydobyć głowę z żelaznego ima-
dła. Kobieta tymczasem cały czas nuciła tę samą prostą melodię i nie
odrywała spojrzenia od jego oczu.

Krzyki przeszły w jęki, a jęki w głośne dyszenie, które w końcu
zmieniło się w szybki, ale miarowy oddech. Dan drżał, z trudem utrzy-
mując się na klęczkach.

Kobieta puściła jego głowę i wyprostowała się. Poprawiła torbę,
której pasek w międzyczasie zsunął się jej aż do łokcia.

– Nie podnoś się – poradziła mu, gdy uniósł wzrok i spojrzał w jej
stronę. Odsunęła latarkę, by nie świecić mu po oczach. Promień świa-
tła padł na trawę, budząc śpiącą w gęstwinie ćmę i zmuszając ją do
odlotu. Zdawała sobie sprawę, że jego źrenice są w tym momencie
wrażliwe na ostre światło. – Daj sobie trochę czasu na ochłonięcie.
I na decyzję, które pytanie chcesz zadać jako pierwsze.

Teraz, gdy jego twarz na powrót przybrała ludzki kształt i propor-
cje, okazał się być całkiem przystojny, trochę w stylu kwadratowego
umięśnionego chłopca ze wsi, dzieciaka o niewinnych oczach i ciem-
nych, przystrzyżonych przy samej skórze włosach.

Dan odetchnął ciężko.
– Co się stało? – zapytał drżącym głosem.
Być-może-Mari westchnęła cicho. Ten etap będzie najtrudniejszy.
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– To skomplikowane – odparła. – Jak już mówiłam, wszystko opiera
się na błędnym zrozumieniu. Wiesz, co ci się stało?

Odwrócił wzrok.
– Jestem chory – powiedział cicho, starannie unikając jej spojrzenia.

Kobiecie, która niemal na pewno nosiła imię Mari, zrobiło się go żal.
Wiedziała, ile znaczeń kryje się w tych dwóch krótkich słowach.

– Nie – zdecydowanie pokręciła głową, warkocz zatańczył jej obok
policzka. – To nie jest choroba. Całe twoje ciało próbowało przybrać
zupełnie inny kształt, ale z jakiegoś powodu utknęło w połowie drogi.
Rosły ci kły i pazury. I sierść. Raz szczeknąłeś.

– Nienawidzę tego – burknął niemal niesłyszalnym głosem. Niezna-
joma uniosła jednak głowę.

– Czego? – zapytała.
– Sierści – odpowiedział bez wahania. – Na całym ciele, każdym

skrawku. Czuję każdy włosek. Przez cały czas. Nawet po tym, jak
znikają, nawet teraz.

Uśmiechnęła się do swoich wspomnień.
– Rozumiem – odparła łagodnym głosem.
Dan zmarszczył brwi i mocniej skulił się w sobie.
– Wątpię – rzucił, odwracając spojrzenie.
Gdybyś tylko wiedział, pomyślała młoda kobieta, która nie przed-

stawiła się imieniem Mari.
– Powiedz mi, co się z tobą działo – poprosiła.
– Nie.
– Czemu?
– Bo to głupie.
Uśmiechnęła się.
– Masz rację. – Kiwnęła głową i usiadła naprzeciw niego, opie-

rając się o pień pobliskiego drzewa w taki sposób, by znajdować się
z Danem twarzą w twarz. – To głupie. Zupełnie bez sensu. Nie ma
żadnego racjonalnego wyjaśnienia. I na dodatek brzmi śmiesznie, jak
z tandetnego horroru. Ale musisz to powiedzieć na głos, Dan. Jeśli
coś ma się zmienić, musisz to usłyszeć ze swoich własnych ust.
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– Jestem wilkołakiem – powiedział, na przemian zaciskając i roz-
luźniając pięści. Odetchnął. Najwyraźniej powoli odzyskiwał już przy-
tomność umysłu. – Masz rację, to brzmi naprawdę idiotycznie.

Spojrzał jej w oczy, niemal wyzywając ją, by go wyśmiała. Kobieta,
która zapewne nazywała się Mari, pokiwała głową. Nie dojrzał w jej
wyrazie twarzy ani krzty zwątpienia. Przeciwnie, uśmiechała się. Tro-
chę jak matka widząca jak jej dziecko robi pierwszy samodzielny krok.

– Bardzo dobrze – pochwaliła go. – Niekontrolowane transforma-
cje, wycie do księżyca, niechęć do korzystania ze srebrnej zastawy
stołowej... – zamachała palcami zabandażowanej dłoni przed swoją
twarzą. – Takie rzeczy.

Dan podkurczył nogi i objął je ramionami, opierając podbródek
o kolana. Choć niedawno obchodził dwudzieste pierwsze urodziny,
w tym momencie wyglądał prawie jak mały chłopiec.

– To się stało dwa lata temu – powiedział. – Nie wiem czemu. Od
tamtego czasu, miesiąc w miesiąc, zmieniam się w... nie wiem, w co
właściwie.

– Wilkołaka – podpowiedziała usłużnie.
– Nie mam zamiaru wypowiadać tego na głos po raz kolejny!
– No to „lykantropa” – westchnęła. – Lepiej? Mów dalej.
– Dobrze, że mieszkamy za miastem, łatwiej jest mi się wymykać do

lasu. Próbowałem zamykać się w piwnicy, ale to zbyt niebezpieczne.
– Mieszkasz z rodzicami i małą siostrzyczką – potwierdziła kobieta,

która okazjonalnie myślała o sobie jako o osobie noszącej imię Mari.
– Zakładam, że tandetna kłódka z supermarketu jako polisa na życie
twojej rodziny to nie jest najlepszy pomysł.

– To wszystko wina ścian – mocniej podkurczył kolana. Nie zapytał,
skąd Mari (jeśli było to jej imię) wie o jego rodzinie. Odpowiadało jej
to. – I zapachy. Gdy jestem... wilkiem... wszystko czuję mocniej. Tutaj
mogę biegać, oddychać...

– ...i zabijać – dodała. – Nie musisz się czerwienić. Wiem, że było to
tylko kilka królików i jedna bardzo pechowa sarna. Uwierz mi, gdybyś
zabił człowieka, nie byłoby mnie tu.
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Dan zmarszczył brwi.
– Kim ty właściwie jesteś? – zapytał.
– Jeszcze nie zdecydowałam – odparła wymijająco. – Wróćmy do

tematu. Jesteś wilkołakiem, to prawda. Ale czy wiesz, co to oznacza?
Daleko za ich plecami w ciemności zaskrzeczał jakís ptak.
Dan pokręcił głową.
– Że jestem przeklęty? – próbował zgadnąć. Wzruszył ramionami.
Kąciki ust kobiety, której tożsamość była niejasna, ale mogła mieć

coś wspólnego z imieniem Mari, uniosły się lekko.
– To pytanie retoryczne – wyjaśniła. – Nie chodzi o to, żebyś na nie

odpowiedział, ale o to, żebyś się nad nim porządnie zastanowił. Po-
zwolił sobie na otworzenie w twojej głowie drzwi, które zaprowadzą
cię do odpowiedzi. Albo ciekawszego pytania.

– No dobrze – odetchnął ciężko. – Co się ze mną, do cholery, dzieje?
Nieznajoma podniosła się i zaczęła spacerować wokół drzewa, pod

którym siedział Dan. Zwrócił uwagę na to, jak swobodnie się zacho-
wuje. Oddychała pełną piersią, a uśmiech nie schodził z jej twarzy
nawet na moment.

– Na samym początku naszej rozmowy powiedziałam, że wszech-
świat działa w absurdalny, abstrakcyjny sposób – zaczęła. – Wszystko
dzieje się wokół nas według własnych zasad, ale nasze małe rozumki
nie są w stanie tego pojąć i na swoje potrzeby upraszczają każdą rzecz,
którą zarejestrują. Ma to dobre strony, ale ma też efekty uboczne. Słu-
chasz mnie, Danielu?

– Tak.
– Znakomicie. Wilkołactwo jest jedną z takich rzeczy. Gdy ludzie

na samym początku próbowali zrozumieć ten proces, nie byli w stanie
objąć umysłem jego prawdziwej natury. To nie ich wina. Wilkołaki
rodzą się rzadko, ale regularnie. Czasami któreś z nas nie umie zapa-
nować nad tym procesem i szybko ginie, w międzyczasie napędzając
mocnego stracha bliźnim, zabijając parę osób i tak dalej. Co więc
w takiej sytuacji robią ludzie?
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– Nie wiem. Co?
Zatrzymała się raptownie i zerknęła na Dana.
– Folklor – odpowiedziała. – Plotki, przekłamania i nieporozumie-

nia zaczęły się przenikać i łączyć, aż w końcu powstał tłuściutki, so-
czysty, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach mit wilkołaka.
Nadano nam nazwę, kształt, ideę i zwyczaje. Wymyślono nam zasady,
którym jesteśmy posłuszni, nadano moce oraz słabości. I wiesz co?
Początkowo to się sprawdzało. Gdy rodzilísmy się przed powstaniem
mitu, brakowało nam kontekstu. To była ruletka. Nie mielísmy poję-
cia, czym się staniemy, bo moglísmy być wszystkim, zawsze, wszędzie.
Najczęściej kończyło się to czymś cudownym. Z rzadka czymś strasz-
liwym. A zadziwiająco często czymś po prostu nudnym. Ale potem
pojawił się mit. Mit dał nam... granicę. Formę, w którą zaczęlísmy
wchodzić. Gdy zauważasz, co się z tobą dzieje, koszmary, transforma-
cje i tak dalej, twój umysł desperacko szuka czegoś, czym mógłby to
wytłumaczyć... i znajduje wilkołaka, którego nam wmówiono. A ciało
podąża za tym, co umysł wie o wilkołakach.

– „Nam”? – Uniósł brew. – Jesteś taka jak ja?
Dopiero w tym momencie uświadomił sobie, że jego rozmówczyni

nie ma zapachu. Jej ubranie pachniało, czuł woń perfum, fabryczny
zapach torby, którą nosiła i drugie śniadanie (kanapkę z serem i ma-
jonezem – jego ulubioną) w torbie. Ale nie jej pot, nie naturalną woń
jej ciała.

W swoim obecnym stanie zachował część wilczych zmysłów. Nie
wszystkie działały bez zarzutu, ale węch był niemal idealny. Wyczu-
wał wiewiórkę na drzewie kilometr za swoimi plecami, dym spalin sa-
mochodu, który dziesięć minut wcześniej przejechał najbliższą drogą
i fakt, że kierowca jadł hot doga.

Nie wyczuwał kobiety, która stała dwa metry od niego i która nie
przedstawiła mu się imieniem Mari.

Pokiwała głową z entuzjazmem.
– Jestem dokładnie taka jak ty – oznajmiła. – Nie zdajesz sobie

nawet sprawy z tego, jak bardzo. Mogę mówić dalej?
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Przytaknął.
Mari przeciągnęła się i wróciła na swoje miejsce przy pniu drzewa.
– Na czym skończyłam...? – zawahała się.
– Na tym, że zaczynają się komplikacje – przypomniał jej Dan. –

Chodzi o to, co działo się ze mną dzisiaj, prawda? Pierwszy raz tak
miałem. Przemiany bywały bolesne, ale nigdy nie kończyły się... tym.
Jakbym utknął w połowie. Tak jakby moje ciało nie było w stanie się
zdecydować, jakiego chce być kształtu.

Zadrżał na samo wspomnienie bólu.
– Znam to z autopsji. – Kobieta przeciągnęła się. – Ale znowu

zbaczam z tematu. Wybacz. Wiesz, jaki jest dzís dzień?
– Wtorek – odparł odruchowo Dan. – Choć teraz już pewnie środa...
– Od godziny. – Kiwnęła głową. – Ale nie o to mi chodzi. Wiesz,

jakie konkretnie zjawisko mamy dzís na nieboskłonie?
– Pełnię – oznajmił szorstko Dan. – Zawsze wiem, kiedy jest pełnia.

Możesz mnie zapytać o to, którego dnia będzie pełnia za dwa lata
w sierpniu i odpowiem bez zastanowienia.

– Popatrz w górę. – Uniosła palec wskazujący. – I powiedz mi, co
widzisz.

Dan zadarł głowę.
– Korony drzew – oznajmił. – I trochę nieba. Gwiazdy.
Jego rozmówczyni zerknęła w górę i zmarszczyła czoło.
– Nie przewidziałam tego – burknęła, nieco zawstydzona. – Gdy-

byśmy byli na otwartym terenie, ty popatrzyłbyś w górę, po czym po-
wiedziałbyś, że nie rozumiesz, a ja tryumfalnie wytłumaczyłabym ci,
że dzisiejszej nocy możemy zaobserwować rzadki fenomen astrono-
miczny znany jako... i tu zrobiłabym znaczącą pauzę dla podkręcenia
napięcia... częściowe zaćmienie Księżyca.

Dan zamrugał. Chwilę potrwało, zanim dotarły do niego jej słowa.
– Częściowe zaćmienie Księżyca – powtórzył.
– Przy całkowitym nie byłoby problemu. – Uśmiechnęła się. – Prze-

miana by się nie odpaliła. Przy półcieniowym miałbyś trochę trudniej-
szą transformację. Problem pojawia się przy częściowych. Organizm
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wariuje, bo nie ma pojęcia, jak powinien reagować. To są te skutki
uboczne, o których mówiłam.

– Mit tego nie przewidział – szepnął Dan. Otworzył szerzej oczy.
„Zrozumiał” – tryumfalnie pomyślała niewykluczone, że Mari. „W koń-
cu zrozumiał”. – Więc ciało nie wie, jak się zachować. Bo nie ma na
to reguły.

Nieznajoma kiwnęła głową.
– Ludzie patrzą na wilkołactwo jak na lampkę nocną z tylko dwiema

opcjami „włącz–wyłącz” – wyjaśniła. – Tymczasem to przypomina ra-
czej smartfona, w którym możesz rozjaśniać i przyciemniać ekran, wy-
bierać dzwonki, grać w gry, pobierać aplikacje i robić nagrania. Jesteś
smartfonem, Dan. Nie lampką nocną.

– Więc da się mnie wyleczyć? – upewnił się. – Mogę nie być wilko-
łakiem?

– Nie da się ciebie wyleczyć, bo nie jesteś chory – poprawiła go
Mari, o ile było to jej imię. – I możesz być czymkolwiek chcesz, kim-
kolwiek chcesz, kiedykolwiek chcesz. Masz pełną kontrolę nad swoją
naturą. Całą naturą – dodała z naciskiem, by te słowa do niego dotarły.

Uniósł wzrok. Mari dojrzała tam dyskomfort, który nie miał niczego
wspólnego z wilkołactwem. Jeszcze na długo zanim jego skóra miesiąc
w miesiąc zaczęła porastać sierścią, Dan za dobrze znał uczucie ciała,
które nie pasuje.

– Kiedykolwiek?
– Masz pełną kontrolę nad swoimi wymiarami – wyjaśniła. – Czas

to po prostu kolejny kierunek.
– Jestem pewien, że nie potrafię podróżować w czasie. – Uśmiech-

nął się krzywo.
– A próbowałeś?
– Czekaj, nie tak prędko. – Zamachał rękami. – Czym my właściwie

jesteśmy? Tak naprawdę?
– Nie wiem. – Wzruszyła ramionami i roześmiała się. – Sama do-

piero przeszłam to, co ty teraz i wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem.
Może jesteśmy wybrykiem natury. Może systemem odpornościowym
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rzeczywistości. Może ktoś nas stworzył w jakimś laboratorium na in-
nej planecie. To nie ma znaczenia, Dan. Najmniejszego. Możemy być,
czym tylko chcemy. Albo możemy pozostać tacy, jakimi nam wmó-
wiono, że jesteśmy.

– Na pewno nie. – Pokręcił natychmiast głową. – Nigdy więcej
biegania w nocy po lesie.

Roześmiała się.
– Aż za dobrze cię rozumiem.
– Jest nas więcej? – Chciał wiedzieć Dan.
– Musimy ich znaleźć. – Ochoczo pokiwała głową. – Tym właśnie

mam zamiar się zająć, jak tylko z tobą skończę.
– Nie zabierzesz mnie ze sobą? – Zaniepokoił się.
Pokręciła głową.
– Ty masz do zrobienia jeszcze jedną rzecz – oznajmiła na siedem-

dziesiąt pięć procent Mari. – Coś w rodzaju jazdy próbnej i zadania
domowego.

– To znaczy?
Podniosła się, otrzepała spodnie i spojrzała na niego z błyskiem

w oku.
– Pamiętasz melodię, którą zanuciłam ci chwilę temu?
Dan pokiwał głową i zaczął ją nucić. Ta, która podawałaby się za

Mari, gdyby ją o to zapytano, dołączyła do niego. Nucili przez chwilę
unisono, aż upewniła się, że dobrze zapamiętał wszystkie nuty.

– Co to za melodia? – zapytał.
Uśmiechnęła się.
– Nie wiem, skąd się wzięła ani co oznacza – przyznała niechętnie.

– Nauczyłam się jej od kogoś, kto... – zamilkła na moment. – Kto
pomógł mi, gdy byłam w takiej sytuacji jak ty.

Dan odetchnął.
– No dobrze – wyprostował się. – Co teraz?
– Wyślę cię do wilkołaka, który potrzebuje pomocy – oznajmiła. –

Ja pomogłam komuś, więc ty również to zrobisz. Tak będzie uczciwie.
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Technicznie rzecz biorąc było to kłamstwo, ale Mari-Albo-I-Nie-
Mari nie była pewna, czy uda się jej wyjaśnić Danowi prawdziwy sens
sytuacji.

Zawahał się.
– Może ty powinnaś...? – zaczął, ale natychmiast przerwał, widząc

minę nieznajomej.
– To zadanie, które tylko ty możesz wykonać. A raczej, jeśli cho-

dzi o precyzję, to zadanie, którego ja nie mogę wykonać. Proszę, nie
nawal, bo inaczej oboje będziemy mieli poważny problem.

– Nie rozumiem.
– Zrozumiesz – obiecała. – Zamknij oczy.
Posłusznie zacisnął powieki. Poczuł na swoim czole dotyk jej pal-

ców, delikatny i krótki jak muśnięcie skrzydeł ćmy.
– Zobaczymy się jeszcze? – zapytał. Nie otworzył oczu. Coś mu

mówiło, że nie powinien, nie teraz, nie w tym momencie.
– O tak – usłyszał jej głos niknący w oddali. – Szybciej niż myślisz.
Dan odetchnął. Poczuł, jak rzeczywistość zmienia się wokół niego.
Wszystkim, pomyślał. Mogę być wszystkim, zgadza się?
Mniejsze ciało. Smuklejsze, o lepszym kształcie. Dłuższe, gęstsze

włosy, delikatniejsze rysy twarzy. Inne... wszystko.
W końcu takie, jak trzeba.
W końcu takie, jak być powinno.
Poczuł, że jego ciało zaczęło się zmieniać. Nie tak jak w trakcie

wilczych transformacji. Nie czuł bólu ani strachu, nie tracił zmysłów.
Jego sylwetka kurczyła się, czuł, jak kości i mięśnie przemieszczają
się, by nadać ciału nowe proporcje. To było jak zrzucanie z siebie po
bardzo długim czasie ciężkiego, niewygodnego ubrania.

Przypomniał sobie – choć był pewien, że nigdy wcześniej nie miał
tej informacji w głowie – o tym, że jego moce transformacji działają
nie tylko na jego własne ciało, ale i przedmioty blisko niego. Po wielu
latach szkolenia spokojnie byłby w stanie własną wolą przekonstru-
ować całe pomieszczenie.
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Nie byłby. Jest. Wiedza, którą zdobędzie za wiele lat, jest do jego
dyspozycji już teraz. Jego pamięć sięgała nie tylko wstecz, ale i do
przodu.

Czas to po prostu kolejny kierunek.
Zdezorientowało go to. Na moment spanikował i stracił równo-

wagę. Chwycił się czegoś na oślep i poczuł, jak drewniany sęk boleśnie
wbija mu się w dłoń.

W jego umyśle pojawiały się kolejne informacje, wypływały na po-
wierzchnię jak mydlane bańki w kąpieli. Nazwiska, fakty, umiejętności
i... nowa osobowość?

Nie, uwiadomił sobie. Wiedza z przyszłości. Nowe doświadczenia
kładące się ciężarem w świadomości i zmieniające sposób zachowania
oraz patrzenia na świat. Ta sama osoba. Ale już uformowana tym, co
dopiero nastąpi.

Towarzyska, trochę zadziorna, swobodna, mająca skłonności do po-
padania w dygresje. Osoba, którą być może stanie się kiedyś, w przy-
szłości... Albo może być nią już w tej chwili. Jeśli tylko zechce.

Chciała.
W końcu przemiana dobiegła końca. Miała teraz ciało młodej, czar-

noskórej kobiety ubranej w dżinsy i bluzę z kapturem. Włosy splótł –
splotła, poprawiła się w myślach z tak wielką satysfakcją, że niemal
łzy stanęły jej w oczach – w warkocz, który opadał jej na ramię, na
którym wisiała mała torba podróżna.

Zrozumiała już, co się dzieje. Uśmiechnęła się szeroko.
Naraz syknęła z bólu i uniosła dłoń do twarzy. Sęk zranił ją mocniej

niż myślała. Wyciągnęła z torby opatrunek i opatrzyła ranę.
Usłyszała za sobą przepełniony bólem skowyt i szybkim krokiem

ruszyła w tamtym kierunku.
Muszę wymyślić sobie jakieś imię, pomyślała, pewnym krokiem

przedzierając się przez leśną gęstwinę. Nie pamiętała, czy to pyta-
nie padnie w tej rozmowie, ale uznała, że tak czy inaczej przyda jej się
alias.
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Mari, pomyślała. Brzmi... dobrze. Na początek.
Jeśli nie będzie pasowało, to je zmieni.

Podziękowania za sensitivity reading dla Fabiana Godynia.
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SZUM MUSZLI

–
GABRIELA KASPRZYK

Wychowała się na baśniach i fantastyce, więc od zawsze wiedziała,
że będzie zajmować się literaturą. Dlatego studiuje polonistykę-kompa-
ratystykę. Nie wyobraża sobie napisać tekstu, w którym nie byłoby
(głównego) miejsca dla postaci LGBTQ+.
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Wczesną wiosną morze nawet w Saphronae zdawało się jeszcze odbi-
jać raczej szarość skał niż błękit nieba, ale Nursia widziała je po raz
pierwszy i uznała za piękne. Szukając muszli, boso brodziła w zimnej
wodzie, co chwilę spoglądając na horyzont i niknący za nim statek.
Musiał płynąć do Del Malis po jedwab i wonne złoto. Odwróciła głowę
ku murom miasta i zamkowym ścianom. Wyglądały jak zbudowane
z wygładzonych przez morze, szarych kamieni, takich samych jak te
leżące na plaży. Zebrano je tutaj czy przez wieki zdążyły upodobnić
się do krajobrazu?

Na falach, całkiem niedaleko, zakołysała się rybacka łupina. Nur-
sia wyszła z wody i przysiadła na kamieniu, by wzuć buty, a potem
ruszyła ścieżką wiodącą pośród żółtawych traw w stronę zamku. Gdy
przestała słyszeć szum morza, przyłożyła do ucha muszelkę, by spraw-
dzić, czy w niej pozostał. Tak, był tam. Lecz wiedziała, że usłyszałaby
go nawet w zwykłym kielichu.

Gdy zjawiła się u Inkwizytora, miała jeszcze wilgotne włosy i ru-
miane policzki. Dostrzegł od razu, że jest mniej blada, a jej zielone
oczy wydają się jeszcze bardziej przenikliwe. Podobało mu się to by-
stre spojrzenie, lecz i napawało dziwnym lękiem. Zbyt było podobne
do jego własnego.

– I jak ci się podoba morze, pani? – zapytał. Miał przyjemny głos
i najbłahsze słowo wymawiał z wielką starannością.

Wskazał jej miejsce naprzeciwko siebie, za ciężkim stołem. Odsu-
nął na bok księgę i kopcący kaganek, którym doświetlał sobie stronice;
o tej porze roku przez okrągłe szkiełka okien nie wpadało jeszcze wiele
światła, a jego wzrok słabł od kilku miesięcy. Zachował przystojną
twarz, a ciemne włosy ledwie znaczyły nitki siwizny, lecz czas upomi-
nał się o swoje.

– Żadna rycina ani żaden tekst nie oddaje jego majestatu, panie –
odparła.

– Rozgościłaś się już na zamku? To musi być dla ciebie wielka od-
miana, pani.
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– Tak, i jestem za nią ogromnie wdzięczna.
W chwili ciszy zdała sobie sprawę, że mężczyzna czeka na jej dalszą

wypowiedź. Tyle że nie miała mu już nic do powiedzenia. Mogła tylko
zapytać.

– Czy zbliża się okazja, na którą powinnam coś napisać?
– Nie, nie. Pisz, pani, jak pisałaś wcześniej. Czy poznałaś już kró-

lową?
– Widziałam ją raz tylko, wczoraj, na dziedzińcu, lecz nie było ni-

kogo, kto mógłby mnie przedstawić.
– Tym lepiej. Uczynię to sam, dzisiaj wieczorem. Jakie zrobiła na

tobie wrażenie?
– Jak morze.
Cornelius uśmiechnął się. Nie wiedziała, czy to drwina z jej kon-

ceptu, czy naprawdę mu się spodobał.
– Pisz – rzekł wesoło, oddalając ją gestem. – Gdybyś czegoś po-

trzebowała, czy to atramentu, czy nowych sukni, zwróć się do mnie –
powtórzył swoje słowa sprzed trzech dni.

Ucałowała pierścień na podsuniętej dłoni i wyszła z komnaty. Wra-
cając do siebie, czuła na duszy zimny głaz. Wciąż nie wiedziała, czego
chciał od niej ten człowiek, który mógłby przecież sprowadzić na dwór
najsławniejszych poetów. Przeczuwała, że potrzebował nie tylko jej
wierszy.

* * *

Sala migotała blaskiem pochodni i ogromnego kominka, który ogrze-
wał plecy siedzących najbliżej. Nursia z przyjemnością rozsiadła się
w jego cieple, lecz dłonie lekko jej drżały. Przełykając owoce i wino,
zerkała na prawo, gdzie, tuż za Inkwizytorem, siedziała królowa. Śle-
dziła jej dumne, ostre rysy, łagodniejące czasem w lekkim uśmiechu,
i złotoszare włosy spływające po ramionach obleczonych w błękitną
suknię; niczym morska roślinność na nadbrzeżnych skałach.

– Lubisz tańczyć, pani? – zapytał ją Inkwizytor. – Prawie codziennie
ktoś tu tańczy, więc gdybyś miała ochotę...
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– Tego mnie w klasztorze nie nauczono.
– Na pewno znajdziesz nauczyciela.
Chociaż muzycy przygrywali na flecie i lutni, dworzanie nie odeszli

jeszcze od stołów. Nursia pierwszy raz zjawiła się na wspólnym po-
siłku i mogła wreszcie zobaczyć ich wszystkich razem. Prawie setka
ludzi, wesołych i pięknie ubranych; nawet siedząc, zdawali się ru-
chliwi i energiczni. Rzadko kto milczał, a jeśli nawet, to tylko po to,
by posłuchać rozmowy sąsiadów. W kolorowych, delikatnych szatach
przypominali motyle, ale swą gwarliwością upodobniali się do pszcze-
lego roju.

Tylko królowa prawie nie otwierała ust, spoglądając na swoich pod-
danych, obserwując ich energiczne rozmowy i tańce. Nursii zdawało
się w tamtej chwili niemożliwe, by sama królowa mogła kiedyś umrzeć.
Zdawała się jej wieczna niczym skała.

Im dłużej trwała uczta, tym więcej pytających spojrzeń czuła na
sobie poetka. Siedziała wystawiona na widok, jak nowy nabytek do-
stojnego Corneliusa. A nawet jeszcze nie przedstawił jej oficjalnie,
wyczekując być może końca kolacji. On sam, nie zważając na spoj-
rzenia, którymi obrzucano jego podopieczną, sączył swobodnie wino
z pozłacanego kielicha. Nursia oprócz swojego patrona znała tylko
jednego kapłana. Młodego zastępcę Inkwizytora, który siedział po jej
lewej. Czuła z jego strony oschłą niechęć. Zasępiony i surowy, zdawał
się służyć na dworze za przypomnienie pokuty czy żałoby po zmarłych
władcach.

Brzdęk sztućców zdawał się cichnąć, a Inkwizytor odstawił kielich,
gotów chyba zwrócić się wreszcie do królowej, lecz ta odwróciła nagle
głowę i odezwała się pierwsza:

– Dostojny Corneliusie, nie baw się dłużej naszą cierpliwością.
Nie patrzyła jednak na niego, a na Nursię, która zadrżała pod tym

spojrzeniem tak samo jak wtedy na dziedzińcu, gdy widziały się z da-
leka.

– Przyjęło się, że najpierw karmi się ciało, później duszę, Wasza
Miłość – odrzekł Inkwizytor. – Lecz być może powinienem chociaż za-
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powiedzieć, że będę miał przyjemność przedstawić niezwykły talent,
który wychował się w klasztorze w górach Ampeluzy. Jako że do-
wiedziałem się o tym winnym szczepie, pozwoliłem sobie wyrwać go
z macierzystej ziemi i sprowadzić do twojej winnicy. Nursio, pozwo-
lisz?

Poetka wstała i, jak ćwiczyli, skłoniła się przed królową, po czym ru-
szyła wzdłuż stołów. Czuła, jak jej serce bije w rytm kroków. Słyszała
ciszę, która zapadła tak nagle; zamilkły nawet instrumenty. Patrzyła
pod stopy, chociaż podłoga w zamku była idealnie gładka, nie tak nie-
równa jak posadzki w klasztorze. Wreszcie znalazła się po drugiej
stronie stołów, naprzeciwko królowej i Inkwizytora. Znów dygnęła,
dłoń schowała za sobą, by nie drżała.

– Wybacz mi, Wasza Wysokość, lecz nie potrafię mówić o sobie
w słowach tak wytwornych, jak te Jego Dostojności. Nie potrafię two-
rzyć mów, jedynie wiersze. Pozwól więc, że właśnie te ci przedstawię.

Usiadła na przyniesionym jej taborecie i odebrała od pazia lutnię.
Pogładziła jej struny, po czym wzięła wdech, widząc oczekujące spoj-
rzenie Inkwizytora i jakby zachęcający uśmiech władczyni. Poprawiła
palce na gryfie i wreszcie zaczęła grać, a po kilku akordach – śpiewać.

Cornelius odczuł spokój, słysząc jej głos. Doprawdy, pomyślał, jej
słowa to najczystsza poezja. Obawiał się, że chociaż wiersze dziew-
czyny są znakomite, braknie jej charyzmy. Ku swojemu zadowoleniu
stwierdził, że się pomylił.

* * *

– Więc przypominam ci morze? Fale cierpliwe i dumne?
– Tak. I skały.
Przechadzały się nieśpiesznie krużgankami, spoglądając na rozkwi-

tające w ogrodzie kwiaty i błękitniejące niebo. Dzień był ciepły i ja-
sny i twarz królowej wydawała się Nursii mniej kamienna, a bardziej
ludzka. Nadal jednak boska.

– „Skały dumę czołu dały” – zacytowała królowa, uśmiechając się
łagodnie. Nagle dodała jednak: – Tak, po tym, jak przeżyłam dwóch
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mężów, można podejrzewać, że przeżyję wszystkich. Ale chcą, bym
wyszła teraz za księcia Laguilli. Chyba nie życzą mu dobrze.

– A Wasza Wysokość co o tym sądzi?
– Nie powinnam ci się chyba zwierzać, że nie podoba mi się pomysł

twojego patrona, nieprawdaż?
Nursia nie mogła powstrzymać uśmiechu, widząc błysk w oczach

władczyni. Zdawało jej się, że to zaproszenie: czuj się przy mnie swo-
bodnie. Bała się, że może to być pułapka, lecz nawet jeśli – to i tak
chciała w nią wpaść.

– Prawda, mogłoby to być ryzykowne – odparła rozbawiona.
– Zdaje mi się jednak, że on to dobrze wie. Szanuję jego wierną

służbę i przenikliwość, lecz Cornelius jest przede wszystkim kapłanem,
a ja jestem przede wszystkim polityczką. On chce umocnienia religii,
by nie poddać się cesarskim wpływom, a ja zdaję sobie sprawę, że mał-
żeństwo z cesarzem byłoby bezpieczniejsze, nawet jeśli ten ubzdurał
sobie, że jest obiecanym wybrańcem Boga.

– Ale czy to nie oznaczałoby wcielenia Saphronae do Reavianu?
– Usiądźmy tutaj. – Wskazała na kamienną ławkę zagrzaną od

słońca. – Tak, oznaczałoby. Ale to zawsze była tylko kwestia czasu...
Można udawać, że nie, ale od wieku istniejemy dzięki łasce Reavianu.

Nursia zamilkła, wpatrując się w kamienne, antyczne mury, poro-
śnięte mchem i bluszczem. Stały tu na długo przed powstaniem Re-
avianu i mimo że kamień gdzieniegdzie kruszał, zdawało się, że mo-
głyby stać tak jeszcze wiele wieków. Prawda, że rozległe niegdyś pań-
stwo skurczyło się do niewielkiego półwyspu, swojej historycznej ko-
lebki, ale nie słyszała wcześniej, by Saphronae miało inne problemy
niż brak następcy tronu.

– Wszystko w porządku?
Zmieszana, poprawiła kosmyk włosów, który opadł jej na twarz.
– Przepraszam, po prostu o niczym z tego nie wiedziałam – po-

wiedziała, zaciskając dłonie złożone na podołku. – I nic nie można
zrobić?
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– Mogłabym ten problem zostawić następnemu pokoleniu. Nic
jednak nie jest wieczne, a Saphronae ugina się pod swoim wiekiem
i dawną chwałą. W tej chwili prowadzę korespondencję, zastanawiam
się...

Nursia skinęła głową, by jakoś wyrazić swoje zrozumienie. Prze-
chyliła twarz, wystawiając ją na słońce i przyjemny, ciepły wiatr. Wy-
dawało jej się, że królowa powinna wcale nie wybierać, nie dzielić
władzy z nikim. Nie potrafiła wyobrazić sobie mężczyzny na tronie
Saphronae. Czy samo to nie zatopiłoby półwyspu w morzu? Męż-
czyźni przecież kochają wojnę i polowania, a Saphronae umiłowało
sobie sztukę i naukę. Nie powiedziała jednak nic na ten temat, bo
wiedziała, że to jedynie jej własny strach przed zmianą. Ośmieliła się
tylko szepnąć:

– Dla Waszej Wysokości to też wybór małżonka.
– Tak, nie chciałabym, by był gburem – zaśmiała się królowa. – Ale

już dość o państwie, opowiedz mi o sobie. Pochodzisz z Ampeluzy,
tak?

– Dokładnie nie wiem. Oddano mnie tam do klasztoru jako bez-
imienne niemowlę, ale sowicie opłacano moje wychowanie. Miałam
wiele szczęścia jak na nieślubne dziecko. Bardzo dobrze mnie tam
traktowano.

– I nie chciałaś tam pozostać?
Nursia przywołała w pamięci twarze przyjaciółek i przeoryszy, która

była dla niej jak prawdziwa matka przez te wszystkie lata. Pomyślała
o pięknej, chociaż chłodnej sali biblioteki, w której spędzała długie
godziny. Uwielbiała klasztor i jego życie, chociaż nie potrafiła sobie
odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle wierzy w Boga i zapowiedziane
zjednoczenie świata pod jego berłem. Zresztą, wiele sióstr też zdawało
się bardziej zainteresowanych nauką niż wyczekiwaniem tej nowej
epoki. Tylko kilka spędzało długie godziny na modlitwach. Wszyst-
kie jednak zgadzały się, że cesarz Reavianu nie jest żadnym bogiem
ani nawet prorokiem.

183



– Tak mi się zdawało, dopóki nie wiedziałam, że mam inne możli-
wości – odparła, uśmiechając się.

Królowa odpowiedziała jej tym samym, po czym wstała i rozprosto-
wała błękitny materiał sukni.

– Cieszę się, że wybrałaś inne możliwości – powiedziała, odwraca-
jąc spojrzenie ku niebu, którego kolor zwiastował bliskie upały.

* * *

Gdy weszła do sali, młody kapłan już na nią czekał. Wydawał się pełen
żaru i bardziej energiczny niż zwykle. Poprosił, by usiadła razem z nim
i przedstawił towarzyszących mu mężczyzn, o których obecności nie
została uprzedzona. Wiedziała, kim są, bo Inkwizytor zdążył jej o nich
opowiedzieć. Trzej najważniejsi lordowie służący królowej radą.

– Zaszczytem jest cię wreszcie osobíscie poznać, pani – odezwał się
do niej jeden z nich. – Życie na zamku stało się przyjemniejsze, odkąd
uświetniasz je swoją poezją.

– Cieszy mnie, jeśli naprawdę tak jest – odparła poważnie.
Na kilka długich sekund zapanowała cisza i mężczyźni obrzucili się

szybkimi spojrzeniami. Odkąd dostała zaproszenie od Ammoniusa,
podejrzewała, że nie chce z nią mówić o wierszach, ale teraz domyśliła
się, że chodzi o politykę, a nie religię, jak wcześniej podejrzewała.

– Królowa również zdaje się bardzo cenić twoje towarzystwo – za-
czął wreszcie ostrożnie kleryk. – Zdajesz sobie zapewne sprawę, że to
wielki zaszczyt. Ale zaszczyty wiążą się również z odpowiedzialnością.

Nursia spojrzała mu prosto w oczy, szukając wyjaśnienia. Chciała
wiedzieć, do czego pije. Wydawał się zaskoczony jej bezpośrednio-
ścią. Wreszcie utkwił wzrok we własnych dłoniach złożonych na blacie
stołu.

– Rzecz w tym, że Saphronae stoi na skraju przepaści – kontynu-
ował. – Jej Wysokość musi jak najprędzej wyj́sć za mąż. Książę Aman-
cio z Laguilli jest najlepszym kandydatem, lecz królowa wciąż zwleka
z decyzją.
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– Pragniemy prosić, byś, ze względu na dobro ojczyzny, pomogła ją
przekonać – odezwał się najmłodszy z lordów. – Wierszem czy podczas
rozmowy, jak uznasz za stosowne.

Zamilkła, chociaż doskonale wiedziała, co chce odpowiedzieć. Nie
wiedziała jednak jak. Strużka potu spłynęła po jej karku. Dopiero, gdy
odwróciła głowę i zobaczyła za oknem mewę, znalazła odpowiednie
słowa.

– Kim jestem, by mówić morzu, dokąd ma płynąć? Ono nie słucha
nikogo.

Nerwowe grymasy mężczyzn zdradziły nie tylko ich zawód, ale
również gniew. Wstała szybko, nieco przestraszona. Próbowali ją
jeszcze namawiać, odwoływać się do rozsądku, ale uzyskali tylko jej
grzecznościowe „Przepraszam, muszę już ísć”. Wiedziała, że nie ma
z czego im się tłumaczyć.

Gdy już, zdyszana, zamknęła za sobą drzwi, przypomniała sobie,
że nawet morze podąża tam, gdzie wskaże mu księżyc. Na szczęście
oni zdawali się o tym nie wiedzieć.

* * *

Letnia noc była ciepła i bezchmurna, a owady i ptaki z ożywieniem
śpiewały na pobliskich polach. Zamek za to pogrążony był w ciszy.
Czasem tylko słychać było kroki wartowników, ostatnie ściszone roz-
mowy lub krótkie ujadanie psów.

Nursia przystawiła oko do teleskopu i zamarła przy nim na chwilę.
Potem przesunęła go, by spojrzeć na inną część nieba.

– Niesamowite – wyszeptała. – Widać trochę mniej wyraźnie, ale
jednak naprawdę bliżej.

Oderwała się od urządzenia i odwróciła się ku Theonii. Królowa
stała przy krawędzi wieży, lekko oparta o blankę, i uśmiechała się.
Zdawała się jaśnieć równie mocno co pełnia.

– Cieszę się, że działa.
– Dziękuję za prezent.
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Nursia podeszła do niej, niepewna, ale ożywiona. Królowa jednak
nie wahała się i objęła ją, delikatnie gładząc plecy. Poetka wreszcie
wtuliła się w pachnące jaśminem włosy.

– Musisz sama zobaczyć – powiedziała po chwili, gdy jej oddech
stał się spokojniejszy.

– Pewnie nic z tego nie zrozumiem.
– Nikt jeszcze do końca nie rozumie.
Podeszły do teleskopu i królowa przystawiła oko do szkła. Na jej

twarzy oświetlonej blaskiem księżyca i światłem lampy zajaśniało zdu-
mienie i zaciekawienie.

– Nie wiem, co widzę, ale jest to piękne. Jak mgła, strzępki dymu.
– Mgławica. Tak to nazywają. – Nursia przypomniała sobie, na

co patrzyła przez urządzenie jako ostatnie. – T̨e nazwano Mgławicą
Cesarską – dodała ze szczyptą ironii. – Widać ją nawet gołym okiem.

Theonia wyprostowała się.
– Więc zaprawdę sięga niebios władza boskiego cesarza? – zaśmiała

się.
– Nie, ty jesteś jedyną panią nieba.
– Pochlebczyni.
– Taka moja rola. – Nursia uśmiechnęła się blado. – I będę musiała

napisać, że władasz niebem.
– Już porównywano mnie do gwiazdy.
– Do jednej? To za mało – powiedziała, drżąc.
Królowa nic już nie odparła, objęła ją za to pewnie, lecz z delikat-

nością i pocałowała. Nursia zarzuciła ramiona na jej szyję i oparła się
o chłodny mur. Chociaż pozwoliła powiekom opaść, zdawało jej się,
że widzi pulsujące szybko, migotliwe gwiazdy. Gdy poczuła usta na
swoim karku, nie była już pewna, czy nie wznosi się ku nim.

– Może więc powiesz mi więcej w mojej komnacie? – Usłyszała
szept.

Oszołomiona, pokiwała tylko głową. Pocałowała Theonię i drżąca
wyplątała się z jej ramion, po czym schyliła się, by podnieść lampę. Le-
dwie zdążyła ją jednak unieść, a drzwi otworzyły się nagle ze skrzypie-
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niem. Przestraszona, dotknęła przypadkiem rozgrzanego szkła i syk-
nęła z bólu, lampa zaś wypadła z jej dłoni, stłukła się, a świeca zgasła.
Królowa ujęła jej nadgarstek, upewniając się, czy nic jej się nie stało.
Stanęła między nią a sylwetką, która wyłoniła się zza drzwi.

– Proszę mi wybaczyć, Wasza Wysokość. – Młody zastępca Inkwi-
zytora skłonił się. – Nie chciałem cię przestraszyć.

– Co tutaj robisz, Ammoniusie?
– Dostrzegłem z okna cień na wieży, a wcześniej powiedziano mi,

że wnoszono tu dziwny przyrząd. Zmartwiłem się, że ktoś uprawia
astrologię.

– Astrologia jest zakazana – wydukała Nursia.
– Owszem – odparł dobitnie.
Zaniepokoił ją jego ton i wymierzone w nią spojrzenie. Już ją oskar-

żył i ostrzegał. Jeszcze nie wprost, lecz wystarczająco wyraźnie. The-
onia również to widziała.

– Śpij spokojnie, Ammoniusie. Nursia nie łamie ani prawa Saphro-
nae, ani praw boskich.

Królowa stała z uniesionym czołem w kręgu księżycowego światła.
Jej głos był surowy, jak ostre skały, jak szare fale. Nawet jeśli był tylko
ostrzeżeniem. Kapłan niby pokornie spuścił głowę i zdawał się przy
niej dziwnie mały, lecz przy tym równie niewzruszony. Nursia szybko
podążyła za Theonią w głąb ciemnych schodów, z niepokojem mijając
kleryka.

* * *

Prywatne komnaty Inkwizytora urządzone były z wyniosłym smakiem;
podkreślały rangę jego funkcji, ale i zdradzały prywatne upodobania.
Niewiele było tu religijnych symboli, więcej świeckich książek i sztuki.
Nursia lubiła spoglądać na gobeliny przedstawiające sceny znane jej
z ballad, a także starożytne popiersia, często ukruszone i kalekie, które
kolekcjonował jej patron. W porównaniu z tym miejscem pokoje kró-
lowej wydawały się chłodne i puste. Czuła w nich jednak większy
spokój.
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– Nie jesteś więc w stanie mi pomóc?
– Przykro mi, Wasza Ekscelencjo. Nie potrafię.
Cornelius rozsiadł się wygodnie w fotelu i uśmiechnął, chociaż nic

nie szło po jego myśli. Ale podobał mu się wyraz twarzy Nursii – jego
własne spojrzenie i te zacísnięte w uporze usta jej matki. Tak samo jak
ona wstrząsała głową i tak samo zakładała rude kosmyki za uszy.

– Doprawdy! Mówią, że królowa słucha teraz tylko ciebie. Moje
słowo już nic nie znaczy.

Właściwie nie dbał już o władzę. Wystarczająco wiele lat szeptał
królom to, co oni mieli powtarzać głośno. Miał już prawie wszystko,
pragnął jeszcze jedynie spokoju. I właśnie dlatego musiał doprowa-
dzić do ślubu królowej z laguiliskim księciem. Saphronae mogłoby
się obyć bez męskiego władcy, ale nie bez dziedzica. Gdyby chociaż
jedno dziecko Jej Wysokości z poprzedniego małżeństwa przeżyło...
Niestety, zawsze rodziły się słabe, ledwie zdolne do płaczu, i umie-
rały w przeciągu kilku dni. Dziedziczyły ukrytą słabość swych ojców.
Westchnął.

– Nie rozmawiamy o polityce – odparła Nursia, zaciskając dłonie na
podłokietniku.

– Może czas zacząć. – Inkwizytor nalał sobie wina z karafki. – Kró-
lowa polubiła cię i czy tego chcesz, czy nie, masz na nią wpływ. Lepiej
być tego świadomą i wybierać właściwie – powiedział, spoglądając
dziewczynie w oczy. – Napijesz się?

Potrząsnęła głową i zatopiła spojrzenie w gobelinie za plecami Cor-
neliusa.

– Wiem, co trapi Jej Wysokość i podzielam jej obawy. Zawsze my-
ślała roztropniej od swoich mężów i poddani ją uwielbiają, lecz po
ślubie nie utraci przecież zupełnie władzy. Na pewno nie z jej charak-
terem. Ale to już trzy lata. – Napił się wina i lekko skrzywił. – Nie
mogę też oczywíscie poprzeć małżeństwa z cesarzem. To w końcu he-
retyk, a Saphronae nie stoi jeszcze pod ścianą. Zresztą, przetrwalísmy
nie takie rzeczy. Nasze państwo i nasza religia.

188



Dłonie Nursii zaczęły drżeć, więc schowała je szybko pod stołem.
Czyli powinna jednak pój́sć teraz do Theonii i powiedzieć jej, że nie
ma racji, że powinna przystać na naciski doradców i oddać jakiemuś
mężczyźnie władzę i niezależność? Poczerwieniała i zacisnęła usta.
Przez Inkwizytora przemawiał jednak rozsądek, na który trudno było
zamknąć uszy tak samo, jak łatwo przymykała je na propozycje Am-
moniusa.

– Rozumiem – powiedziała cicho. – Pomówię o tym z królową, lecz
nic nie mogę obiecać.

– Nie żądam obietnic, ale niestety musiałem cię wyrwać z bezpiecz-
nego światka poezji. – Uśmiechnął się do niej łagodnie, a później
wyprostował i oparł dłońmi o blat stołu. – Ach, a jeśli chodzi o Am-
moniusa, zażądałem, by więcej nie niepokoił ciebie, i mnie również,
swoimi pomysłami. Jego młodzieńczy zapał szuka uj́scia i wszędzie
widzi czary i herezje. Może to te niespokojne czasy tak na niego dzia-
łają, bo na Zachodzie ukarano kilka czarownic... To jednak go nie
tłumaczy. Miałem nadzieję, że w przyszłości mnie zastąpi, ale teraz
widzę, że nie jest jeszcze gotów.

Nursia ucałowała jego pierścień i blada wyszła z komnaty. Corne-
lius usiadł, zdyszany, i starł chusteczką pot z czoła, mając nadzieję,
że dziewczyna nie zauważyła jego stanu. Zawsze źle znosił upały, ale
to lato było szczególnie uciążliwe. Czasem, gdy duszność łapała go
w nocy, zastanawiał się, czy nie napisać do przeoryszy. Jednak nawet
jej, i to po tylu latach, wstydził przyznać się do słabości.

* * *

Nursia przyłożyła czoło do szyby, spoglądając na krzaki astrów w ogro-
dzie. Przez taflę szkła kwiaty wydawały się rozdęte, a kolumny pod-
pierające krużganki – koślawe. W pierwszych dniach pobytu na zamku
żałowała, że okno jej pokoju nie wychodzi na morze, ale po tylu mie-
siącach z przyjemnością obserwowała dziedziniec. Lubiła bluszcz na
murach i ustępujące sobie miejsca kwiaty. Letnie po wiosennych, je-
sienne po letnich.
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Odwróciła głowę i uśmiechnęła się do Theonii, która, podparta dło-
nią o blat stołu, studiowała arkusz pergaminu. Zadumana przygryzała
wargę, na co nigdy nie pozwalała sobie przy innych.

– „Nie gwiazdą jedną jesteś, Pani, mgławicą Ciebie nazwać trzeba”
– przeczytała, unosząc spojrzenie. – Chciałabym umieć napisać coś
takiego o tobie.

Nursia wyjęła z rąk królowej kartkę i pocałowała jej palce, powoli,
każdy po kolei. Były chłodne i blade.

– Wystarczająco wiele mówi to, że tu jesteś – powiedziała. – Przy-
byłam tu znikąd, jako nikt, a otrzymałam tak wiele. Więcej szczęścia
niż inni przez całe życie.

– Ale coś cię martwi – zauważyła królowa, gładząc włosy dziew-
czyny. Zatrzymała dłoń na jej policzku.

– Boję się, że zapomniałyśmy o świecie dookoła – wyszeptała.
Theonia zesztywniała, a jej twarz skamieniała. Oderwała spojrze-

nie od Nursii i skierowała je gdzieś poza nią. Tkwiła tak kilka sekund
i nagle odsunęła się.

– Co to? – zapytała, podchodząc do stolika przy łóżku. Podniosła
z niego muszlę.

Nursia nie odpowiedziała od razu. Nie rozumiała, skąd to pytanie
i dlaczego teraz. Podeszła do Theonii i złączyła ich dłonie, skrywając
w nich muszelkę. Uśmiechnęła się zadziornie, chcąc zatrzeć swoje
lęki.

– Zaklęłam w niej szum morza, by móc go słyszeć nawet gdy będę
daleko – odparła wesoło.

– A możesz zakląć coś dla mnie?
Pokiwała głową, ale gdy chciała wysunąć skorupkę z ich splątanych

dłoni, Theonia pocałowała ją krótko i namiętnie. Było to jak samotna
fala zwalająca z nóg, lecz szybko wracająca do morza. Nursia pragnęła
podążyć za nią, zanurzyć się zupełnie, stracić na chwilę oddech.

– Kocham cię. – Usłyszała przy uchu i zadrżała.
– Ja ciebie też.
– Dasz mi ją?
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– Jest twoja. – Zamknęła muszelkę w dłoniach królowej.
– Chciałabym mieć coś od ciebie, gdy będę musiała dzielić łoże z ja-

kimś mężczyzną.
– Więc ty...?
– Tak. Zgodzę się na ich żądania, poślubię, kogo wskażą moi do-

radcy. Nie mogę ciągle odkładać tej decyzji, a widzę więcej zalet tego
sojuszu niż wcześniej. Ale teraz...

Przerwało jej gwałtowne pukanie do drzwi. Oderwały się od siebie,
spojrzały na drzwi, a potem znów na siebie, jakby szukając odpowie-
dzi. Żadna nie zdążyła nawet się odezwać, gdy do środka wpadł Am-
monius. Nursia po raz pierwszy zobaczyła na jego twarzy przejęcie.
Był zdyszany, zaczerwieniony, z włosami w nieładzie. Samo przera-
żenie w jego oczach powiedziało jej wszystko, zanim jeszcze otworzył
usta.

– J-jego Ekscelencja... Chwycił się nagle za serce i... Nic się nie
dało...

* * *

Z komnat Inkwizytora wyniesiono wszystkie prywatne przedmioty
zmarłego, zostawiając tylko część książek i gobelin przedstawiający
koronację pierwszego z władców Saphronae, który przyjął wiarę w jed-
nego Boga i zaprosił Inkwizytorów na swój dwór. Król wydawał się
przy kapłanie niewielki i wątły, a korona jeszcze nie dotykała jego
głowy. Od lat tkwił tak w oczekiwaniu na pełnię władzy.

– Znalazło się wobec ciebie wiele zarzutów. Od posiadania zakaza-
nych pism po magię. Jesteś oskarżona o okultyzm i stosowanie magii
wobec Jej Wysokości oraz Jego Ekscelencji, mojego poprzednika.

Ammonius usiadł naprzeciwko Nursii, kartkując Księgę Praw. Do-
piero po chwili podniósł oczekująco wzrok.

– Jego Ekscelencja wiedział o wszystkich pismach, jakie sprowa-
dzałam. I nie widział nic zdrożnego w zainteresowaniu astronomią.
Astronomią, nie okultyzmem.
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Mówiła szybko, z poczuciem racji, ale cicho. Przerażenie zacisnęło
się na jej szyi. Z trudem łapała oddech. Chciała być już przy Theonii,
która wzburzona czekała za drzwiami.

– Jak mówiłem, mój poprzednik był dla ciebie niezwykle pobłaż-
liwy, podejrzanie pobłażliwy – odparł spokojnie. Wydawał się wręcz
znudzony. – Jak mówiłem, oskarżam cię o wykorzystanie magii do
uzyskania sympatii Jego Ekscelencji, królowej oraz przeoryszy two-
jego zakonu. Wszystkie te trzy osoby poświadczały o twojej niewinno-
ści, podczas gdy cały dwór dzielił się ze mną swoimi obawami. Szybko
zaczęli rozumieć, że twoja poezja to nie tylko dobrze złożone rymy. –
Zamknął książkę. – Byłaś niezwykle pomysłowa, w ten sposób wku-
pując się w łaski najbardziej wpływowych osób w kraju. Ale to już nie
wystarczy.

Nursia widziała go coraz mniej wyraźnie i coraz gorzej słyszała.
Miała wrażenie, że jest gdzieś daleko, daleko od niego, w dziwnie
zimnej przestrzeni własnego ciała. Jednak nadal trzęsła się z przera-
żenia.

– O czym ty mówisz? – zapytała nieprzytomnym głosem. – Nie-
możliwe, że w to wierzysz.

Wiedziała, że nie wierzy, ale co innego mogła powiedzieć?
– Nie możemy pozwolić, by od twoich kaprysów zależała przyszłość

Saphronae – powiedział, nachylając się ku niej. – Dalísmy ci szansę,
ale jej nie wykorzystałaś. Teraz spłoniesz.

– Królowa na to nie pozwoli.
– Ta sprawa nie leży w jej gestii, o czym dobrze wiesz. – Zamknął

Księgę Praw i wstał od stołu. – Władcy także podlegają Inkwizycji.
Później wszystko stało się szybko. Ktoś chwycił ją za ramię, ktoś

wyprowadził z komnaty. Za jej drzwiami czekał dziwnie cichy tłum
dworzan, unoszących głowy z zaciekawieniem, chcąc jak najwięcej
dojrzeć. Wszyscy odsunęli się jednak z uniżeniem, gdy zjawiła się
królowa. Policzki miała czerwone od pośpiechu.

– Jeśli dbasz o własną głowę, wycofasz zarzuty, Ammoniusie – po-
wiedziała.
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– Wasza Wysokość musi wybaczyć, lecz strzegę praw boskich i nie
mogę ich naginać wedle niczyjej woli – odparł spokojnie. – Ja sam też
nie podlegam świeckim prawom.

– Boskie czy ludzkie, znajdę prawo, pod którym się ugniesz.
Inkwizytor nie ustąpił, lecz strażnicy puścili ramiona Nursii. Kró-

lowa podeszła do niej, nie dbając o reakcję otoczenia. Jej usta drżały,
lecz objęła poetkę bez wahania, nadal pełna godności.

– Wybacz. Gdybym tak długo nie zwlekała... – wyszeptała.
– Odwiedź mnie, jeśli zdołasz. Proszę. I moje wiersze, zbierz je od

razu.
– Obiecuję.
Gdy odsunęły się od siebie, Theonia przeniosła wzrok na Inkwi-

zytora. Oczy zdradzały jej wzburzenie; były jak wiatr, który zapo-
wiada sztorm. Nursię poprowadzono jednak dalej i królowa zniknęła
jej z oczu, zasłonięta obojętnymi twarzami. Najchłodniejsze były spoj-
rzenia trzech lordów. Prawie tak chłodne jak cela, do której wtrącono
poetkę.

* * *

Późną jesienią morze nawet w Saphronae zdawało się odbijać raczej
szarość skał niż błękit nieba, ale tego dnia na falach kładły się ogni-
ste błyski zachodzącego słońca. Z południa wracał statek załadowany
przyprawami i belami jedwabiu. Może z tej tkaniny królowa każe so-
bie uszyć suknię ślubną?

Nursia nie odwracała głowy. Uparcie wpatrywała się w wodę, przy-
bierającą coraz to nowe odcienie czerwieni i pomarańczu. Czuła chłód,
drżała, wiedziała jednak, że wkrótce będzie jej ciepło i sznur nie bę-
dzie dłużej ocierał nadgarstków.

Tłum dworzan grzęznących w piasku i gapiów z miasta wrzał, ale
ona słyszała tylko szum morza. Żałowała, że nie będzie mogła go wię-
cej opisać. Było piękniejsze niż kiedykolwiek, w zawieszeniu między
dniem a nocą. Po prawej stronie słońce znikało za falami, po lewej
wznosił się już księżyc w pełni.
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Czuła tylko żal i odrobinę tęsknoty, poza tym spokój. Może to przez
ten napój, który przesłała jej królowa, gdy nie pozwolono na odwie-
dziny? Chciała jej podziękować.

Gdy Ammonius przystawił pochodnię do stosu i suche gałęzie za-
częły się tlić, przypomniała sobie legendę, wedle której czarownice
unikają śmierci, zmieniając się w ptaki. Nie pamiętała, skąd ją zna.
Ciekawe, czy Theonia o niej słyszała? Może wtedy mewa siedząca na
oknie mogłaby jej przynieść ulgę.

Poczuła ciepło sięgające jej stóp i spojrzała po raz ostatni w stronę
pałacu.

W pałacu, w swojej komnacie, królowa Saphronae ściskała w dło-
niach muszelkę, w której pozostał głos Nursii. Drżąca i zaczerwieniona
jak morze tego wieczoru, dyktowała list. W uprzejmych słowach zga-
dzała się przyjąć zaszczyt zostania żoną. Ręka skryby trzęsła się, gdy
je zapisywał.

– Przybądź, boski wybrańcu i pomóż mi zmieść fałszywych kapła-
nów, by objąć ze mną pełnię władzy, której mi odmawiają. Pod berło
Twoje oddaję...

Mówiła szybko i pewnie. Gdy skończyła, skryba pożegnał się ni-
skim, przestraszonym ukłonem. Potem, kiedy była już sama, podeszła
do otwartego okna i spojrzała w niebo, na księżyc. Zmierzchało. The-
onia przyłożyła do ucha muszelkę i zamknęła oczy. Nursia zaklęła
w niej swój głos, gdy widziały się po raz ostatni. Teraz królowa mogła
go słuchać do woli, chociaż było to tylko dwa słowa.

– Ja ciebie też, Nursio z Saphronae – odpowiedziała w pustkę.
Do krwi zagryzła wargę, gdy na niebie pojawiły się kłęby ciemnego

dymu. Jej uwagę odwróciła jednak srebrzysta mewa, która usiadła
nagle na parapecie, wcale się jej nie bojąc. Ptak spojrzał na nią ciem-
nymi, dziwnie mądrymi oczyma. Theonia zapatrzyła się w nią znieru-
chomiała i na jej twarzy pojawił się blady uśmiech, gdy przypomniała
sobie starą legendę.

– Będziesz żyć i twoje imię nigdy nie zginie.
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SIOSTRY

–
MIRA BÓR

Lvl 23, obecnie dwukierunkowa studentka w stabilnym związku ho-
moromantycznym, po kursie akademickim z historii anglojęzycznej li-
teratury LGBTQ+, który zainspirował ją do pisania i coming-outu; jej
miłość do fantastyki zaczęła się od przykładu Froda i Sama.
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Zawsze fascynowało mnie to zdjęcie z rodzinnego albumu: czarno-
białe, elegancko umieszczone na granatowym tle miękkiej karty, osło-
nięte bibułką, podpisane „Czerwiec 1963, odwiedziny u Babci Gali”.
Wydawało mi się, że to nie brat babci, lecz ja stoję z nią przed drzwiami
wiejskiej chaty na Podhalu – dwudziestolatka i piętnastolatka, obie
w krótkich spodenkach i białych bluzkach, obejmują się i uśmiechają
do aparatu.

Nie mam już tego zdjęcia. Zniknęło. A to, między innymi, od niego
zaczęło się moje zainteresowanie fotografią analogową. Babcia przy
oglądaniu albumów opowiedziała mi o wywoływaniu zdjęć, a kiedy
po raz pierwszy sama zobaczyłam ten proces – jak chemia sprawia,
że postacie ludzi, jak duchy, po prostu pojawiają się na białym karto-
niku – byłam zachwycona. Do dzís lubię się tym zajmować w wolnym
czasie.

To ironiczne, że tę fotografię mam tylko we wspomnieniach – po-
wstała po to, żeby trwale świadczyć o tamtej chwili. Na szczęście
pamiętam ją bardzo dokładnie taką, jaka była, wyraźnie. Ubrania,
pozy, fryzury. To, że babcia staje na palcach, a nawet dwie owce, które
akurat załapały się w kadr. Ale najlepiej pamiętam brata babci, który
wtedy ukończył drugi rok medycyny, nauczył się grać na gitarze, zdo-
łał przeżyć groźny atak grypy i z wielu innych powodów zapowiadał
się na wzorcowego Syna, Brata i Obywatela. Zawsze wydawało mi się,
że jestem do niego podobna.

Dlatego poznałam go od razu. Najpierw zobaczyłam kątem oka
ruch, ale myślałam, że to przywidzenie, potem poczułam, że ktoś za
mną stoi – a Karolina poprzedniego dnia wyjechała do taty, nikogo
w mieszkaniu nie powinno być. Odwróciłam się gwałtownie. Stał
w drzwiach łazienki, i nie znaczy to „na progu łazienki” tylko dosłow-
nie – stał w drzwiach łazienki, widziałam jednocześnie brata mojej
babci i drzwi, w jednym miejscu, przenikali się.

Zamarłam w osłupieniu, opuściłam ręce, grzebień wypadł mi spo-
między palców. To był bardzo niecodzienny widok: brat mojej babci
– tak, to na pewno był on, widziałam w jego twarzy moje rysy. Brat
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mojej babci, który ze świata żywych odszedł w minionym wieku. Brat
mojej babci patrzył na mnie zza pękniętych szkieł przekrzywionych
okularów. Brat mojej babci, ze szramą czerwonej pomadki rozmaza-
nej w stronę ucha, z fioletowym cieniem wokół oczu, w pogniecionej
i brudnej sukience z lat osiemdziesiątych, z kolczykami w kształcie
kół, z włosami w nieładzie.

Zesztywniałam, zamarłam spanikowana. Krzyczeć, uciekać? Nie
wiedziałam, czy może mi coś grozić. Przypatrywał mi się. Nie byłam
pewna jego intencji. Ale potem miło się uśmiechnął.

Milczałam, starając się ocenić, czy to może być przywidzenie. Czy
mogłam mieć wczoraj w laboratorium kontakt z czymś halucynogen-
nym? Nie, a nawet gdyby – objawy powinny dać znać o sobie wcze-
śniej. Zdecydowanie, widziałam go. Nie wyglądał, jakby zamierzał
odej́sć. Nie odzywał się też, chyba czekając, aż oswoję się z sytuacją.

– Jesteś duchem? – zapytałam wreszcie. Oczywíscie, że był du-
chem, jak inaczej mógłby się tu pojawić. Wyglądał jak duch. Przecho-
dził przez zamknięte drzwi, jak duch. I miał na ziemi niezałatwione
sprawy. Wtedy jednak nie myślałam składnie.

– Tak – odpowiedział spokojnie.
Starałam się opanować. Sam duch wydawał się przyjazny, ale jego

wygląd był straszny. Eleganckie buty wyglądały na zdeptane, na raj-
stopach miał ślady po kopniakach, a na reszcie ubrania na wpół za-
schnięte błoto. Na przedramieniu widniała zakrzepła strużka krwi.

– Przyszłam upomnieć się o siebie. Odebrać moją własność. Po-
spiesz się, nie mam dużo siły. Zresztą, to wszystko już zdecydowanie
za długo trwa. Nie wiem, kiedy będę mogła wrócić następnym razem.

– Jaką własność?
– Mój naszyjnik. Wiem, że ty go masz.
Mogło chodzić o tylko jeden naszyjnik: ciężki medalion z portre-

tem kogoś z rodziny i datą 1863. Dostałam go, bo jestem najstarszą
córką mojej matki, która była najstarszą córką swojej matki, która była
jedyną córką swojej matki i tak dalej.
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– Pospiesz się!
Duch ustąpił mi miejsca w drzwiach. Wypadłam z łazienki do mo-

jego pokoju i zaczęłam wyjmować z szafki wszystkie pudełka z ozdo-
bami, którymi się zwykle obwieszałam. Ręce mi drżały, czułam wciąż
niepokojącą obecność ducha. Nie potrafiłam na niego nie zerkać, wy-
sypując na panele moją kolekcję koralików, paciorków, kamieni na rze-
mieniach, kamieni na łańcuszkach, kamieni na żyłkach, szkiełek na
sznurkach, plastikowych kulek, drewnianych odłamków i metalowych
symboli.

Widmo westchnęło, chyba z zażenowaniem, ale i trochę z nostalgią,
– Też miałam kiedyś swoje skarby – powiedziało. – Większość do-

stała po mnie Kasia, ale myślę, że w piwnicy znajdziesz coś dla siebie.
Poinstruowało mnie, gdzie dokładnie szukać skrzynki. Nie wie-

działam, co na to odpowiedzieć. Przerzucałam kolejne sploty ciężkich
pacyfek i agrafkowych gwiazdek. Już zaczęłam się stresować, że wy-
mieniłam dziewiętnastowieczny naszyjnik na jakís kamień, który teraz
leży na dnie jednej z mis porozstawianych w pokoju, ale nie – meda-
lion był na samym dnie wiklinowego koszyka. Odetchnęłam i wycią-
gnęłam go w triumfalnym geście.

– Proszę, możesz odebrać swoją własność – powiedziałam poważ-
nie. Nie miałam żadnego doświadczenia w rozmowach z duchami,
wydawało mi się, że powinnam wej́sć w konwencję gotyckich powie-
ści.

– Dziękuję. – Widmo uśmiechnęło się, co z uwagi na koszmarnie
rozmazany makijaż wyglądało dosyć upiornie, i odebrało ode mnie
medalion. Zdziwiłam się, że może go dotknąć, skoro przechodzi przez
drzwi i unosi się nad ziemią, i ono też wydawało się zdziwione. Ze
wzruszeniem przyglądało się swojej dłoni z medalionem i dopiero po
dłuższej chwili zawiesiło go sobie na szyi. – Wiedziałam, że to ja po-
winnam go dostać od mamy, a nie Zosia. Ja byłam jej najstarszą córką.

– T-to... jak masz na imię? – zapytałam.
– Maria. – Maria znów uśmiechnęła się do mnie. Przestałam zwra-

cać uwagę na jej zmasakrowany makijaż i zobaczyłam w niej siebie.
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Miałam naprawdę takie same oczy, bardzo podobne, wyraziste brwi,
podłużny nos, te same ostre kości policzkowe i kanciastą szczękę, tylko
ona była blondynką, a ja miałam dość ciemne włosy – ale obie raczej
wolałyśmy je zapuszczać; obie miałyśmy też okulary, tylko w innych
oprawkach.

– Ach... no tak, oczywíscie. – Chrząknęłam.
– Mama zawsze mówiła, że chciała pierwszej córce dać na imię Ma-

ria, po swojej zmarłej młodszej siostrze. Ale dała mi na imię Marian. –
Zaśmiała się gorzko i poprawiła naszyjnik przy dekolcie. – I złe ciało.
Jest mi bez niego znacznie lżej, ale złe imię nadal mi ciąży. Nie mogę
się spotkać z siostrą, dopóki ono jest na moim grobie. Zosia czeka na
mnie po drugiej stronie, a ja utkwiłam między światami i męczę się.
Jednak nie mogę pogodzić się z tym, że jestem źle podpisana, źle za-
pamiętana. Niech to w końcu będzie zrobione. Posłuchaj mnie. Ty
jesteś do mnie tak podobna. Myślę, że możesz mi pomóc. Nie pozwól,
żeby to tak zostało, proszę.

Skinęłam szybko głową.
– Jesteś do mnie tak podobna... – Maria zbliżyła się i zaczęła mnie

oglądać. Było mi głupio przez bałagan w pokoju. – Ufam ci. Na
pewno sobie poradzisz, Anko. Wiesz... – rozejrzała się jeszcze raz
wokół siebie – to kiedyś był mój pokój. Tu miałam biurko, tam była
szafa, przez jakís czas miałyśmy z Zosią piętrowe łóżko, moje było
górne, miałam widok na akację. Tam wisiała moja gitara, nie było jej
gdzie stawiać... Zresztą, zobacz. Mogę pokazać ci obraz z dnia mojej
śmierci.

Kiedy zakryła mi oczy dłońmi, odruchowo chciałam się cofnąć. Zim-
ne palce przeniknęły moje powieki i gałki oczne. Zobaczyłam coś
dziwnego: wyglądało to tak, jakby na zdjęcie przedstawiające pokój
Marii nałożono przezroczystą folię z nadrukowanymi elementami po-
chodzącymi z mojego własnego pokoju. W doniczkach na parapecie
miałyśmy inne kwiaty, na komodzie zamiast moich drobiazgów stał
adapter, na podłodze gniotły się wyrzucone z szafy ubrania, a na samej
szafie wisiał jednocześnie mój zapasowy fartuch laboratoryjny oraz
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rozpinany sweter Marii; łóżka były jednakowo niezaścielone. Miały-
śmy bardzo podobne firany, parapet tak samo zawalony książkami,
tylko moje to były powieści, a jej – podręczniki medyczne i zielniki.
Wyrwał mi się okrzyk zazdrości: Maria miała nad łóżkiem, w tym
miejscu, gdzie ja powiesiłam najbardziej udane zdjęcia zrobione wła-
snoręcznie Anscosetem – ogromny plakat z Lennonem.

Zawiesiłam na nim spojrzenie. Uświadomiłam sobie, że nigdy nie
przestałam chcieć takiego plakatu.

– Tak to wyglądało w dniu mojej śmierci. – Maria odezwała się
w końcu i zdjęła mi ręce z oczu. Wizja z przeszłości zatarła się przed
moimi oczami. Kiedy mrugnęłam, widziałam już tylko mój własny ba-
łagan. – Nie zdążyłam sprzątnąć przed wyj́sciem. Jak Zosia tu weszła
parę dni później, to płakała na stojąco, bo nie było gdzie usiąść.

Coś było nie tak. Coś mi nie pasowało. W świetle mojej wiedzy Ma-
ria popełniła samobójstwo. Kiedy zadawałam mamie pytania o losy ro-
dziny, najpierw omijała temat „brata” babci, a kiedy spytałam wprost,
niechętnie wymijająco powiedziała: „Dziadek Marian wziął całą fiolkę
leków nasennych i odkręcił sobie gaz”. Ale Maria w swojej widmowej
postaci nie wyglądała na ofiarę samobójstwa.

Raczej pobicia.
– Wybacz, że cię o to pytam, ale... jak... zginęłaś? – wydusiłam

z siebie.
– Nie wiesz? – Maria westchnęła. – No tak...
Zacisnęła usta. Poruszyła niespokojnie głową. Unikała mojego

wzroku. Wreszcie zdecydowała się znów zabrać głos.
– Chodź, pokażę ci.
Odwróciła się i przeniknęła przez ścianę na podwórze. Nie miałam

pojęcia, dokąd idziemy. Byłam zdezorientowana. Założyłam szybko
buty. Na wszelki wypadek wsunęłam do kieszeni kartę miejską. Ale
miałam jej nie potrzebować – Maria czekała na mnie tuż przed blo-
kiem, przy murze oddzielającym parking od ślepej uliczki.

– To było tutaj. – Usztywniła się. Przez chwilę zdawało mi się,
że zbiera się do opowiedzenia historii, jednak zdecydowała się mi ją
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pokazać. – Tylko uważaj, to będzie dość drastyczne – ostrzegła mnie
i znów zakryła mi oczy.

Nagle zmieniła się pora dnia – ściemniało się. Zobaczyłam na współ-
czesnej popękanej trylince stary żwir i kałuże po majowym deszczu;
akacja była mniej rozłożysta, a zza muru było widać czerwone flagi
powiewające na latarniach miejskich przy głównej ulicy. Przez dzi-
siejsze śmietniki prześwitywał klomb, który był tu jeszcze w latach
dziewięćdziesiątych; tu i ówdzie widniało rozbite szkło, ale nie umia-
łam stwierdzić, czy to dawne, czy teraźniejsze. Nie rozumiałam, o co
chodzi i już miałam spytać, gdy zauważyłam, że ławeczka pod murem
jest zajęta przez kilka barczystych postaci w spodniach i bez koszulek.
Wokół nich było najwięcej rozbitego szkła, w rękach mieli butelki. Po-
krzykiwali do siebie wesoło. Zrozumiałam tylko jedno słowo: „Idzie!”
i zobaczyłam Marię – szła szybkim krokiem, umalowana, w sukience
i eleganckich butach, z rozpuszczonymi włosami.

„Noo, pani lekarz!” – słyszałam coraz wyraźniej. Nie było widać
zarysów mojego teraźniejszego świata; widziałam i czułam już tylko
przeszłość. – „Cóż za dama!”.

Rozległ się rechot. Domyślałam się, co będzie dalej i wcale nie
chciałam na to patrzeć, ale nie mogłam się poruszyć, nie mogłam za-
mknąć oczu. Widziałam, jak wszystkie trzy postacie wstają i chwiejąc
się, otaczają Marię, która waha się – cofać się czy ísć dalej. Widziałam,
jak próbuje ukryć przerażenie, ściska pasek torebki, próbuje przej́sć
między dwoma osiłkami. Jeden klepnął ją, drugi popchnął.

– Panowie, dajcie mi przej́sć, spieszę się! – usłyszałam jej nerwowy
głos.

– Ho, ho! A to do kogo? Kochanek czeka? – Czknięcie.
– Obciągać do parku idziemy? – zaśpiewał radośnie ten od klepnię-

cia. – Obciągać? – Zrobił wulgarny gest.
– Nie, chyba tylko pan idzie – warknęła Maria.
– Ej, grzeczniej, PANIENKO! – koleś pchnął ją w kierunku muru;

natychmiast otoczyli ją szczelniej.
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– WARA ODE MNIE! – wrzasnęła. Pijany śmiech ucięło jak ręką od-
jął. Jeden przytrzymał ją za włosy, drugi przygniótł jej ręce do ściany
bloku. Wzdrygnęłam się, wiedziałam przecież, jak to się skończy. Ma-
ria szarpała się, ale nie miała szans. Faceci byli kompletnie pijani. No
i było ich aż trzech.

– Cooo się tak... kręęcisz...
– Ale łobrotny! – znów paskudny rechot. Najodważniejszy bru-

talnie chwycił Marię za podbródek i zaczął jej rozmazywać szminkę.
Splunęła mu w twarz.

– KURWA! – szarpnął ją za włosy, kilka razy obił jej głowę o ścianę.
Miałam wrażenie, że słyszę trzask szkła w okularach.

– Pierdolony pedał! – Teraz już na dobre kopali Marię. Nie stawiała
oporu i kiedy puścili jej włosy, osunęła się na ziemię.

Napastnicy cofnęli się niepewnie. Widać było, że nie do końca poj-
mują powagę sytuacji; nie spodziewali się, że zabawa się tak skoń-
czy. Chyba docierały do nich konsekwencje tego, co zrobili. Jeden dla
pewności szturchnął ją jeszcze czubkiem buta. Po wymianie oszoło-
mionych spojrzeń ulotnili się. Martwe ciało powoli wtopiło się w kra-
jobraz. Maria zdjęła mi ręce z oczu.

Trzęsłam się od płaczu.
Na to podwórze wychodzą okna każdego mieszkania po tej stro-

nie bloku, to niemożliwe, że nikt nie miał otwartego okna, nikt nie
usłyszał, nikt nie wyjrzał, nawet po to, żeby zapalić.

– Tak mi przykro – wykrztusiłam w końcu przez zacísnięte gar-
dło. Nigdy wcześniej nie widziałam morderstwa. – Jak mogło do tego
doj́sć?

Maria milczała przez chwilę, nie patrząc mi w oczy.
– Był wieczór, pierwszy maja, wszyscy byli na wycieczkach albo na

spacerach, święto – zaczęła z wahaniem. Byłam zszokowana. Przecho-
dziłam obok tego miejsca tyle razy. W okolicach tego muru bawiłam
się z Karoliną w chowanego. Zaraz obok rysowałyśmy sobie klasy do
skakania. To było dla nas miejsce jak każde inne. – Zresztą.... Pedał...
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Nie taka duża strata. A to porządne osiedle było. Mogłam być bardziej
ostrożna. Już wcześniej bywało niebezpiecznie. Nie pasowałam im.

– Ale przecież ty... ty nie – nawet nie jes... byłaś... – zawahałam
się.

– Dla moich sąsiadów to było proste. Facet przebierał się za babę. –
Maria skrzyżowała ręce. – Pedał. Swoją drogą... Wiesz, zawsze fascy-
nowało mnie, jak ludzie łączą agresję z poczuciem humoru. Z jednej
strony „facet przebrany za babę” to najzabawniejszy dowcip świata,
a z drugiej jak „facet” „przebiera się” „za babę” – jej głos ociekał ironią
– to traktują to śmiertelnie poważnie i mogą zabić.

Wydawało mi się, że będzie mówić jeszcze długo, ale zaczęła nagle
blaknąć. Zanim zniknęła, uśmiechnęła się do mnie ostatni raz i do-
tknęła swojego naszyjnika. Widziałam na jej twarzy wyraz wdzięcz-
ności i spokoju. Chciałam jeszcze spróbować dotknąć jej ręki, ale nie
zdążyłam.

Zostałam sama. Znów zachciało mi się płakać. Wbiegłam na górę
i natychmiast zadzwoniłam do siostry.

* * *

Nie wiem, na ile Karolina uwierzyła we wszystko, co jej powiedziałam.
Wtrąciła tylko kilka sceptycznych komentarzy, powiedziała, że mam
się uspokoić i przede wszystkim znaleźć tę skrzynkę. Chciała zoba-
czyć zdjęcia rzeczy, które mogły w niej być; potrzebowała dowodu.
Poszłam więc do naszej części piwnicy. Wyprowadziłam rower Karo-
liny, poprzestawiałam pudła i rzeczy, które ciągle miałyśmy naprawić,
ale jakoś nigdy się nie złożyło, znalazłam kilka słoików ogórków kiszo-
nych, które oszczędzałyśmy w zeszłym roku tak sumiennie, że w końcu
o nich zapomniałyśmy i dobrnęłam do lewego kąta, w którym rzeczy-
wíscie stała całkiem spora skrzynka. Była ukryta pod abażurem lampy
i paczką starych gazet. Wyniosłam ją z trudem, kichając od kurzu.

Otworzyłam ją w mieszkaniu. Na wierzchu znalazłam wcale nie tak
bardzo pożółkłą kartkę w kratkę z czerwonym marginesem, a na niej
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zanotowane niestarannym pismem babci: „Pamiątki po Marii Lewik,
ur. 5 IX 1946, zm. tragicznie 1 V 1987”. Reszta zawartości owinięta
była w szczelnie zawiązaną plastikową torbę. Wyjmowałam wszystko
po kolei: kamienne serduszko owinięte w kawałek papieru, na którym
była informacja: „Pamiątka z wakacji na Podhalu, serduszko z pia-
skowca wydobytego z rzeki”; pocztówki; pootwierane koperty z li-
stami; kilka zeszytów; zdjęcia; lusterko z puderniczką; wieczne pióro
i klucz. Zastanawiałam się, do czego może być, ale nic nie przyszło mi
do głowy.

Zresztą, zdecydowanie bardziej zaciekawiły mnie trzy zdjęcia. Pierw-
sze przedstawiało dziesięcioletnią Marię w chłopięcym mundurku har-
cerskim, ulizanej fryzurze i z szerokim uśmiechem. Drugie miało z tyłu
informację zapisaną ręką babci: „1967, wycieczka na Ślężę. Maria
i Sara, z tyłu Michał”. Było wyraźnie pozowane. Maria trzymała gitarę
i udawała, że na niej gra; gdyby naprawdę grała, garbiłaby się inaczej
i nie mogłaby patrzeć pod takim kątem na Sarę. Obie siedziały na
pieńkach przy ognisku, w tle widać było namiot i jeszcze dwie osoby:
chłopaka w mundurze obwieszonym odznakami, wyprężonego jakby
stał na warcie, i dziewczynę opalającą się chyba w samej bieliźnie.
Mimo że Maria była krótko ostrzyżona (trochę jak Paweł Jankowski
z Wojny domowej), bez trudu dało się ją rozpoznać. Miała na sobie
koszulę z podwiniętymi rękawami i krótkie spodenki, elegancko za-
łożyła nogę na nogę. Wyglądała na bardzo szczęśliwą, podobnie jak
Sara: postawna, wyprostowana, uczesana w dwa idealne warkocze.

Ostatnie zdjęcie prawie doprowadziło mnie do łez. Maria stała
obok choinki wysuniętej przed meblościankę i prezentowała w stronę
obiektywu noworodka owiniętego w becik. Tym noworodkiem mu-
siała być moja mama. Z tyłu była data – 1978 i podpis: „Wigilia.
Maria trzyma moją córeczkę, Beatkę”.

Mhm, babciu, Wigilia. Na tym zdjęciu Maria miała na sobie spodnie,
koszulę, ale bez krawata, i zamiast marynarki – żakiet. Na prawej ręce
miała też bransoletkę.
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Gdyby Maria była zaproszona na Wigilię do rodziny babci Zosi –
czyli do dziadka Tadka oraz jego rodziców – to byłaby zaproszona jako
Marian i obowiązywałaby ją co najmniej marynarka, nie wspominając
już o krawacie. W albumach rodzinnych zachowały się zdjęcia z wielu
innych Wigilii, nawet tych, na których była jeszcze matka Marii i Zosi.
W ten dzień moja rodzina zawsze ubierała się na galowo: godnie,
odpowiednio, poważnie. Nie było powodu, dla którego Wigilia 1978
miałaby być wyjątkiem.

Zastanawiałam się, czy to zdjęcie było zrobione przez babcię w kon-
spiracji przed innymi. Czy Maria była na Wigilii u Zosi i Tadka w ma-
rynarce i włożyła żakiet tylko po to, żeby zrobić sobie w nim zdjęcie
(mało prawdopodobne)? Czy to zdjęcie zostało zrobione przy innych
odwiedzinach, kiedy choinka jeszcze stała, a babcia tylko napisała,
że to była Wigilia? Bo kiedy podpisywała zdjęcie przed włożeniem
go do kapsuły czasu, chciała wierzyć, że kiedyś Maria była na Wigilii
w takim stroju i wszyscy, nawet dziadek Tadek, to zaakceptowali? Nie
mogłam jej winić za to drobne białe kłamstwo, ale nie mogłam też
w nie uwierzyć.

Odłożyłam zdjęcia i zaczęłam przeglądać papiery. Jeden zeszyt oka-
zał się być śpiewnikiem. Na każdej stronie był tekst piosenki, zapi-
sany pochyłym, zdecydowanym i zamaszystym pismem – nad wersami
w odpowiednich miejscach widniały dodane czerwonym atramentem
funkcje na gitarę. To samo pismo pojawiło się w innych zeszytach.
Przeglądałam je w napięciu, uważając, by nie uszkodzić delikatnych
stron.

Wiele stron wypełniały relacje ze spotkań z przyjaciółmi, zwykłe
rozmyślania i anegdoty. Zeszyt z roku 1967 był pełen opisów znajo-
mych z harcerstwa, wypadów za miasto, organizowania podchodów,
śpiewania przy ogniskach, włóczenia się po mieście z Michałem, skoń-
czonych studiów i Sary. Znalazłam krótką notatkę o uniknięciu obo-
wiązkowej służby wojskowej dzięki byciu „jedynym mężczyzną wspie-
rającym rodzinę składającą się z matki (status byłego więźnia obozu
koncentracyjnego) i niepełnoletniej siostry”. Bardzo zainteresowała
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mnie relacja z wycieczki na nieuprzątniętą część ruin miejskich – Ma-
rian, Sara i Michał zdawali się bardzo lubić takie atrakcje, jak odgru-
zowywanie wej́sć do niezbadanych piwnic. Byłam zachwycona, bo
udało mi się znaleźć opis tego, jak Maria słuchała Beatlesów.

8 listopada 1967. Zosia przeziębiona, kicha i kaszle, budzi się w nocy
i narzeka, więc nie mogę się uczyć, równie dobrze mogę popisać. Uro-
dziny Sary świetne. Prezent się spodobał, mama dobrze mi doradziła.
Rzeczywíscie taki brązowy szalik jej pasuje. Ja to się jednak nie znam
na kolorach. Wszyscy mielísmy niespodziankę: Sara miała płytę, praw-
dziwą „longplay”! Okazało się, że jak jej ojciec był w RFN w sprawach
Partii, to przywiózł dla niej, a ona nie odpakowała jej przez trzy miesiące
i nie pisnęła słówkiem, że ma. Słuchalísmy cztery pełne razy, w zupełnej
ciszy. Przestałem się dziwíc, że Sara nalegała, żeby tylu ludzi zaprosíc.
Tym razem nie było płaczu i spazmów, jak przy słuchaniu „Help!”. Przy
czwartym odsłuchu przypomniało mi się, jak rok temu Sara zaprosiła
nas na słuchanie i jej matka powiedziała, że zachowujemy się jak dzi-
kie zwierzęta. Nikt z nas nie rozumiał słów, ale wszyscy zarzekali się,
że CZUJĄ, o czym to jest. Za każdym razem, jak się zaczynało „Yester-
day”, to dziewczyny zaczynały płakać, a my z Michałem płakalísmy przy
„It’s Only Love” i do dzís uważam, że to jest najlepsza piosenka z tamtej
płyty. Teraz jednak w milczeniu kontemplowalísmy muzykę i jésli ktoś się
śmiał, to chyba tylko z tego, jakiego wąsa Michał sobie zapuścił. „Revol-
ver” to znacznie dojrzalsze nagrania. Nadal nie rozumiemy ani słowa,
ale samo brzmienie znaczy.

Cieszę się, że mogę przychodzíc do Sary najczę́sciej z nich wszystkich.
Jej rodzice mnie uwielbiają (Michał działa matce Sary na nerwy). Nie-
stety, czasem mam wrażenie, że bardziej oni niż ona sama. Nawet dzisiaj
dała mi do zrozumienia, że ma do mnie żal o ostatnią sprzeczkę. Spy-
tała, czy zawsze mam zamiar stawać po stronie jej ojca. Nie zadowoliła
jej odpowiedź, że jésli będzie mieć rację, to tak. Czasem mam wrażenie,
że Sara wcale się nie zna na polityce.

Nie podoba mi się, że się nie zgadzamy. No, ale może ona tak tylko
po to, żeby się kłócíc z rodzicami. Dla zasady. „Wojny domowej” się
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naoglądała i takie są efekty. A ojciec Sary ma rację, że chce mieć wyż-
szą pozycję w Partii. Po pierwsze: zasłużył na to, a po drugie: jak nie
awansuje, to nie będzie miał takiego wpływu na decyzje, które pozwolą
coś zmieníc. No i przecież nie może dać się wykorzystywać. Będę musiał
jej to wytłumaczyć.

Chodzi mi po głowie ta ostatnia melodia z płyty. Muszę spisać sobie
tytuły, bo na razie nie zapamiętałem. Ach, jak ja kocham tę muzykę.

Następne strony były zapełnione fonetycznym, nieporadnym zapi-
sem tekstów z Revolvera.

Pamiętnik urywał się przed początkiem 1968 roku i nie miałam
szansy poznać dokładnych okoliczności wyjazdu Sary, chociaż domy-
ślam się ich przyczyny i natury. Następny zeszyt zawierał już opisy
pracy w szpitalu i skomplikowanych relacji między lekarzami, umiera-
nia matki, żałoby po rozwiedzionych ze sobą Beatlesach, opinii o chło-
pakach babci Zosi, okoliczności ślubu Zosi i Tadka, gdzieś po drodze
urodziła się moja mama. Czytałam przypadkowe wpisy: nie mogłam
zmusić się do odłożenia pamiętników, ale całość chciałam czytać ra-
zem z Karoliną; dla niej to też będzie wielkie odkrycie. No i będzie
miała swój dowód. W pamiętniku z lat siedemdziesiątych Marian za-
czął sporadycznie używać wobec siebie żeńskich form niektórych cza-
sowników.

6 VII 1973. Ciągle myślę o tym, co matka mi powiedziała. Muszę
w końcu przestać, muszę jakoś to zapomnieć. Dzisiaj operowałem żołą-
dek i tak mi się ręce trzęsły, że prawie się nie udało. Krysia znowu poleci
do ordynatora, że niby piję (ja! piję! zastępowy!). Może powinnam to
napisać, żeby zapomnieć. Ale nie wiem, czy umiem. Minęły już dwa dni,
a mnie nadal trzepie, jak tylko mi się przypomni. Matka leży w pokoju
obok i umiera. Chce mi się płakać, że zaraz jej nie będzie, a dopóki żyje,
jest zdana na mnie. Na pewno wolałaby mieszkać u Zosi, ale Zosia nie
umie opiekować się wrzodami żołądka i chorobami kręgosłupa, i lepiej
żeby Zosia nie słyszała tego, co się mamie teraz przypomina. Zresztą
nie oddałabym mamy do mieszkania Tadka. Oczywíscie, że mama woli
mieszkać u siebie. Nie, nie napiszę tego. Jutro Michał przyjdzie mi po-
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móc naprawíc kuchenkę. Mam nadzieję, że mamie nie zbierze się wtedy
na wspominanie.

Następny wpis był z dziesiątego sierpnia i zaczynał się od: „Jeszcze
raz usłyszę Niemena w radio...”; domyśliłam się, że to nie będzie miało
wiele wspólnego z tym, co mnie najbardziej interesuje i przerzuciłam
kilka kartek. Uchwyciłam w locie słowo „kocham” i przykuło mnie to
do wpisu z początku 1974 roku.

...i rozmawiałam z Zosią o Sarze. To już szésć lat, jak wyjechała, nie
widziałem jej szésć lat. Nie wiem, czy nadal ją kocham, tak jak obieca-
łem. Nie wiem, czy ona kochałaby mnie, gdybym powiedziała jej, że tak
naprawdę nie jestem całkiem mężczyzną. Mam nadzieję, że ułożyła sobie
życie lepiej niż ja. Oboje bylísmy zaradni, ale ona była zawsze bardziej
pomysłowa ode mnie. Jestem ciekawa, czy kiedyś dostanę jeszcze od niej
list. Ten pierwszy był tak smutny, że nie chcę do niego wracać. A nie
odpisała mi już na moją odpowiedź. Najgorsze, że nie będę mogła na-
pisać jej o sobie, bo przecież list łatwo może wpaść w niepowołane ręce.
I nie wiem, czy by mnie zrozumiała. Ale mi odbiło przy tej dziewczynie.
Jestem pewna, że ją kochałem tak, jak tylko potrafiłem. Byłbym dla niej
zrobił wszystko. Tak zwykle myślałem, ale pewnego razu okazało się,
że rodzice Sary już nie wytrzymują, Sara pojechała z nimi, a ja nie po-
jechałem z nią. Ciekawe, czy rozumiała, że nie mogłem zostawíc mamy
i Zosi. Nie poradziłyby sobie same po śmierci taty. Zresztą, gdybym
pojechał z Sarą, gdybyśmy nawet wzięli ślub, to przecież byłoby jeszcze
gorzej, Sara by się w końcu dowiedziała o mojej przypadłości i miałaby,
przeze mnie, kolejne problemy.

Pewnie pozostanie jedyną osobą, która mnie pocałowała. Nie chciała-
bym, żeby mnie pocałował ktoś, komu nie mogłabym powiedzieć. Ktoś,
komu bym powiedziała, na pewno by nie chciał mnie całować.

Kilka stron z tego pamiętnika było wyrwanych, jedna była dla mnie
całkiem nieczytelna. Ostatni zeszyt był pisany od połowy lat osiem-
dziesiątych.

15 grudnia 1985. Jednak nic dobrego nie wynikło z odnowienia re-
lacji z Andrzejem. Michał chciał, żebym się z nim nie spotykała. Nadal
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jest obrażony po tym, jak odmówiłam pomocy przy drukowaniu tego
ich śmiesznego tygodnika. Nudzi mnie jego pieprzenie o moralnej wyż-
szości i obowiązkach wobec ojczyzny; następnym razem mu przypomnę,
dlaczego rodzice Sary spakowali manatki i wyjechali. Jeżę się na takie
gadanie.

Nie wiem już teraz, dlaczego zgodziłam się zobaczyć z Andrzejem.
Chyba nie chciałam, żeby poczuł się ignorowany. Po tym, jak poszła
plota, że współpracuje, nikt nie chce go znać. A ja nawet nie jestem
pewna, czy to jest prawda. Wierzę Michałowi, ale on siedzi po uszy
w konspiracji i jest przewrażliwiony. Coraz trudniej rozmawiać z nim
o czymkolwiek innym niż noszenie bibuły. Ciekawe, czy on zdaje sobie
sprawę z tego, że konspiracja polega między innymi na milczeniu.

27 grudnia 1985. Wreszcie koniec. Ileż można świętować. W przy-
szłym roku biorę wigilijny dyżur. Dostałam rekordową liczbę kartek
przez ostatni tydzień. Odpisywałam cały wieczór i boli mnie ręka.

Wystarczyło mi tego jak na razie. Do listów postanowiłam zajrzeć
później. Poskładałam wszystko w pudełku, żeby nic się nie zgubiło.
Zachowałam tylko serduszko; był to jedyny element biżuterii i wyda-
wało mi się, że właśnie o to Marii chodziło, kiedy mówiła, że będzie
tu coś dla mnie. Jednak układając zeszyty w skrzynce, zorientowałam
się, że zza jednej okładki wystaje złożony wielokrotnie papier, wyraź-
nie odstający jakością od reszty. Na wierzchu widniał delikatny, ołów-
kowy napis: „Marianowi – Sara. New York, 8/12/1980”. To był plakat
z Lennonem, który widziałam, gdy Maria zakryła mi oczy. Zdjęłam
moje zdjęcia i przymierzyłam go do ściany. Odgrzebałam jakąś starą
antyramę, w której się zmieścił, i teraz wisi na swoim miejscu, nad
moim łóżkiem.

W nocy przebudziłam się. Usiadłam na łóżku i zobaczyłam, jak
przez twarz Lennona z plakatu prześwituje twarz Marii.

* * *

Karolina, mimo szczerych chęci uczestniczenia w zbieraniu informacji
o Marii, mogła wrócić dopiero po majówce. Zatrzymały ją po pierwsze
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powinności wobec rodziny, a po drugie – znikome możliwości trans-
portowe z Dobrzykowic do Wrocławia. Obiecała zamiast tego wyba-
dać, co tato wie na ten temat, a ja działałam na razie sama, odwoław-
szy wszystkie spotkania z przyjaciółmi i ludźmi z pracy – z powodów
rodzinnych. Na razie nie zamierzałam wtajemniczać nikogo poza sio-
strą; chciałam opowiedzieć kompletną historię, a nie tylko okrawki.
Kiedy o świcie drugiego maja, mrużąc oczy, nakładałam makijaż, za-
częłam się jednak obawiać, czy to w ogóle będzie możliwe. Istnienie
Marii było skutecznie spowite milczeniem przez wiele lat, jej widmo
słabło i nie żyli już ci, którzy ją znali. Jednak Maria nie chciała pozwo-
lić wymazać się z pamięci i walczyła o siebie, szukając we mnie sojusz-
nika. Babcia zachowała część jej rzeczy – ale to nie wystarczy. Tylko
Maria mogłaby opowiedzieć swoją własną historię. Ale Maria nie żyła.
I chyba wyznaczyła mnie na zastępstwo, z braku lepszych perspek-
tyw. Przyznam, że ciężar cudzej biografii przygniatał mnie bardziej,
niż bym się spodziewała. Uwielbiam eksperymenty – ale z chemią, nie
z historią.

Pojechałam tramwajem na cmentarz Grabiszyński. Zależało mi,
żeby ta dodatkowa litera nie fałszowała życia Marii. Chciałam zadbać
o to, żeby chociaż po śmierci była sobą, żeby chociaż w grobie leżała
pod własnym imieniem.

Położyłam świeżą wiązankę na grobie mamy i obejrzałam dokład-
nie czarną płytę, na której wyryto dane sióstr Lewik. Znałam ją bar-
dzo dobrze, ale pierwszy raz dotarło do mnie znaczenie tego, że napis
nie był, zwyczajem z lat osiemdziesiątych, wyryty w kamieniu, tylko
układał się z odlanych z metalu liter. Zastanawiałam się, jak mogły
być przymocowane. Zauważyłam też, że „n” ma w górnej części ślady
po uderzeniach czymś ciężkim. Drobny fragment był już odbity. Na
krawędzi płyty widoczne były też zarysowania sugerujące, że ktoś usi-
łował podważyć „n”, ale się im nie udało.

Nie tędy droga – pomyślałam. Na wszelki wypadek zrobiłam zdję-
cie grobu i składaną linijką, którą zawsze ze sobą noszę (skrzywienie
zawodowe), zmierzyłam dokładnie „n” oraz jego odległość od innych
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liter. Zależało mi, żeby przy okazji usuwania „n” nie ucierpiała żadna
inna litera, zwłaszcza imię babci Zosi poniżej. Jak coś już robić, to
profesjonalnie. Położyłam na grobie specjalny, otwarty znicz dla babci
Zosi, a dla Marii drobny bukiet celofanowych kwiatów.

Po wizycie na cmentarzu pojechałam prosto do cioci Kasi. Nie by-
łam pewna, jak zareagowałaby na wieści o duchu – w rodzinie krążyła
opinia, że miała raczej słabe nerwy – więc zamierzałam postępować
z nią tak ostrożnie, jak z ostatnią probówką cennego odczynnika.

W progu przywitał mnie intensywny zapach kadzidełek i powolna
melodia w typie New Age. Ciocia uścisnęła mnie, ale zakazała się cało-
wać: „Jeszcze się ode mnie zarazisz” (oczywíscie; migreną). Trzy koty
cioci Kasi, dwa mieszkające u niej na stałe i jeden przychodzący tylko
po jedzenie, leżały na kanapie i natychmiast zaczęły na mnie gniewnie
syczeć, więc usiadłyśmy na haftowanych matach po dwóch stronach
bardzo niskiego ozdobnego stoliczka, na którym stał już czajniczek
z gorącą wodą i dwie filiżanki, a także karty tarota.

– Jakiej herbaty się napijesz, Aniu? – zapytała ciocia, składając
karty do ozdobnego pudełka.

– Czarnej? – Zaczęłam rozglądać się po pokoju. Czarny kot z bia-
łymi skarpetkami spłynął leniwie z oparcia i wcisnął się między dwie
doniczki skrzydłokwiatów. Wydawało mi się, że małe mieszkanko cioci
wchłonęło jakoś więcej światła: może to dlatego, że zrezygnowała
jednak z zasłon chroniących wnętrze przed szkodliwym promieniowa-
niem wifi.

– Ale jakiej czarnej? – Pokazała mi dumnie półkę zastawioną kolek-
cją pudełeczek z różnymi typami herbaty, które dostawała na każdą
okazję od przyjaciółek. Chociaż prawie umierałam z niecierpliwości,
wysłuchałam wykładu o różnych typach napojów. W końcu został mi
nalany Darjeeling Margaret’s Hope i ciocia westchnęła głęboko, popra-
wiając starannie ułożoną fryzurę. – Ale ty nie po herbatkę przyszłaś.
Prawda? – patrzyła na mnie uważnie i badawczo. Wyglądała jakoś
bardziej stanowczo niż zwykle, gdy się spotykałyśmy, choć może to
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kwestia tego, że nadal nosiła żałobę po mojej matce, a nie swoje zwy-
kłe kolorowe suknie i chusty.

– No... tak. – Odchrząknęłam. Zastanawiałam się, jak trzymać tę
filiżaneczkę, żeby jej nie uszkodzić; żadne szkło laboratoryjne nigdy
mnie tak nie stresowało, jak te delikatne porcelanowe cacka. – Chcia-
łam porozmawiać o Marii.

Obserwowałam ciocię uważnie: ręka jej nawet nie zadrżała, gdy
nalewała sobie wrzątku.

– Przyszła do ciebie wczoraj – powiedziała bardziej niż spytała. Za-
sznurowała usta i na chwilę uciekła wzrokiem do kotów, ale zaraz
znów na mnie spojrzała. – I tobie też pokazała swoją śmierć?

– Skąd wiesz?!
Wzruszyła ramionami i poprawiła włosy nad czołem.
– Wczoraj był pierwszy maja, zawsze wtedy coś robi. Znaczy... zwy-

kle robiła. Wiedziałam, że po tej ciszy w zeszłym roku szykuje coś sil-
niejszego. Że prędzej czy później wróci i znowu będzie się... domagać.
– Zamrugała kilka razy. – Teraz znalazła ciebie, kolejną osobę do... do
użalania się. Dobrze, że Karolinki nie było, na pewno by się przestra-
szyła. Kiedyż ona wreszcie przestanie!... Przez ostatnich kilkanaście
lat pierwszego maja zawsze się komuś objawiała. Zwykle na bardzo
krótko i nawet nie mówiła nic... Traciła siły. Moim zdaniem ona...
no... ma coraz mniej energii, bo umierają ludzie, którzy ją znali. –
Zadzwoniła bransoletkami, poprawiając przedmioty na stoliku. – Jej
siostra nie żyje, Michał, ten drużynowy, z którym się przyjaźniła, też
nie żyje, nie żyje Sara, nie żyją jej koledzy ze szpitala, nie żyje nawet
twoja matka, a ja przecież znałam ją tylko rok... Powinna już... już
przestać! – Znów westchnęła.

Byłam zszokowana, że tak dużo wie. Wydawało mi się, że Maria
specjalnie wybrała mnie ze względu na wszystkie podobieństwa. Tym-
czasem najwyraźniej wiedziało więcej osób.

– Chciała, żebyś naprawiła jej imię na grobie? – zapytałam, a ona
skinęła głową z żalem i smutkiem; białe piórka przy jej kolczykach
zafurkotały energicznie. Mantrowe jękolenie ze starego discmana za-
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częło mnie irytować. Rudy kot miauknął i przespacerował się do
aneksu kuchennego zbadać zawartość miski. – Tego nie da się zro-
bić.

– To ty próbowałaś odbić „n”? – zapytałam. Herbata zaczęła mi
nawet smakować, ale nie wpłynęło to na moje krytyczne nastawienie
wobec rewelacji, jakie były mi tu przedstawiane.

Ciocia przytaknęła i opowiedziała krótko, po jakie metody sięgnęła.
Próbowała najpierw z babcią Zosią, czyli swoją mamą, a później jesz-
cze sama, kiedy babcia Zosia już nie żyła. Wyglądało na to, że ciocia
rozmawiała z babcią o Marii i że ogólnie rodzina powinna wiedzieć
o wszystkim – więc dlaczego ja dowiedziałam się tak późno?

– Dlaczego nikt mi o niczym nie powiedział? – Przerwałam wywód
cioci o tym, że ktoś ją raz zauważył na cmentarzu i postraszył wezwa-
niem policji za dewastowanie grobu, więc musiała uciekać i już nigdy
nie spróbowała więcej. Dla mnie oczywiste było, że wystarczyło po-
czekać, aż akurat nikt nie będzie przechodzić, ale widocznie dla niej
nie. – Ciociu, sama posłuchaj, jak to brzmi. Wszyscy, czyli babcia Zo-
sia, ty, moja mama pewnie też, zapewne tata i jeszcze inni, wszyscy
wiedzieli, a ja się dowiaduję dopiero teraz. Przecież ja pamiętam bab-
cię Zosię, pokazywała mi zdjęcia Marii i mówiła, że to był jej brat!
Nikt mnie nie wyprowadził z błędu i moja...

– Kochanie. – Ciocia uniosła ozdobioną pierścionkami dłoń. Z di-
scmana zaczęło lecieć Orinoco Flow i zrobiło się jeszcze dziwniej. Prę-
gowana, szarobura kotka z gracją zeskoczyła na ziemię i położyła się
pod stolikiem. Jej ogon pacnął mnie w kolano. – Proszę mi tu bez
takich. Ja bym ci chętnie powiedziała wszystko dużo wcześniej. Może
nie jak byłaś tak małym dzieckiem, jakim ja byłam, kiedy mama mi
powiedziała, ale dużo wcześniej niż teraz. Ale nie możesz mieć do
mnie pretensji, że tego nie zrobiłam. Nie mogłam. Beatka mi zabro-
niła. Moja siostra... – westchnęła i milczała przez chwilę, wpatrując
się we wnętrze swojej filiżanki. – Moja siostra była przeciwko wta-
jemniczaniu kogokolwiek w sekrety rodzinne. Zwłaszcza takie... –
Zrobiła nerwowy gest ręką. – A wiesz przecież, jaką ona miała silną
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aurę. Nie interesowała się czakrami i żartowała zawsze z mojej wie-
dzy ezoterycznej, ale ja wiem swoje. Zakazała mamie i mnie mówić
o czymkolwiek twojemu tacie, gdy tylko zaczęli się spotykać. I was
też chciała chronić, ciebie i Karolinkę; wiedziała, że jesteście bardzo
wrażliwe i taka opowieść może was przygnieść. Zawsze była szczę-
śliwa z twoim tatą, odkąd tylko się spotkali, i bardzo nie chciała go
stracić przez jakąś... historię rodzinną. Dla niej to był drażliwy temat.
Bała się Marii. Nie chciała, żeby... żeby przeszłość zdominowała jej
życie.

– Nie, ciociu, to się nazywa transfobia – syknęłam. Przypomniały
mi się wszystkie sceny z dzieciństwa, w których mama zdawała się
kontrolować kontakty z babcią; gdy powtarzała nam wytarte formuły
o „wujku Marianie”; gdy zgłosiła stanowczy sprzeciw, żebyśmy z sio-
strą przeprowadziły się do mieszkania Marii i jak co pewien czas wno-
siła na forum rodzinnym, żeby je w końcu sprzedać. Wyprostowałam
się sztywno.

– Nie, to nie tak. Nie możesz tak surowo osądzać Beatki. – Spoj-
rzała mi prosto w oczy; chciałam bez mrugnięcia wytrzymać ten wzrok.
Wielokrotnie przyszło mi się nie zgadzać z moją mamą i nikt lepiej niż
ja nie zdawał sobie sprawy z jej uciążliwego fundamentalizmu. Nie
chciałam, żeby kazano mi ją pamiętać jako świętą. Byłam w stanie za-
akceptować dwie strony medalu, ale zależało mi, żeby ciocia też była
ich świadoma. – Zrozum. Ona miała dziesięć lat, kiedy Maria została
zabita. Była przerażona morderstwem. Nasza mama przeżywała tę
śmierć bardzo intensywnie i... i długo. Beatka zawsze mi mówiła,
że była wściekła, bo mama się nami nie zajmowała, tylko płakała po
Marii i...

– No dobrze – wtrąciłam – ale w takim razie mama przez dziesięć
lat znała Marię, przynajmniej kilka lat wcześniej zaczęła ją regularnie
widywać jako kobietę...

– Myślę... – ciocia nie dała sobie wej́sć w słowo, ciągnęła w za-
myśleniu, głaszcząc kotkę. – Myślę, że Beatka miała żal do mamy,
że mama bardziej zajmowała się swoją siostrą niż nią. Tak mi się wy-
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daje. Dla mnie to nie było tak odczuwalne, bo nie pamiętałam najgor-
szego okresu żałoby, a kiedy podrosłam, mama opowiadała mi ciągle
o Marii. O tym, jak się razem bawiły, kiedy były małe, jak Maria pięk-
nie grała na gitarze, jakie opowiadała historie, jak czytała jej książki,
jak opiekowała się nią, jak była harcerką i brała udział w wielkich przy-
godach, jak chodziła po ruinach Breslau i znajdowała skarby... O ich
przyjaźni z Sarą... O, najbardziej podobała mi się opowieść o tym,
jak Maria i Michał uratowali wycieczkę na Ślężę podczas burzy. Dla
mnie Maria była postacią z bajki, dobrą wróżką. I widywałam ją czę-
sto. Wtedy przychodziła nie tylko pierwszego maja, pojawiła się kie-
dyś w urodziny mamy i wtedy... Mimo że wyglądała naprawdę źle...
jak to duch... zawsze miała tylko jedną formę... wydawała się szczę-
śliwa, a przynajmniej dużo się uśmiechała i dzięki niej mama też była
wtedy radosna. Ale Beatka... zawsze się jej bała. Na tamtych uro-
dzinach zamknęła się u siebie w pokoju i nie chciała wyj́sć, chociaż
mówiłam, że nie ma się czego bać. Wydaje mi się, że dla niej... to
przebieranie się za kobietę było... no... bardzo dziwne i... ośmiesza-
jące. Podobno wstydziła się, kiedy Maria odbierała ją ze szkoły: raz
jako siostra mamy, raz jako brat. Co prawda wszyscy w szkole byli
święcie przekonani, że nasza mama ma dwoje rodzeństwa, bliźnięta,
ale Beatka zawsze się bała, że koleżanki ją wyśmieją. No i... Zresztą
wydaje mi się, że Maria doskonale wiedziała, co jej grozi. To nie było
mądre. To musiało się tak kiedyś skończyć.

Milczałyśmy przez chwilę, mierząc się spojrzeniami.
– Nie musiało. I nie powinno. A to, co mówisz, to jest victim bla-

ming.
Ciocia Kasia machnęła ręką i powiedziała, że nawet dzisiaj nie ra-

dziłaby nikomu „nieodpowiednio ubranemu” ísć w stronę wrocław-
skiego trójkąta bermudzkiego.

– Jednak powinna się czegoś nauczyć po tym, jak napadli ją pierw-
szy raz.

Opowiedziała mi krótko, że w latach osiemdziesiątych Maria testo-
wała swoje kobiece przebranie, wychodząc po zakupy albo na dłuż-
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sze wieczorne spacery. Pewnego razu po zmroku wracała przez park,
gdzie ktoś ją napadł. Maria pobiła go i zostawiła nieprzytomnego na
ziemi, a następnego dnia na porannym dyżurze był jej pierwszym pa-
cjentem.

– Mama mówiła – ciocia odblokowała się i mówiła teraz bez mojego
nalegania – że umierała ze strachu przez te spacerki Marii. Nigdy nie
rozumiałam, po co jej to było. To było przecież proszenie się o nie-
szczęście. I narażało moją mamę. Nie tylko na stres, ale... przecież
sąsiedzi Marii wiedzieli o przebierankach. Zaczepiali mamę, żeby po-
twierdziła przypuszczenia, albo żeby ją poinformować, albo żeby się
pośmiać. Maria za mało się przejmowała realiami. Wiesz, że nikt nie
przyszedł na jej pogrzeb? Nikt nie przyszedł. Ani na czuwanie, ani
na pogrzeb, byłyśmy we trzy z grabarzami. I wtedy, jak już się roz-
niosło, że Marian Lewik, porządny towarzysz, chirurg, harcerz, bawił
się w... no, wiesz, jak działają plotki, ludzie powtarzają jedni drugim,
nagle wszyscy wokół mamy myśleli, że jej brat był homoseksualistą...
Wiesz, to był 1987 rok, wszyscy mieli głowy nabite zarazą z Zachodu,
zwłaszcza jak było gdzie ją podpiąć.

Nie wiedziałam, co się działo w 1987 roku, że ludzie za żelazną
kurtyną nagle zaczęli się obawiać gejów. Miałam spytać, ale ugryzłam
się w język. Nie chciałam przerywać, bo ciocia mówiła bardzo ciekawe
rzeczy, no i jednak nie chciałam zrobić z siebie kretynki. Kiedy powtó-
rzyłam tę rozmowę Karolinie, była zażenowana, że nie wiedziałam
wcześniej o akcji „Hiacynt”.

– Nikt wtedy nie chciał mamy znać, a Beatka straciła wszystkie ko-
leżanki, bo rodzice im zabronili się z nią zadawać. A jeszcze jak się
rozniosło, że ludziom z bloku Marii zaczynają się dziać dziwne rze-
czy...

Umilkła, żeby napić się herbaty. Smętne wokalizy z płyty brzmiały
teraz jak przymulone buczenie. Czekałam w napięciu na ciąg dalszy.

– Trzeba przyznać, że ludzie z bloku źle traktowali Marię. Już nie
mówię o tym, że jej nie traktowali poważnie i że większość dzieciaków
robiła jej głupie dowcipy i ją wyzywała. Raz jej nasmarowali jakieś
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obrzydlistwo na drzwiach. Podobno różne typy się regularnie do niej
doczepiały, ktoś chyba nawet ją śledził... Nie wiem, czy mama tego nie
zmyśliła, nie wiem, na ile mogę jej wierzyć, ale podobno ktoś tam się
bał, że Maria może mieć jakieś związki z podziemną opozycją czy coś
takiego, i nasłali na nią jakiegoś współpracownika, żeby wyciągnął od
niej informacje. – Przypomniałam sobie Andrzeja z pamiętnika. Za-
stanawiałam się, czy ciocia Kasia czytała ten wpis. – Podobno kręcił
się przy niej jakís czas przed jej śmiercią. A po jej śmierci w okolicy
bloku też kręcili się tajniacy, bo działy się naprawdę dziwne rzeczy.
Ludzie widzieli przedmioty latające bez powodu. Niektórym scyzo-
ryki same otwierały się w kieszeniach, parę osób się poraniło przez to.
Jednego dnia poodpadały wszystkie odznaki z mundurków szkolnych
i szarf harcerzy. Innego ranka wszyscy znaleźli na lustrach imię Marii
napisane szminką. Niektórym osobom regularnie sypało się szkło do
butów. Cztery lata po śmierci Marii jakís mężczyzna, który wcześniej
skarżył się na duchy, wyskoczył z czwartego piętra. Maria konsekwent-
nie się mściła, ale traciła energię z każdym rokiem. Po jakimś czasie te
efekty specjalne ustały i pokazywała się już tylko nam. I wiesz... chyba
powinnam ci jeszcze powiedzieć, kiedy najbardziej Maria osłabła.

Ciocia szybko zdjęła okulary i otarła sobie oczy, lekko rozmazując
tusz do rzęs, ale równie szybko nałożyła je z powrotem. Wzięła kotkę
na kolana i po chwili mówiła dalej.

– Maria bardzo osłabła, kiedy zniknęły jej zdjęcia. Wiesz, w pew-
nym momencie Beatka i babcia strasznie, strasznie się pokłóciły. O Ma-
rię, oczywíscie. Beatka miała swoją, poprawioną wizję naszej rodziny
i chciała zrobić z niej oficjalną... nawet siłą. Nie mówiła tobie, Ka-
rolinie – i nie powiedziała nic twojemu ojcu. Nie chciała, żeby się
zniechęcił, zresztą odkąd zaczęła z nim chodzić, to zaangażowała się
w jego grupę oazową, chciała być tam mile widziana. Maria jej bardzo,
bardzo nie pasowała. Nie mogło być mowy o Marii. – Przypomniałam
sobie natychmiast, że zamiast tego często była mowa o tym, że kto
wierzy w duchy, wyznaje Antychrysta i sprzyja szatanowi, bo te duchy,
które mogą się pojawić na ziemi, nie dostąpiły łaski nieba. Jeszcze
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kilka lat temu mama wygłaszała podobne twierdzenia przy różnych
okazjach; nie wiedziałam nigdy, dlaczego to robi, ale teraz wszystko
już rozumiałam.

– Po tej awanturze – ciocia mówiła cicho dalej – mama i Beatka
prawie przestały się widywać. Było mi trudno lawirować między nimi.
Każda chciała mieć mnie po swojej stronie w konflikcie o Marię, a ja
chciałam mieć je obie.

Zamilkła i wróciła do picia wystygłej już herbaty. To, co powie-
działa o awanturze między mamą a babcią, zgadzało się z moimi
wspomnieniami; był taki moment, kiedy babcia praktycznie zniknęła,
chociaż nadal żyła; skończyło się wspólne oglądanie zdjęć i odwiedza-
nie cmentarza.

Odczekałam cierpliwie dłuższą chwilę, ale w końcu musiałam spy-
tać, dlaczego ta afera była tak istotna, bo jednak nie sądziłam, żeby
Maria przejęła się tym, że jej siostrzenica sobie pokrzyczała. Wręcz
spodziewałabym się po niej odegrania się jakoś na mamie. Przynaj-
mniej ja bym tak zrobiła na jej miejscu.

– Beatka zrobiła coś, czego sama nie mogę jej darować. – Ciocia
zwlekała trochę z odpowiedzią. – Bo wiesz... kiedy Maria zmarła,
to jej mieszkanie stało przez dłuższy czas puste. My mieszkałyśmy
z mamą tutaj – pokazała na swoje ściany – po rozwodzie rodziców.
Jak widzisz, bardzo mało miejsca. Mogłyśmy teoretycznie wrócić do
mieszkania po Marii, ale mama się na to nie zdecydowała. Nie sprze-
dała go, bo to było mieszkanie po jej mamie, dziadkowie wprowadzili
się tam zaraz po wojnie, ona tam mieszkała od dziecka. Trzymała
tam wszystkie rzeczy Marii, nie chciała rozstać się z jej ubraniami ani
żadną rzeczą. Zrobiła sobie... dom pamięci. Kiedy Beatka wyszła za
mąż, to wyprowadziła się od razu do Dobrzykowic. Po jakimś czasie
mama wróciła do mieszkania po Marii, a ja zostałam tutaj. Rzeczy po
Marii były zawsze zamknięte w jej starym pokoju, mama je dobrze za-
bezpieczyła i doglądała ich regularnie. I po tej aferze... Beatka pozbyła
się części rzeczy Marii. To znaczy tych, których nie dało się podpisać
jako „pamiątki po wujku Marianie, kochanym bracie mamy”. Znisz-
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czyła wszystkie zdjęcia oprócz tych trzech czy czterech, które mama
miała schowane w szufladzie w pracy i tych, które były u mnie. Spaliła
sukienki. Ale nie zdążyła „posprzątać” wszystkiego, bo mama akurat
wcześniej wróciła z pracy. Afera była olbrzymia. Nie odzywały się do
siebie ze dwa lata.

Zagryzłam wnętrze policzków. Czułam, jak się czerwienię coraz
bardziej. Ciocia Kasia utopiła mgliste spojrzenie w kocim futerku. Było
mi jej szkoda. To musi być straszne uczucie, kiedy twoje rodzeństwo
robi coś tak potwornego.

– Dam ci rzeczy po Marii, które zachowały się u mnie – dodała.
Pociągnęła nosem i wstała powoli z maty. Kotka ponownie pacnęła
mnie ogonem w kolano. Discman szumiał; nie umiałam ocenić, czy
zaczyna się kolejny utwór, czy skończyła się płyta.

– Dziękuję – odpowiedziałam.
– Dam ci wszystko. U mnie tylko zalega. A tobie może się przydać.

Jesteś taka podobna do niej. Dzisiaj to nawet nie byłam pewna, czy to
ty, czy to ona – zażartowała.

Dostałam od cioci Kasi ostatnie zdjęcie Marii – portret z siostrzeni-
cami na spacerze. Choć było czarno-białe, Maria błyszczała. Miała na
sobie spodnie, ale w wybitnie kobiecym kroju, ciemny wełniany golf
i okulary. Była widoczna z półprofilu. Patrzyła z półuśmiechem prosto
w obiektyw, jakby pytała patrzącego, czy widzi podobieństwo. Mu-
siała być też umalowana, jej oczy były wyrazíscie podkreślone. Moja
mama stała obok, z rękoma za sobą, spoglądając na wózek, w któ-
rym spała na siedząco ciocia Kasia. Poza tym ciocia poleciła mi za-
brać jeszcze kilka książek po Marii – zakurzone popularne wydania
Kropotkina i Bakunina, pierwszy tomik Białoszewskiego z dedykacją
od jakiej́s Janki, zrobiony własnoręcznie zielnik, kilka półeleganckich
bransoletek, kolczyki i ciężki naszyjnik. Po chwili wahania dała mi
nawet ametystowy przycisk do papieru.

– Weź go, weź! – nalegała, kiedy powiedziałam, że nie chcę rozbi-
jać jej pokaźnej kolekcji tak zwanych kamieni ezoterycznych. – I tak
mi psuje aurę w mieszkaniu! Maria wykopała go z ruin jakiegoś bu-
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dynku, to była chyba absolutnie ostatnia rzecz wydobyta z powojen-
nych ruin Breslau, wszystkie cenne przedmioty zostały rozszabrowane
dużo wcześniej. Musiał należeć do jakiegoś hitlerowca, bo jeszcze do
dzís emanuje negatywne fale. Trzymałam go tylko dlatego, że mama
zakazała mi wyrzucać rzeczy po Marii.

– Jesteś pewna, że mi nie zaszkodzi, skoro należał do hitlerowca?
– zapytałam, udając powagę. Z całej wystawki otwierających czakry
minerałów zawsze podobał mi się tylko ten i strasznie chciałam go
mieć, zwłaszcza że to była pamiątka po Marii, ale widziałam, że cioci
trudno się z nim rozstać.

Ciocia prychnęła i przysunęła skarb w moją stronę.
– Ty masz wszystkie czakry zamknięte, zupełnie jak twoja matka,

tobie to już nic nie zaszkodzi!

* * *

Pozbycie się „n” z napisu na nagrobku wymagało przygotowania, a prze-
de wszystkim wstępu do laboratorium, więc na razie sprawdziłam
tylko, czy mam w domu potrzebne rzeczy i zamówiłam przez inter-
net to, czego mi brakowało. Postawiłam przycisk do papieru na hono-
rowym miejscu. Zadzwoniłam do Karoliny, ale akurat u taty byli go-
ście i nie miała możliwości spokojnej rozmowy. Spędziłam popołudnie
na naprzemiennym czytaniu notatek Marii, oglądaniu filmików trans
kobiet na youtubie i wyszukiwaniu, jakie były realia życia w latach
osiemdziesiątych. Czy Maria miała w ogóle jakieś szanse? Ostatnie
strony jej dziennika były takie... zwyczajne. Właściwie może czasem
byłyby wręcz nudne, gdyby to nie były wpisy jej, Marii. Ogromna stra-
ta, że tak mało rzeczy po niej zostało.

28 II 1987. Wreszcie kupiłam sobie nowy czajnik. Przeżyłam dwa dni
bez herbaty i to były dni raczej pesymistyczne. Teraz mam bardzo do-
bry humor i pyszną herbatę, a także dwa kawałki czyjegoś imieninowego
ciasta, których nie zdążyłam zjésć w pracy. Kiedy wracałam do domu,
minęłam się z mężem Zosi i nawet odpowiedział mi na „dzień dobry”.
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Przed zmrokiem grałam jeszcze na gitarze. Będę musiała trochę więcej
poćwiczyć, ostatnio mocno się zaniedbałam. Michał uprzejmie nie sko-
mentował mojego spadku formy, ale sam gra teraz znacznie lepiej ode
mnie. Jak będę u niego, to poproszę, żeby dał mi trochę pograć na swojej
gitarze. Moja jest kochana, ale nie brzmi tak głęboko.

Umówiłam się do fryzjera na przyszły piątek wieczorem, muszę sobie
zapisać, bo zapomnę. Cieszę się, że Zosia wreszcie na poważnie rozważa
wspólny wyjazd na wakacje. Mam odłożone trochę pieniędzy, bardzo
chciałabym zabrać ją na coś lepszego niż dziki biwak. Chyba skusiła ją
wizja Tatr. Trzeba jeszcze przemyśleć, co z Beatką i Kasią; to znaczy dla
mnie sprawa jest jasna, Beatka do harcerstwa, a Kasia pod opiekę do
siostry ojca, bo ojciec się przecież nią nie zajmie, ale Zosia boi się takiego
rozwiązania. Mam nadzieję, że ją namówię. W ostateczności możemy
zabrać obie młode ze sobą (nie takie rzeczy się z zastępem robiło). No
właśnie, na pewno sobie poradzimy. Co się może nie udać!

9 III 1987. Po wczorajszej imprezie przybył w toalecie dla męskiego
personelu wyrazisty pornograficzny rysunek. Potwierdzają się moje przy-
puszczenia: Tarczyński, który był łaskaw użyć swojego charakterystycz-
nego mechanicznego ołówka, naprawdę w najmniejszym stopniu nie zna
się na anatomii.

15 III 1987. Mam ostatnio nawał pracy. Biorę wszystkie zastępstwa.
Nie chcę mieć czasu na myślenie i zajmowanie się sobą, ale przez to mam
też mało czasu dla Zosi. Napisali do mnie przyjaciele z drużyny, czy nie
chcę się spotkać i pośpiewać. Dopiero kiedy pojawiła się możliwość po-
nownego spotkania, uświadomiłam sobie, jak mi brakuje tamtej atmos-
fery. Mogłabym zobaczyć się z Michałem. Bardzo chcę, ale jednoczésnie
bardzo nie chcę. Nie odpisałam na razie. Idę spać.

23 IV 1987. Powiedziałam Zosi, że w następną sobotę nie zajmę się
Beatką. Potrzebuję więcej czasu dla siebie. Uznałam też, że mogę się
zobaczyć z moją drużyną. Może kiedy będzie więcej ludzi, Michał się roz-
luźni. Niestety drużyna nie ma ochoty na Ślężę, a ja bym się przeszła.
Może jeszcze ich namówię. Poszłam dzisiaj na długi spacer i przewietrze-
nie się dobrze mi zrobiło.
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* * *

Kiedy moja siostra wróciła, trzeba było omówić wszystko, co się ostat-
nio zdarzyło. Nie dało się ukryć, że nasza rodzina się powiększyła,
przynajmniej w naszej świadomości. Karolina zauważyła, że jestem
już bardzo zżyta z Marią i nie bardzo potrafię przyjąć czyjkolwiek inny
punkt widzenia. Musiałam się z nią zgodzić – cała majówka upłynęła
mi na myśleniu o siostrze babci i zbieraniu rzeczy po niej. Zażarto-
wała sobie nawet, że gdyby duch do mnie nie przyszedł naprawdę, to
musiałabym to sobie wymyślić.

– No ale podobne to wy nie jesteście – powiedziała, kiedy dokładnie
obejrzała wszystkie zdjęcia Marii i porównała je ze mną. Wydęła usta
i pokręciła głową. – Może tylko trochę.

– Jak to nie?! – Byłam oburzona. Zdążyłam się już przywiązać
do myśli, że Maria jest moją patronką. Było między nami tyle podo-
bieństw: wygląd, ulubiona muzyka, upodobanie do obwieszania się
ładnymi rzeczami, nawet zainteresowanie naukami przyrodniczymi.
Oswoiłam się z nią i chciałam ją mieć przy sobie.

– No wiesz, obsesja na punkcie Lennona to jeszcze nie jest dowód
na podobieństwo... Ja tam go nie widzę – stwierdziła.

– No nie wiem, może dlatego, że Maria ewidentnie poszła w look
z 1980 roku, a ja jednak z końca lat sześćdziesiątych? To dwie zupeł-
nie różne estetyki!

– No to chyba ta różnica estetyk jednak coś o was mówi. – Karolina
wyglądała na niewzruszoną moim entuzjazmem.

Ta słuszna uwaga zakończyła wymianę zdań na ten temat; nie mo-
głam się nie zgodzić z Karoliną. Czasem mam wrażenie, że ona zna
mnie lepiej niż ja siebie.

– Wiesz, po prostu... zaczynam się obawiać, czy ty nie przesadzasz.
– Karolina ułożyła się wygodniej na moim łóżku. Mówiąc, wpatrywała
się w skupieniu w sufit. Skrzyżowałam ramiona i oparłam się o biurko,
na którym leżały posegregowane pamiątki po Marii, przestudiowane
przez nas bardzo uważnie. – Bo wiesz, Anka. Ty masz tendencję do...
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takiego ekspansyjnego podej́scia. Mam wrażenie, że teraz robisz sobie
z Marii postać fikcyjną, którą można dowolnie ukształtować. Wybie-
rasz sobie to, co ci się podoba, i od nowa składasz w coś nowego.
Robisz dokładnie to, co nasza mama. Chcesz mieć jasne i przydatne
wyobrażenie Marii, opowiadać jej historię znajomym tak, jak przed
chwilą opowiedziałaś wszystko mnie, chcesz mieć Marię dla siebie.

Karolina znowu miała rację.
– Ja nie mówię, że nie jest super mieć kogoś takiego w rodzinie.

To musiała być mega babka. Serio. Tylko myślę, że nie będzie w po-
rządku wobec niej, żeby sobie ułożyć z pamiątek po niej taki wygodny,
uładzony, jednoznaczny obraz kogoś, kto walczył z systemem i prze-
grał. Jej życie na pewno było znacznie bardziej skomplikowane, niż
są w stanie powiedzieć te rzeczy, które po niej zostały. Źle, że tak
wiele zaginęło – zawiesiła głos na chwilę – ale będzie gorzej, jeśli my
to teraz zapaskudzimy.

Skinęłam głową. Myślę, że Maria by nie chciała, żeby ktoś opowia-
dał jej historię za nią. Przyszła do mnie nie po to, żeby ją wciągać
na sztandary albo założyć jej pawilon pamiątek, tylko żeby umożliwić
jej spokojne odej́scie na tamten świat i spotkanie z siostrą. Jeden na-
szyjnik mi zostawiła, drugi zabrała ze sobą, wiele innych przepadło –
a samego człowieka dawno nie ma. Ducha wkrótce nie będzie. Nie
chcę teraz ja, chociaż delikatniej, jej zawłaszczać.

Dlatego następnego dnia, gdy obie skończyłyśmy pracę, wybrały-
śmy się wspólnie na cmentarz Grabiszyński. Zdziwiłam się, bo Karo-
lina miała ze sobą sportową torbę pełną narzędzi.

– A co to jest? – zapytałam, gdy wsiadałyśmy do tramwaju.
– No, narzędzia – wyjaśniła mi. – Pożyczyłam różne przydatne rze-

czy od Bartka. Powiedział, że wcale nie jest tak łatwo upiłować metal.
Ale spoko, tę literę się na pewno da zeszlifować pilnikiem. Od tego
jest pilnik.

– Ale to tylko trochę trzeba upiłować, tylko taki rowek...
– No jak, przecież od tego litera nie odpadnie. Słuchaj, to mój facet
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jest na rzeźbie, ja wiem, jak to się powinno zrobić, okej? Ty się niczym
nie martw.

Widziałam, że Karolina nie do końca zrozumiała, jaki miałam plan
albo nie była przekonana co do jego skuteczności, ale nie chciałam jej
wyjaśniać wszystkiego w zatłoczonym wagonie.

Przed bramą kupiłyśmy znicze: dla mamy duże z czerwonego szkła
z długo płonącymi wkładami, dla Marii – niebieski, różowy i biały,
a dla babci Zosi świece w ceramicznych miseczkach. Za każdym ra-
zem, gdy ktoś przechodził w pobliżu grobu sióstr Lewik, udawałyśmy,
że zastanawiamy się, jak je najlepiej poustawiać, a torba Karoliny tak
naprawdę zawiera szczotki, grabki i płyny do mycia kamiennych płyt,
a nie pilniki, obcęgi, narzędzia do szlifowania, a nawet podręczną
piłkę do metalu.

W pierwszym odruchu Karolina usiłowała podważyć „n” czymś, co
wyglądało jak wymaksowane obcęgi; ale oczywíscie to nic nie dało.

– Mocno siedzi, cholera! – Zaczęła obchodzić grób w poszukiwa-
niu najlepszej perspektywy. Burczała pod nosem, że Bartek musiałby
przyj́sć i obejrzeć, jak litery są blisko siebie, bo na odległość to można
się wymądrzać, ale w realu niewiele to pomoże.

– Nic się tu nie da na siłę – powiedziałam. – Ciocia Kasia i babcia
Zosia próbowały. Widzisz? – Pokazałam jej zarysowania na płycie. –
To nic nie dało.

– Ciocia Kasia i babcia Zosia razem wzięte były słabsze ode mnie –
mruknęła Karolina. – Musisz mi pomóc, nie stój tak.

– Musimy zastosować inną metodę. – Wyjęłam z kieszeni dobrze
zabezpieczoną butelkę ze specjalnie przygotowaną substancją. – Roz-
wiązania siłowe nie przyniosły żadnego skutku, trzeba sposobem. To
jest specjalny kwas, który zeżre metal. Musimy wypiłować rowek na
literze tuż przy płycie i wlejemy tam...

– No ale przecież to tak nie działa, że „n” sobie tak po prostu odpad-
nie – przerwała mi Karolina. Włożyła jedną rękę do kieszeni bojówek,
a drugą zaczęła poprawiać znicze, bo usłyszałyśmy kroki na ścieżce.
Kopnęłam obcęgi pod ławkę przy sąsiednim grobie.
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– No oczywíscie, że nie od razu. Kwas musi przepalić całą długość
i szerokość litery.

– A ile to potrwa? – Karolina skrzywiła się.
– Według moich obliczeń pewnie ponad miesiąc... I będzie trzeba

dolewać kwasu co jakís czas, i pilnować, żeby nie zniszczył niczego
innego – zawahałam się. Wydawało mi się, że Karolina najchętniej
waliłaby w „n” łomem aż do zwycięskiego końca. To jednak zabawne,
że obie wykazujemy rozwagę, ale w kompletnie innych sytuacjach. –
Myślę, że nie zawsze da się wszystko załatwić od razu. „N” nie da się
tak po prostu odłupać; błędy tego typu trzeba naprawiać metodycznie,
organicznie, u podstaw.

Karolina przewróciła oczami.
– Ty jak już coś powiesz, Anka... I nie możemy od razu wlać odpo-

wiedniej ilości?
– Oczywíscie, że nie. Nie chcemy zdewastować grobu, tylko go na-

prawić. – Musiałam dokładnie wytłumaczyć jej, że wszystko mam już
przemyślane i obliczone, opowiedzieć, jak będzie działać kwas i dla-
czego dawkowanie go jest najlepszą metodą. – Zobacz, przecież tego
się nie da zeszlifować, nie da się wcisnąć piłki między „a” i „n”, tu
jest za mało miejsca. Zmieści się najwyżej pilnik, a nie mamy żadnego
dobrego pilnika i...

– Okej – powiedziała wreszcie. Bezczynność musiała ją nudzić. –
Spróbujmy.

I wzięła się do piłowania. Kiedy wyżłobiła rowek, wlałam do niego
odpowiednią ilość kwasu. Ustawiłyśmy wszystkie znicze i kwiaty tak,
żeby nic nie wzbudzało niczyich podejrzeń.

Po powrocie do domu zauważyłam, że serduszko z piaskowca zo-
stało przeniesione ze schowka w szafie na moje biurko. Kiedy go do-
tknęłam, przez chwilę widziałam, jak na mój pokój nakłada się obraz
pokoju Marii: jej płyty, książki, gitara, sukienki. Bardzo lubię ten na-
szyjnik; czasem go noszę i dzięki temu zdarza mi się zobaczyć więcej,
niż by na to pozwoliła moja własna perspektywa.
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Od tamtej pory przychodzimy na cmentarz codziennie: ja, Karo-
lina albo Bartek; poszerzamy spiłowany rowek i dolewamy magicznej
mikstury, która pewnie za niecały tydzień dopełni dzieła i Maria Le-
wik będzie pochowana pod swoim żywym imieniem. Nie chcę dłużej
zakłócać jej pamięci – niech spoczywa w pokoju.
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Dawno, dawno temu, na obrzeżach królestwa Domovoy żyła pewna
wiedźma. Nie wadziła nikomu i nikt nie zakłócał jej spokoju. Jednak
pewnego dnia, gdy poszła po zioła do lasu, grupa rabusiów złupiła jej
chatę i spaliła do cna. Wściekła wiedźma ruszyła do zamku, by na
audiencji u króla domagać się sprawiedliwości i wysłania zbrojnych za
bandytami.

Jednak panujący, gdy wysłuchał skargi, odmówił działania. „Są
ważniejsze kwestie, pilniejsze sprawy” – tłumaczył kobiecie. „Bliższe
królestwu i bliższe stolicy”.

Wiedźma nie chciała dać za wygraną. Przestępstwa dokonano na
terenie należącym do monarchii, więc jej władca powinien działać.
Jednak król odmówił po raz wtóry. Nie zamierzał wysyłać wojskowych
hen na obrzeża swoich ziem, tak daleko od zamku.

Trzeci raz wiedźma poprosiła, by traktował obywateli równo, spra-
wiedliwie i uczciwie. Blisko czy daleko, wielkie miasto czy mała chata,
wszyscy podlegali nie tylko prawu, ale i monarszej opiece. Jednak król
odmówił po raz trzeci.

Wtedy wiedźma odrzekła:
„Nie zasługujesz na tak wielkie państwo, kiedy tylko z niego czer-

piesz, a nie dajesz nic w zamian. Jeśli nie widzisz świata poza stolicą,
to twoim światem będzie stolica. Nikt i nic nie opuści murów tego
miasta i nikt i nic nie dotrze, by nieść wam ratunek, tak jak nikt nie
chciał nieść ratunku mnie”. Z każdym słowem jej postać rosła, jej cień
się wydłużał. „Po trzykroć cię przeklinam, królu, a jeśli zatęsknisz za
swoimi ziemiami, po trzykroć będziecie musieli dzban napełnić łzami
własnowolnymi, by ugasić ogień i by twa stolica wróciła do świata”.

I zniknęła.
Z początku nikt nie potraktował słów wiedźmy poważnie. Dzień

przeminął spokojnie i w niezmiennym rytmie. Handlarze pokrzykiwali
na rynku, w szynkach lało się piwo, w zamku stroiły się księżniczki.
Lecz gdy nadszedł wieczór i krwawa łuna zachodzącego słońca do-
tknęła murów miasta, wokół stolicy zapłonęły trzy kręgi magicznego
ognia, odgradzając mieszkańców od reszty królestwa.
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Tym razem król bez wahania zwołał wojsko. Zbrojni próbowali
gasić ogień wodą, zasypywać go ziemią, przerzucać przez niego mosty,
jednak bezskutecznie. Czerwień i fiolet płomieni nie zanikały, lecz
stawały się coraz silniejsze i coraz wyżej strzelały w niebo.

Tak jak zapowiedziała wiedźma, nikt nie był w stanie wyj́sć z miasta
i nikt nie mógł do niego wej́sć.

„To nic” – pocieszał się król. „Stolica jest wielka i prężna, poradzimy
sobie bez reszty kraju”.

Wkrótce okazało się, że choć mieszkańcy mają się w co ubrać i gdzie
nocować, to nie uprawiają rozległych pól, by zbierać plony. Nie mają
dostępu do lasów, by polować i eksploatować drewno. Nie mają ho-
dowli, by pozyskiwać jaja i mięso. Nie mają rzek i młynów, by mielić
mąkę.

Że miejskie magazyny nie są bez dna.
Po tygodniu nieskutecznej walki z magicznym ogniem król, wysłu-

chujący coraz to nowych skarg mieszkańców stolicy i coraz to bar-
dziej irytujących utyskiwań arystokratów, uznał, że nadzwyczajne oko-
liczności wymagają nadzwyczajnych posunięć. Bo choć nie posłuchał
wiedźmy i płacił teraz za to wysoką cenę, nie był władcą złym. Jed-
nak przede wszystkim nie był królem głupim. Obeznany w legendach,
wiedział, że klątwę może złamać tylko bohater. A wykonanie misji
wymagało odpowiedniej nagrody.

Ogłosił więc, że ten, kto ugasi magiczny ogień i uratuje stolicę,
przywracając ją do reszty podlegających jej ziem, dostanie pół króle-
stwa i rękę wybranej księżniczki.

* * *

Mroku komnaty nie rozświetlała nawet pojedyncza świeca. W powie-
trzu unosił się zapach kwiatowych perfum i kuchennych ziół, a także
echo niedawnych, tłumionych westchnień.

– Muszę ísć – dobiegł głos. – Niedługo świt, a chleb się sam nie
upiecze. Póki jest z czego.
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– Ilya... jeszcze chwilę... – Zaszeleściła zmięta pościel.
– Księżniczko Eleno! – W ciemności dało się słyszeć zduszony i za-

skoczony śmiech. – Naprawdę!
W odpowiedzi rozległo się na wpół obrażone parsknięcie.
– No dobrze, dobrze. Ale obiecaj, że wrócisz – odrzekła wreszcie

księżniczka.
– Zawsze wracam. – Szczupła sylwetka wyślizgnęła się spod koł-

dry i zaczęła wciągać na siebie porozrzucane po podłodze i meblach
ubrania.

Księżniczka również opuściła łóżko i nie przejmując się swoją na-
gością, podeszła do okna. Wyjrzała na zewnątrz. W ogrodach pod
zamkiem nie było nikogo. W oddali łuna ognistych barier oświetlała
zabudowania i drzewa, sprawiając, że cienie bezustannie i niezmordo-
wanie tańczyły po trawie i ścieżkach. Elena pochyliła się, by przerzucić
przez kamienny parapet sznurową drabinkę podkradzioną z zamko-
wych koszarów. Mogła być księżniczką, ale nikt nie mógł jej odmówić
praktyczności.

– Codziennie jest mi trudniej odchodzić – usłyszała, zanim poczuła
za sobą obecność Ilyi. Zamknęła oczy, gdy na ramionach i szyi pojawiły
się delikatne pocałunki.

– To wymyśl coś, żeby to wreszcie stało się oficjalne – mruknęła,
trzymając drabinkę w zacísniętych kurczowo palcach.

– Niby co, Eleno? – Gorące usta zatrzymały się na linii kręgosłupa,
nagłe parsknięcie postawiło włoski na karku księżniczki.

– Nie wiem! Może ugaś ten cały ogień – odpowiedziała, wciąż pa-
trząc przez okno. Wreszcie, z wyraźną niechęcią, wyrzuciła drabinkę
na zewnątrz. Sznurki z szurnięciem uderzyły o kamienne mury. –
Wtedy papa nie miałby wyboru...

Jej propozycja została zignorowana. Zamiast tego Elena usłyszała,
już gdy jej sekretna miłość przerzucała nogi przez okno:

– Och, na pewno wkrótce sobie z tym ogniem poradzą. Mamy tylu
dzielnych rycerzy...
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Elena patrzyła, jak Ilya sprawnie niczym kot zsuwa się po ścianie,
by po chwili zniknąć w przej́sciu dla służby.

– Oczywíscie, że mamy – burknęła sama do siebie, przeciągając się
i wracając do łóżka. To zdecydowanie nie była pora na wstawanie.
Szczególnie gdy w nocy nie zmrużyło się oka.

* * *

Wielu próbowało złamać czar wiedźmy i uwolnić zamek od klątwy.
Przychodzili do króla przyboczni rycerze, książęta goszczący w tym
czasie w zamkowych murach, ambitni arystokraci, mający nadzieję,
że wypełniwszy zadanie, wespną się po drabinie społecznej. Mieli
różne pomysły, jak trzykroć dzban napełnić łzami. Jedni bili swych słu-
żących i łapali do naczyń łzy cierpienia. Inni uwodzili lokalne dziewki,
wyznawali miłość, a później z premedytacją łamali im serca, by zyskać
choć kilka kropel łez wzgardzenia. Sam król też nie próżnował, roz-
kazawszy rozdzielenie wszystkich matek i dzieci w stolicy, by zdobyć
łzy dziecięcej rozpaczy i matczynego smutku.

„To dla większego dobra” – tłumaczył, gdy nad miastem niosła się
kolejna fala szlochu i łkania.

* * *

Zasłony baldachimu falowały nieznacznie w podmuchach porannego
wiatru.

– Nie wygląda to wszystko dobrze – mruczała księżniczka w ostry
obojczyk swojej drugiej połówki. – O ogniu mówię.

– Bo rozwiązaniem problemu zajmują się sami kretyni – dobiegło
od strony Ilyi. – Czy nikt poza mną nie słuchał tej klątwy? Zmuszając
kobiety do płaczu, nie zdobędą łez własnowolnych, a tych, co teraz
gromadzą, mogą mieć nawet wiadra, nie dzbany, a i tak nie zadziałają.

– Ty, mądrala. To może ugaś ten cały ogień – powiedziała księż-
niczka po raz wtóry. Pierś uniosła się i opadła, gdy Elena usłyszała
głośne i jakby poirytowane westchnienie.
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– Prędzej czy później sami na to wpadną, przecież mamy tylu uczo-
nych arystokratów.

– No mamy...

* * *

Kolejny tydzień mężni rycerze, ubrani w złoto szlachcice i buńczuczni
awanturnicy starali się pokonać ognistą klątwę. Zbierali łzy, nie zwa-
żając na nic, myśląc tylko o sobie i nagrodzie, jaka miała im przypaść
w udziale.

Magiczny ogień, na który wylewane były pozyskane łzy, przygasał
jeno lekko, po czym wracał do poprzedniego stanu. A w powietrzu,
ludzie przysięgali, dało się słyszeć złośliwy śmiech wiedźmy.

* * *

Falujące włosy księżniczki Eleny kaskadą spływały po jej nagich ple-
cach. Przejeżdżała po lokach szczotką inkrustowaną masą perłową,
a wzrok Ilyi odruchowo podążał za błyskiem na srebrnobiałej główce.

– Miałaś rację, ta sytuacja z ogniem nie wygląda najlepiej, a na
dodatek robi się coraz bardziej irytująca. Głównie dlatego, że ota-
czają nas sami kretyni – dotarło do księżniczki niewyraźne mamrota-
nie, a potem ziewnięcie. Cóż, tej nocy nikt w komnacie nie spał.

– To może ugaś ten cały ogień – zaproponowała po raz trzeci księż-
niczka Elena, zerkając w lustro. Ciało Ilyi rozciągnięte było na kosz-
townej pościeli. Wąskie stopy zwisały poza krawędź łóżka.

– Może i tak zrobię.
– Może tak zrób – przytaknęła księżniczka i wróciła do szczotkowa-

nia. Długie pociągnięcia okazały się zaprawdę fascynujące.
Dziewięćdziesiąt osiem... dziewięćdziesiąt dziewięć... sto...

* * *
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W królewskiej kuchni nie było jeszcze pustek, nawet jeśli w pewnych
rejonach miasta zaczynało brakować żywności. Wiadomo było, że prę-
dzej całe miasto umrze z głodu, niż król i dworzanie zobaczą ubytki
na ucztach. Dlatego też praca wrzała od świtania aż do zmroku, a cza-
sami też długo w noc.

– Ilya! – rozległo się w pewnym momencie wołanie. Dłonie zanu-
rzone w mydlinach zamarły.

– Tak? – Spojrzenie szarych oczu spoczęło na grubej kucharce.
– Zostaw no te naczynia, leć do piwnicy i powykręcaj ziemniakom

kiełki – zaordynowała matrona.
– Już, już.
Po chwili na wąskich kamiennych schodkach dało się słyszeć tupot

stóp. Mrok rozświetlały tylko pojedyncze promienie słońca, wpadające
przez wąskie okienka wysoko przy suficie. Worki z ziemniakami leżały
na podeście na samym końcu pomieszczenia.

– Kilka godzin roboty, cholernego przeglądania i skubania – dało
się usłyszeć niezadowolone mruczenie Ilyi. – Już tłuste gary były lep-
sze... – Kichnięcie przerwało coraz bardziej gniewną tyradę. Kichnię-
cie i szczypanie oczu.

– Ki diabeł? – Wzrok Ilyi padł na kilka pękatych sznurkowych siatek
wiszących u powały. Kolejne potarcie nosa nie pomogło; intensywny
zapach skulibab roznosił się po całej piwnicy.

A potem przyszło oĺsnienie. Pomieszczenie wypełnił lekko histe-
ryczny, ale pełen samozadowolenia chichot.

* * *

W nocy księżniczka Elena czekała przy spuszczonej drabince, wyglą-
dając do ogrodu, ale Ilyi nie było. Jak okiem sięgnąć, tylko ostre kon-
tury zabudowań, ciemna zieleń drzew i krzewów i te piekielne ognie
na horyzoncie.

– Nawet nie mam komu awantury urządzić – burczała, na zmianę
przystając przy oknie i gniewnie chodząc po komnacie. – Zawsze

235



wraca, no jasne. Tylko jakoś dzisiaj nie. Poczekaj no... – Wygrażała
pięścią nieistniejącemu rozmówcy. – Jeszcze zobaczymy!

* * *

Minął kolejny dzień na dworze, pojawili się następni śmiałkowie z dzba-
nami wypełnionymi łzami niedoli i zmęczenia, jednak ogniste kręgi
pozostały niewzruszone.

A potem nadeszła noc, podczas której księżniczka Elena, coraz bar-
dziej nerwowa i zaniepokojona, wydeptywała ścieżkę w kosztownym
dywanie, już nie wygrażając, ale prawie umierając z niepokoju, co też
mogło przydarzyć się Ilyi.

Aż nastał ranek i kolejna fala dzielnych rycerzy oraz narzekających
mieszkańców zjawiła się przed obliczem króla.

– Panie, pasza dla zwierząt się kończy – zawodził jeden z koniu-
szych.

– Jeszcze kilka dni i zacznie brakować mięsa – jęczał ktoś inny.
Król, zmęczony i coraz bardziej wściekły, ledwo się powstrzymał

przed sugestią, że w takim razie w jadłospisie pojawi się świeża ko-
nina.

Smęcili handlarze i kupcy, rzemieślnicy i możni. Znajdowali kolejne
nowe problemy, a nikt, ale to nikt nie przychodził z rozwiązaniem.

I wtedy przed królem stanęła postać niepozorna, o potarganych
włosach opadających na nienaturalnie zmrużone oczy. Na plecach
dźwigała wiklinowy kosz przykryty szmatą.

– Wasza wysokość – zaczęła, nieporadnie kopiując dworski ukłon.
Nieporęczny bagaż nie pomagał. – Przychodzę z pytaniem, czy oferta
dotycząca nagrody za uratowanie królestwa jest nadal aktualna.

– Słucham?
– Pół królestwa i ręka wybranej księżniczki – przypomniała postać.

– Jeśli ugaszę ogień, czy dostanę oba bez słowa sprzeciwu? Chcę usły-
szeć potwierdzenie teraz, przy całym dworze.

– Jak śmiesz...
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– Ojcze. – Księżniczka Elena wstała ze swojego krzesła, z uwagą
wpatrując się w oczekującego na odpowiedź człowieka. – Obiecaj.

Król naburmuszył się i poruszył gniewnie wąsami.
– Tak, każdy, niezależnie od... – popatrzył na postać – ...wyglądu

i pochodzenia zostanie nagrodzony, jeśli ugasi ogień. Choć nie wiem,
po co ci ręka...

Wtedy do sali tronowej wpadł zdyszany i zaaferowany posłaniec,
potykając się o własne nogi.

– K... królu! – wybąkał, padając na kolana przed tronem. – Ogień!
Jeden z kręgów zniknął!

– Nie byłoby mnie tu bez wcześniejszego sprawdzenia, czy zadziała
– dało się słyszeć moment później. – Najpierw zrób, potem się chwal,
nigdy odwrotnie, powtarzała mamusia...

Zaskoczony tłum dworzan poruszył się i zaszemrał podekscytowany.
A potem kto żyw, z królem i księżniczkami na czele, rzucił się do okien,
by na własne oczy zobaczyć, czy to, o czym donosił posłaniec, jest
prawdą.

* * *

Jeszcze tego samego dnia na obrzeżach miasta zjawił się król ze strażą
przyboczną, rodziną i najbliższymi członkami dworu. Ot, mała grupa
złożona z kilkudziesięciu osób.

Rozstawiony nad głową władcy baldachim drgał od gorąca, które
wciąż buchało z płomieni otaczających miasto.

A kilkanaście kroków od nich, na granicy ognia, stała Ilya, wycią-
gając z kosza dzban wypełniony łzami. Podniosła naczynie nad głowę,
po czym z rozmysłem wylała jego zawartość na płonący krąg.

Ogień zaszumiał, zafalował, a potem przykurczył się i zaczął cofać,
stopa za stopą, łokieć za łokciem, aż otworzyło się przej́scie wystar-
czająco szerokie, by pój́sć dalej, do trzeciego z kręgów.

Ostatni z dzbanów opuścił kosz, a jego zawartość wkrótce połączyła
się z płomieniami, sycząc i buchając parą.
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Księżniczka Elena nie czekała, aż trzeci krąg zniknie całkowicie.
Wybiegła z tłumu, zamiatając kosztownym materiałem po poczerniałej
trawie i spalonej doszczętnie ziemi. A potem rzuciła się w ramiona
odstawiającej dzban Ilyi, obsypując jej twarz ognistymi całusami, które
mogłyby na powrót rozpalić wszystkie trzy kręgi.

– Ty głupia! – śmiała się. – Jak to zrobiłaś? I czemu, do diabła, tak
cuchnie od ciebie...

Ilya zamknęła usta księżniczki Eleny jednym, długim pocałunkiem,
objęła ją w talii, po czym odwróciła się w stronę króla, odgarniając
grzywkę z zaczerwienionych, wciąż lekko opuchniętych oczu.

– Pół królestwa i ręka wybranej księżniczki – powiedziała, po czym
uniosła dłoń Eleny do ust i musnęła wargami jej palce. – Księżniczka,
jak widać, wybrała się sama.

– Ale... – zaczął król.
– Kochanie – za jego plecami rozległo się nerwowe chrząknięcie

królowej. – Potomków z tego nie będzie, ale masz przecież dwie inne
córki. Jedna wiedźma niczego cię nie nauczyła? Chcesz ryzykować
ponownie?

Władca bez siły opadł na przenośny tron.
– Cóż, nie będę ukrywał zaskoczenia, ale słowo króla jest niepod-

ważalne. Gratuluję... bohaterze. Księżniczka i pół królestwa są twoje.
Elena zapiszczała zachwycona i zaczęła podskakiwać radośnie, więc

ledwo usłyszała, jak Ilya mruczy pod nosem, pocierając czerwone oczy:
– Zaskoczony to dopiero będzie, jak odkryje, że przez tydzień w ja-

dłospisie jest tylko zupa cebulowa...
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DORASTANIE W CZASACH

CYBORGIZACJI

–
AGNIESZKA ŻAK

Rocznik ’88, autorka opowiadań fantastycznych i twórczyni bloga Pi-
sarka na spektrum poświęconego codziennym doświadczeniom auty-
stycznej kobiety. Lubi cyberpunk i książki o architekturze. W sumie to
niewiele umie i jeszcze mniej wie, ale się stara.
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– Alec, nie garb się! Jak ty chcesz grać zgarbiony?
– Przepraszam, trenerze! – odpowiedział. I dodał ciszej: – Po ope-

racji już się nie będę garbił.
Trener tylko machnął ręką i kazał mu wracać do gry.
Na sali gimnastycznej panowała luźna, przedwakacyjna atmosfera.

Alec zaserwował, piłka przeleciała nad siatką i została leniwie przyjęta
przez kolegę z przeciwnej drużyny. Niedługo potem rozległ się świst
gwizdka i chłopcy wybiegli na korytarz.

Alec ruszył za resztą do męskiej szatni tylko po to, by zatrzymać się
tuż przed drzwiami. Chciałby wej́sć do środka, ale po raz kolejny nie
zebrał w sobie dość odwagi. Przebieranie się przy innych zawsze było
torturą. Nawet gdyby nikt niczego nie skomentował, bałby się, że gdy
ściągnie koszulkę, będą patrzeć. Mógłby pój́sć do szatni dla dziew-
czyn albo tej unisex, której używali Au, ale w obu czuł się niezręcznie.
Zgarbił się znów, by ukryć i tak już owiniętą klatkę, i przemknął do
toalety.

– Ostatni raz – zagaił Paweł, kolega z drużyny, wskazując brodą
drzwi toalety. – Hej, daj znać, jak już będziesz po. Że przeżyłeś
i w ogóle.

– Dobrze.
Kilkanaście minut później Alec opuszczał już gmach szkoły. Chciał

jak najszybciej zakończyć ten dzień. Przedostatni. Zalała go fala długo
powstrzymywanej ekscytacji. Wszystkie badania zrobione, papiery po-
składane, zgody zdobyte. Ostatnie, co mu zostało, to zakończyć rok
szkolny. I zrobi to już jutro. Uśmiechnął się szeroko.

Jan siedziała na ławce przed szkołą. Ściągnęła buty i wyciągnęła
nogi daleko przed siebie. Często, gdy się rozgadywała, miała zwy-
czaj sprawdzać, jak daleko potrafi odgiąć mały palec u stopy, jakby
pomagało jej to skupić się na rozmowie. Alec uśmiechnął się jeszcze
szerzej, bo kochał w niej wszystkie takie słodkie drobiazgi. Jan tłuma-
czyła coś zawzięcie Au, którzy co chwila przeczesywali krótko obcięte
włosy jakby w geście zakłopotania albo niezadowolenia, że wciąż są
za długie.
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– Hej, Alec – Jan pomachała w jego kierunku. – Z czego się tak
cieszysz, czekają nas najgorsze wakacje w historii!

– A co się stało?
– Ty idziesz na operację, Au kiszą się w mieście, a mnie wysyłają na

miesiąc do rodziny! – krzyknęła z oburzeniem. Loki znów się zatrzęsły.
– Na południe! Czy oni tam w ogóle mają Sieć?

– Nie przesadzaj, oczywíscie, że mają – zapewnił, jak zawsze roz-
bawiony skłonnością przyjaciółki do dramatyzowania i przesady.

– Ale wujek i ciotka nawet nie mają wszczepów! Za to mają z trójkę
małych dzieci, co ja będę z nimi robiła?

Jan wciągnęła buty, jednocześnie poszturchując Au, którzy słuchali
jednym uchem. Ich rozmyty wzrok świadczył o tym, że zajęci są oglą-
daniem czegoś w Sieci.

– Au, to nasz ostatni dzień razem, skupcie się!
– Przepraszamy... Bo Laghari w wywiadzie powiedziała...
– Oddalíscie już tę pracę! Widzisz, Alec? Jeśli zostawimy ich sa-

mych, całe wakacje będą słuchać o polityce! To jeszcze nudniejsze!
Musimy pój́sć się jeszcze razem zabawić, zanim zaczną się te wakacje
udręki.

– Myślałem, że wrócę do domu i...
– Oszalałeś? Idziemy tańczyć!
Alec spojrzał na Au, którzy tylko wzruszyli z rozbawieniem ramio-

nami. Nie było sensu kłócić się z Jan. Gdy się na coś uparła, nie
zwykła odpuszczać. Chłopak też się uśmiechnął. Jan złapała oboje za
ręce i pociągnęła ich w stronę przystanku. Alec zastanawiał się, jak to
będzie trzymać jej dłoń w nowym ciele.

– Bez was to będą najgorsze wakacje w całym moim życiu! – dalej
dramatyzowała dziewczyna. – Chyba po raz pierwszy nie mogę się
doczekać, aż się skończą!

– Ja też – zgodził się Alec. – Po wakacjach wszystko będzie lepsze.
Mimo początkowej niechęci Alec bawił się tego wieczora dobrze.

Powietrze pachniało nadchodzącym latem, w mieście panowała at-
mosfera przyjemnego podniecenia, a dzięki tańcowi mógł dać upust
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nagromadzonym emocjom, nerwowości i zniecierpliwieniu. Hałas i
tłum cieszyły Aleca, bo oto wyszedł świętować nadchodzące zmiany
na lepsze. Towarzystwo przyjaciół sprawiło, że nagle już nie spieszył
się do szpitala, lecz chciał szaleć i szaleć.

Dużo się śmiali, kompletnie zgrzani od pląsów, a potem chłodzili
lodami, obowiązkowo miętowymi. Skakali przez ogniska na plaży,
wygłupiali na środku ulicy i wkręcali na cudze imprezy. Musieli się
wybawić na zapas, ignorowali więc kolejne zniecierpliwione wiado-
mości od rodziców. Snuli plany na kolejny rok, przede wszystkim zaś
– następne wakacje, które już koniecznie spędzą razem. Zanim roze-
szli się do domów, długo przytulali się we troje.

* * *

Au nerwowo wędrowali po korytarzu, szarpiąc za różowe szelki, kolo-
rowy akcent kontrastujący z oficjalnym szkolnym mundurkiem, prze-
ślizgujący się przez szkolny regulamin. Włosy zgolili kompletnie, od-
słaniając czarną czaszkę. W końcu byli zadowoleni z fryzury, choć Jan
oceniła ją raczej krytycznie, sądząc po wysoko uniesionej brwi i krzy-
wym spojrzeniu. Sama promieniała letnią opalenizną, ale też wydo-
roślała. Wciąż jednak rozczapierzała palce u stóp – widać było, jak
uwięzione w butach, próbują od środka rozepchnąć materiał.

– O patrz, ciotka z bobasem i psem, patrz, jak próbuje wąchać ma-
łego!

– Mm – Au mruknęli i ledwo zerknęli na zdjęcie. Widzieli już takich
dziesiątki i w tej chwili bardziej skupiali się na wypatrywaniu Aleca.
Minął miesiąc, odkąd zaczął się rok szkolny, ale on dopiero teraz wra-
cał do klasy. Wcześniej uczestniczył w wirtualnych lekcjach. Prosił
też, by go na razie nie odwiedzać. Zapewniał, że wszystko jest okej,
potrzebował tylko czasu.

Zza zakrętu wyłonił się wysoki chłopak i Au od razu go poznali,
choć na pierwszy rzut oka zmienił się bardzo. Przewyższał ich teraz
o głowę. Był szczupły i proporcjonalny. Rysy twarzy miał ostrzejsze,
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bardziej kwadratowe, a czoło trochę wyższe. Jednocześnie spod no-
wego oblicza przezierały dawne rysy. Rozpoznali go jednak głównie
po ruchach, ledwo dostrzegalnym wahaniu w krokach i tym, że od-
ruchowo się zgarbił. I czymś bliżej nieuchwytnym, ale wywołującym
głębokie przekonanie, że oto przed nimi z całą pewnością stoi stary
dobry Alec. Au szturchnęli łokciem Jan, wciąż przeglądającą zdjęcia.

– Alec! – zawołała dziewczyna, przytulając go mocno na powita-
nie. Twarz Aleca zniknęła na chwilę w burzy kasztanowych loków,
by wynurzyć się z niej z wyrazem pełnego szczęścia. – Dostałeś moje
kartki?

– Tak! Dziękuję, są świetne! Masa ludzi wysyłała mi wiadomości,
ale...

– Kartki mogłeś sobie powiesić na ścianie! Pomyślałam, że szpital
musi być strasznie ponury, wszędzie nudna biel. Chciałam, żebyś miał
coś kolorowego przy sobie. Moją ulubiona była ta...

– ...ze słoniem? – dokończył Alec, wyciągając z torby staromodną,
papierową kartkę z zagiętym górnym rogiem i rysunkiem słonia trzy-
mającego balonik w trąbie. Oboje się roześmiali.

– Tak! W ogóle tam, gdzie mieszka moja ciotka, mają obsesję na
punkcie kartek, są wszędzie. U nas już wszyscy cyfrowe wysyłają.
W ogóle muszę ci opowiedzieć wszystko o mojej ciotce – chciała go
złapać za ramię, ale niezdarnie uderzyła w okolice bicepsa. Zdała so-
bie sprawę, że musiał być wyższy niż wcześniej. – Tylko czy nie prze-
sadził pan z centymetrami, panie tyczko? – zaśmiała się, wyciągając
w górę rękę i stając na palcach.

Twarz Aleca natychmiast stężała i przyjaciele zrozumieli, że na żarty
jest jeszcze za wcześnie.

Jan, na litość, zastanów się, zanim coś palniesz – Au puścili przez
Sieć nerwową wiadomość.

– To wcale nie tak dużo więcej niż wcześniej... – zaczął nieśmiało
tłumaczyć chłopak.

– To dlatego, że wcześniej się garbiłeś! – uratowali sytuację Au. –
Jak się czujesz?
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Alec w odpowiedzi przewrócił oczami, ale rozluźnił się wyraźnie.
– Proszę, pomówmy o czymkolwiek, tylko nie o tym, jak się czuję.

Terapeuta zadaje mi to pytanie bez przerwy od trzech miesięcy i będzie
pewnie kolejny rok! Mam dość! Ważne, że pozwolił mi wrócić do
szkoły.

– Co ty opowiadasz? – żachnęła się Jan. – W ogóle nie wiem, po co
nam każą przychodzić do tej budy, można by załatwić wszystkie lekcje
przez Sieć.

– Ale można się też zanudzić na śmierć.
– Sam chciałeś, żebyśmy cię nie odwiedzali.
– Przyzwyczajenie się do tego ciała chwilę zajmuje, nie chciałem,

żeby było dziwnie... Ale tęskniłem.
– My też – zapewniła energicznie.
Przez chwilę patrzyła mu w milczeniu w oczy, aż Alec poczuł rozle-

wające się po nowym ciele gorąco. Chciał coś powiedzieć, ale ubiegła
go.

– Słuchaj, a nie wyglądasz trochę za młodo? – Jan musiała zablo-
kować falę wyzwisk, które Au posłali w jej kierunku przez Sieć. – Bo
wiesz, teraz jesteś chłopakiem i wyglądasz na swój wiek, ale co za
dziesięć albo dwadzieścia lat? Na przykład wiesz, jakbyś chciał taką
wielką brodę zapuścić albo coś? Będziesz potrzebował nowej skórki,
żeby wyglądać na dorosłego?

Nim Alec zdążył odpowiedzieć, mijająca ich grupa o rok młodszych
uczniów rzuciła w niego niespodziewanie resztkami śniadania i odbie-
gła ze złośliwym chichotem. Jan pisnęła z obrzydzeniem, strzepując
okruchy z ramienia chłopaka.

– Hej! Tak nie można! – krzyknęli za nimi Au, bo nic lepszego nie
przyszło im na szybko do głowy. – Wszystko w porządku?

Alec wzruszył ramionami, ale wyraz twarzy miał nieodgadniony.
Au nabrali złego przeczucia.

– Lepiej chodźcie, pokażę wam coś fajnego.

* * *
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W kącie na ostatnim piętrze znajdowała się rzadko używana toaleta.
Właśnie tam Alec zaciągnął przyjaciół, by pokazać im możliwości ECHo
– jak w skrócie nazywano Enhanced Cybernetic Human – cyborgiczne
skórki, sztuczne ciała, o których marzyła co najmniej połowa uczniów
jego szkoły. Oni jednak musieli poczekać jeszcze kilka lat, zadowa-
lając się samymi wszczepami sieciowymi, gdy Alec mógł mieć ECHo
już teraz, przed osiągnięciem pełnoletniości i z dofinansowaniem od
państwa – dzięki prawu wyjątku, które obejmowało szereg niepełno-
sprawności, chorób zagrażających życiu, ale też transpłciowość. Gdy
biegli we troje do łazienki, wiele osób oglądało się za Alekiem, część
z zachwytem lub ciekawością, część z zazdrością.

– Patrzcie – przejechał dłonią po gładkiej twarzy. Po chwili pod
nosem wyrosły mu wąsy. Jan pisnęła z zaskoczenia, Au rozdziawili
zaś w zdziwieniu usta. Wówczas na twarzy Aleca pojawiła się też
broda. – A patrzcie teraz!

Broda płynnie zmieniła kolor od gorącej czerwieni przez intensywną
żółć i zieleń do błękitu. Jan bez pytania wsunęła w nią palce.

– Jak prawdziwa! Jak często możesz to zmieniać?
– Ile chcę. Dłuższa, krótsza, w dowolnym kolorze, to jest standard

w każdym ECHo.
– A na reszcie ciała?
– Jasne! – Alec bez zastanowienia ściągnął koszulkę i ku rozba-

wieniu przyjaciół, w parę chwil wyhodował sobie włosy pod pachami
sięgające aż do kolan.

– Jak pójdziesz teraz na lekcje? Czekaj, mam nożyczki... – zaofero-
wali Au.

– Nie trzeba – powiedział, a włosy odpadły i rozsypały się po pod-
łodze. – Mogę regulować włosy na całym ciele.

– Co jeszcze potrafisz?
– Na przykład tatuaże. Jest nawet całkiem spora baza darmowych

wzorów...
– Nie, tatuaży nie lubię – zaprotestowała Jan. – Ale w brodzie ci

ładnie.
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Alec uśmiechnął się i doprowadził swoją brodę do przyzwoitego
stanu i koloru pasującego do włosów.

– Teraz jesteś super przystojny!
– T...tak?
Au ze zmartwieniem obserwowali jego reakcje na komplementy

Jan. Od dłuższego czasu domyślali się, że Alec podkochuje się w przy-
jaciółce, nie byli jednak przekonani, czy Jan odwzajemnia te uczucia.

– Wiesz, w zasadzie wszystkie części są wymienialne. Za większość
trzeba już dodatkowo płacić, ale jeszcze dużo drobiazgów mogę sam
modyfikować, więc jeśli masz jeszcze jakieś uwagi, to mogę się popra-
wić.

– Och, daj spokój, spójrz na siebie w lustrze! Najprzystojniejszy
chłopak w szkole. W ogóle fajnie się tak powygłupiać, jednego dnia
byłabym blondynką, drugiego ruda...

– Jan, masz najpiękniejsze loki, nie zmieniaj ich, proszę – odpowie-
dział Alec, rumieniąc się. Przypomniał sobie jednak, że może kontro-
lować rumieniec i po chwili twarz wróciła do naturalnego koloru.

– Dziękuję, ale tak tylko gadam. ECHo to nie dla mnie, za dużo
trzeba poświęcić...

Zapadła niezręczna cisza. Jan przewróciła oczami, zupełnie nie-
zawstydzona – raczej zła, że ktoś mógł mieć do niej pretensje.

– Mówię, że nie dla mnie, dla Aleca jest przecież dobre.
– Właśnie, Alec, jesteś z niego zadowolony, prawda? Z nowego

ciała? Jesteś szczęśliwy? – zapytali Au.
– Bardziej niż umiem wam to opisać – uśmiechnął się.
– To dobrze. To najważ... – Au przerwali, gdy z Sieci napłynęły

alerty. Zdekoncentrowali się, próbując je powyłączać. – Przepra-
szamy... To tylko Laghari...

– Kto? – zapytała Jan.
– To nie ta, co zajmuje się prawami reprodukcyjnymi? – przypo-

mniał Alec.
– Ugh, znowu to! – Jan wywróciła oczami. – Kogo to obchodzi.
– No, mnie już na całe szczęście nie – ucieszył się chłopak.
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– I właśnie o tym mówię – burknęła pod nosem Jan.
Au zauważyli, że Alec znów odruchowo się garbi, próbowali więc

niezgrabnie ratować sytuację.
– Ale zamrozili twoje komórki jajowe, więc w sumie dalej...
– Szczerze mówiąc, nie planuję z nich korzystać – wzruszył ramio-

nami, wyraźnie skrępowany, że dyskusja zeszła na takie tematy. Zerk-
nął na Jan. Odniósł wrażenie, że zrobiła złośliwą minę, ale może tylko
wydawało mu się ze stresu.

– Janine! Au! – drzwi do łazienki otworzyły się z hukiem. Do
środka weszła niezadowolona nauczycielka. Spojrzała na wciąż pół-
nagiego Aleca i włosy na podłodze. – Wszyscy macie ostrzeżenie. Po-
winníscie być na lekcji. Alec, jesteś w szkole, nie na plaży.

Gdy Alec mijał nauczycielkę w drzwiach, złapała go za ramię.
– Proszę, byś się nie chwalił aż tak na terenie szkoły.
Chłopak poczuł nieprzyjemne ukłucie, ale nic nie odpowiedział,

zgarbił się tylko i skinął głową.

* * *

Krótko nacieszyli się nowym ciałem Aleca, bo pierwsza lekcja korzy-
stała z wirtuala. Awatary uczniów powoli zmierzały przez pustynnie-
jący w przyspieszonym tempie krajobraz. Jan zadała pytanie o jeden
z gatunków roślin, które lepiej zniosły zmiany klimatu. Niewiele ją
to interesowało, ale była to stara sztuczka – pytaniem do nauczyciela
zamaskować prywatną komunikację. Czasem staroświeckie przeka-
zywanie karteczek między ławkami było łatwiejsze niż ukrycie przed
nauczycielem kanału do ploteczek.

To gdzie idziemy świętować? – zapytała przyjaciół.
Możemy jutro... – zaczął Alec.
Nie! Chodźmy dzisiaj! Wystarczająco długo czekałam na twój powrót!
Ale dzís jest trening i myślałem...
Macie treningi jakiés piętnaście razy w tygodniu! Pójdziesz następnym

razem.
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Jan – wcięli się Au, czując, że Alec zaraz się ugnie. – Możemy pój́sć
jutro.

Ugh! Tylko „Jan” to, „Jan” tamto! Przepraszam, że stęskniłam się za
przyjacielem – odburknęła z irytacją, jednocześnie uprzejmym tonem
zapewniając nauczyciela, że owszem, rozumie jego tłumaczenia, a czy
mógłby deszcze wyjaśnić, jak bardzo plaga szarańczy przyczyniła się
do pustynnienia?

Au nie spodobał się jej ton, ale wiele rzeczy od rana ich martwiło.
Oczywíscie cieszyli się z powrotu Aleca, ale mieli wrażenie, że wszystko
przebiega nie tak, jak powinno. Atmosfera była jakaś dziwna i czuli,
że szykują się kłopoty.

Czas w wirtualu znów przyspieszył i przenieśli się w środek kryzysu
uchodźczego.

Czemu zawsze muszą tak dramatyzować – zirytowała się Jan, roz-
glądając się po obozie dla uchodźców. – To było ze sto lat temu, kogo
to obchodzi? Moja ciotka tam teraz mieszka, widzielíscie, jaki ma wielki
dom. Wszystko jest całkiem normalnie.

Czy twoja rodzina to już nie trzecia strefa? – zauważyli Au. – W
trzeciej strefie udało się odbudować funkcjonujące społeczeństwo, ale ci,
którzy utknęli w obozach na granicy...

Au, chcecie coś dodać? – wszedł im w słowo nauczyciel. Au wy-
łączyli natychmiast rozmowę z przyjaciółmi i zaczęli nieśmiało przed
całą klasą, najlepiej jak potrafili, tłumaczyć przebieg wielkiej migracji
klimatycznej z połowy zeszłego wieku.

Jan, ja też za tobą tęskniłem, nawet nie wiesz, jak bardzo... – wyrzu-
cił w końcu z siebie Alec.

Jakoś nie zauważyłam – odparła, wciąż naburmuszona.
Chłopak zamilkł, przygnębiony. Wahał się pomiędzy chęcią spra-

wienia Jan przyjemności a potrzebą zobaczenia się z drużyną. Siat-
kówka też była dla niego ważna i miał ochotę jak najprędzej wypróbo-
wać w grze swoje nowe ciało, ale zaczynał przychylać się do rezygna-
cji z treningu. Na szczęście, zanim cokolwiek powiedział, w rozmowę
wtrącili się Au.
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Basen jutro. Są zniżki – wysłali krótki komunikat, wciąż odpowiada-
jąc nauczycielowi. Wiedzieli, że Jan nie odpuści pływania, plan został
więc szybko przez wszystkich zaakceptowany.

Zamknęli kanał, ale i tak dostali po ostrzeżeniu od nauczyciela.

* * *

Następnego ranka Au spodziewali się, że Alec będzie opowiadał we-
soło o treningu, ten jednak tylko burknął coś pod nosem na powitanie.

– Słuchajcie, będziemy razem w projekcie fact-checkingowym, co
nie? – Jan nie zwróciła uwagi na zły humor przyjaciela. – W ogóle nie
wiem, po co na każdym roku musimy to robić. I tak każdy korzysta
z aplikacji do wyłapywania fake newsów...

– Aplikacje potrafią się mylić. Trzeba umieć też myśleć – wytłuma-
czyli Au.

– A kiedy ostatnio któraś się pomyliła?
– Hej! – na korytarzu minęła ich znajoma grupka młodszych uczniów.

– Słyszelísmy, że wyrzucili cię z drużyny! I bardzo dobrze, to jest męski
zespół, nie dla kobiet z brodą!

Chłopaki zniknęli za zakrętem przy wtórze śmiechu. Alec rzucił
w ich stronę nienawistne spojrzenie. Nerwowo potarł brodę, którą
zachował po uwagach Jan.

– Jak to: wyrzucili? – zdziwiła się Jan.
– ECHo – odpowiedział zirytowany. – To wbrew zasadom, żeby

w szkolnym zespole grał ktokolwiek z ECHo, bo to daje przewagę nad
pozostałymi uczniami. Wcześniej mi nie powiedzieli, żeby mnie nie
martwić...

– Przykro nam.
– Mnie też – Jan poklepała go pocieszająco po ramieniu, co Aleca

trochę rozpogodziło. – A nie możesz grać gdzie indziej?
– No... niby mogę brać udział w treningach, tylko w meczach mię-

dzyszkolnych nie. Tylko że to bez sensu. Są drużyny dla ECHo, ale
tam mają sportowe modyfikacje, ja bym musiał je sobie z własnej kasy
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zrobić, zresztą nie wiem, czy chcę to robić profesjonalnie. Jest jakaś
grupa, która gra hobbistycznie. Paweł powiedział, że możemy pój́sć
tam razem, więc jest spoko. Tylko drużyna to byli moi przyjaciele
i niby dalej są, ale nie oszukujmy się, już nie będziemy spędzać tyle
czasu razem, teraz mogę im co najwyżej kibicować. To nie będzie to
samo...

– To niesprawiedliwe – próbowała dalej pocieszać go Jan.
– Nie, właśnie to jest sprawiedliwe, rozumiem, że są takie zasady.

Tylko mi żal, że będzie mniej okazji do spotkań z chłopakami. Po
prostu trudno, nie gadajmy już o tym.

– A tamtych gości możemy zgłosić, mamy nagrania – zaoferowali
Au.

– Nie, dajcie spokój.
– Ale jak w pierwszej klasie zgłosilísmy paru dupków dyrekcji, to

potem dali ci spokój...
– Nie chcę ściągać więcej uwagi na to ciało, okej?! Mówię wam,

żebyście to zostawili! – wybuchł niespodziewanie.
– Jasne, jeśli to jest to, czego w tej chwili potrzebujesz, rozumiemy

– zapewnili szybko, widząc, że wcale nie pomagają Alecowi.
– W ogóle o co im chodzi? Tyle czasu był spokój, a teraz znów się

ciebie czepiają? Nagle im się przypomniało? – zauważyła Jan.
– ECHo – powtórzył ponuro. – Wcześniej byłem po prostu dziwa-

dłem, co ich taki frajer obchodził?
– Alec...
– Nie, tak było. Trochę się wyżyli, a potem nie opłacało się podpa-

dać dyrekcji i marnować czasu na pogadanki o tolerancji, prace spo-
łeczne czy co by im tam dali. Ale teraz mam ECHo i to ich boli. Za-
zdroszczą mi, bo sami będą musieli poczekać jeszcze parę lat, zebrać
kasę... W ich oczach to wygląda tak, że są karani za „normalność”.
A ja dostałem ECHo, choć sobie na to nie zasłużyłem. Mój psycholog
mnie ostrzegał, że tak będzie, a ja mu nie dowierzałem... Rzeczywíscie
wszyscy się czepiają!
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– A to ktoś jeszcze coś ci powiedział? – zapytała niewinnie Jan,
jednak Alec jeszcze bardziej się spiął.

– Nie chcę o tym gadać, dobra? Dajcie mi spokój. – Nim przyjaciele
zdążyli zareagować, szybko odmaszerował .

* * *

Alec wpadł na lekcję spóźniony o piętnaście minut. Potrzebował chwili,
by ochłonąć. Gestem dał znać, że wszystko w porządku, ale Au nie
do końca mu wierzyli. Z kolei Jan przeszła nad sytuacją do porządku
dziennego. Co chwila rzucała znaczące spojrzenia i uśmiechy, wskazu-
jąc na półotwartą torbę, z której wystawał kostium kąpielowy. Sztur-
chała Aleca kolanem, a on starał się przejąć jej entuzjazm, choć cały
czas czuł nieprzyjemną nerwowość.

– Z ciotką i dzieciakami pojechalísmy raz nad morze, tak to dopiero
można pływać, nie taki syf jak u nas... A po basenie możemy pój́sć na
lody! – zaproponowała Jan, gdy opuścili budynek szkoły.

– Alec, czy ty... jesz? – zapytali Au, nagle sobie coś uświadamiając.
– W sumie to nie, tylko mieszanki dla cyborgów... Ale to żaden

problem! Możemy pój́sć na lody.
– Restauracje zwykle mają też mieszanki dla cyborgów. Nie wiemy,

czy są też mieszanki-lody.
– Dajcie spokój, to naprawdę nie jest problem...
– W razie czego na wybrzeżu jest masa knajp, możemy zawsze pój́sć

gdzieś indziej – kombinowali dalej Au. – Czekajcie, przejrzymy szybko
menu.

– Ale ja chciałam lody – upierała się Jan.
– Powiedziałem przecież, że możemy ísć na te głupie lody! – Alec

nagle zaczął krzyczeć. – Musicie ze wszystkiego robić cholerny pro-
blem?! Poza tym oczywíscie, że będą mieli mieszanki dla cyborgów!
W Asolis jest już prawie czterdzieści procent ludzi z wysokim lub peł-
nym stopniem cyborgizacji! Byliby głupi, gdyby nie obsługiwali cybor-
gów!
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Au zamilkli, wystraszeni wybuchem przyjaciela. Jan wygięła usta
w podkówkę.

– Czy to znaczy, że nie będziemy już nigdy razem jeść? – zapytała
płaczliwie dziewczyna. – Nie będziemy już razem chodzić w nowe,
fajne miejsca?

– Oczywíscie, że będziemy, właśnie ci tłumaczę.
– Ale to nie to samo, jeśli będę jeść sama. Ostrzegli cię w ogóle,

że ECHo ma też takie ograniczenia? Ja bym...
– Ograniczenia! – Alec rozsierdził się jeszcze bardziej. – Wszyscy

skupiają się na ograniczeniach! Rodzice, psycholog, trener, nawet wy!
A kiedy w końcu zaczniecie cieszyć się moim szczęściem? Wszyscy się
tylko przejmują, że mój ludzki mózg trafił do sztucznego ciała, a nikt
nie pomyśli o tym, co jest naprawdę ważne, czyli że mój męski mózg
w końcu ma męskie ciało! Myślicie, że to jest dla mnie ważne, że nie
mogę jeść normalnego jedzenia, grać w siatkówkę albo że jestem inny
niż koledzy ze szkoły? I tak jestem inny! Naprawdę myślicie, że to jest
dla mnie najważniejsze? Ważniejsze niż to, że w końcu jestem sobą?

Jan żachnęła się, niezadowolona, że ktoś na nią krzyczy, i skrzyżo-
wała wyzywająco ramiona.

– Cieszymy się, naprawdę – starali się zapewnić Au, a jednocześnie
trochę uspokoić sytuację.

– To po cholerę gadacie o tych głupich knajpach? Nie możemy po
prostu pój́sć?

– Hej, Alec – Paweł, słysząc krzyki, podbiegł do grupy. – Idziemy
się strzelać, chcesz dołączyć? Au, Janine?

– Chyba żartujesz – Jan złapała torbę i obróciła się na pięcie. – Alec,
jak chcesz się zajmować głupotami, to idź z nimi, proszę bardzo.

– Nie! – krzyknął, nagle z przerażeniem zdając sobie sprawę, co
zrobił. Nigdy nie powinien podnosić głosu na Jan. – Chcę ísć z wami!

– Nie mam ochoty przez resztę dnia słuchać o byciu cyborgiem.
Możemy popływać kiedy indziej, jak już się do tego przyzwyczaisz.

Alec chciał za nią biec, przepraszać, ale Paweł przytrzymał go ła-
godnie w miejscu. Z chłopaka opadła cała złość i spuścił ponuro głowę.
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Au chcieli go pocieszyć, ale bali się, że znowu powiedzą coś nieodpo-
wiedniego.

– Będzie dobrze. Porozmawiamy z Jan – zapewnili i pobiegli za
przyjaciółką.

* * *

Gra wymagała zalogowania się przez Sieć, a jednocześnie wymuszała
na uczestnikach bieganie po zastawionej przeszkodami sali. Alec nie
potrafił się skupić, zestresowany kłótnią z Jan. Zauważył też, że bra-
kowało tych kolegów, którzy dzień wcześniej nie cieszyli się z jego
powrotu. Przez to szło mu gorzej niż zwykle i ginął co chwila, co wy-
wołało falę dowcipów o tym, że w wirtualu wszyscy są równi i nawet
taki konus jak Mark może skopać cyborgowi dupę.

Alec pogratulował koledze zwycięstwa i wylogował się. Interfejs
gry zniknął mu sprzed oczu. Podszedł do stolika, gdzie mocno już
spocony Paweł robił sobie przerwę między kolejnymi sesjami. Alec
wypił łyk mieszanki. Gęsta ciecz zostawiła w ustach nieprzyjemnie
słodki, lepki posmak i zapamiętał, by następnym razem zamówić coś
innego.

– Powinieneś mi pozwolić za nią pój́sć – powiedział z wyrzutem.
– I co byś zrobił? – Paweł sięgnął po kawałek pizzy. – Jak Jan wpada

w te swoje humory, lepiej jej nawet kijem nie ruszać.
– Ale... – Alec zaczął się nerwowo wiercić.
– Dalej się w niej kochasz, co? I dalej nie potrafisz tego powiedzieć.
– Nie mam pojęcia, co poszło nie tak! Myślałem, że po operacji

wszystko się ułoży!
– Ludzie się w końcu przyzwyczają i zaczną cię traktować normal-

nie, nawet Jan.
– Nie o to chodzi! Myślałem, że po operacji będę mieć w końcu

dość odwagi, żeby to zrobić. Myślałem, że nie będę się ciągle czuł tak
beznadziejnie, że w końcu stanę się pewny siebie i w ogóle... Poza
tym chciałem najpierw uporządkować swoje sprawy, żeby jej tym nie

254



obciążać i skupić się na nas. I co? Nie dość, że dalej nie wiem, co
powiedzieć, to jeszcze na nią nakrzyczałem zupełnie bez powodu!

– Na pewno miałeś powód.
– Au powiedzieli... Naprawdę się starają, a ja na nich też się wy-

darłem. Co ja robię?
– Po prostu przeproś i nie dręcz się tym za bardzo. Au są normalni,

zrozumieją. Janine... – Paweł odłożył resztkę pizzy. – Wiem, że zawsze
cię wspierała, że ci się podoba, ale... Czy ona jest zainteresowana?
Podobasz się jej? Wiesz, z ECHo?

– Myślę, że tak – dotknął odruchowo brody.
– Ale powiedziała...
– To była kłótnia. Z mojej winy.
Paweł westchnął.
– Dobra, jest jak jest. Nie przepadam za Janine, ale jeśli tak ci

zależy, zagadaj wreszcie. Nie będę słuchać przez kolejny rok, że to
jeszcze nie jest odpowiedni moment.

Alec westchnął głęboko, wciąż się wahając.
– Zamiast tego będziesz mi opowiadał o waszych kłótniach, przy-

najmniej coś nowego – zażartował, szturchając przyjaciela łokciem. –
A w razie czego wypłaczesz mi się na ramieniu, a potem pójdziemy
w miasto. Masz ECHo, możesz wyrywać starsze laski!

Alec uśmiechnął się nieśmiało i podziękował. Dobrze było poczuć,
że w końcu ma się kogoś po swojej stronie, niezależnie od tego, co się
miało wydarzyć.

* * *

Morze w Asolis rzeczywíscie przez większość roku nie zachęcało do
pływania – dlatego na brzegu zbudowano olbrzymi basen, prawie
w całości przeszklony, wcinający się ostro w szarawe, zlewające się
z zachmurzonym niebem morskie wody.

Jan płynęła szybko i zgrabnie niczym foka. Au nawet nie próbowali
dotrzymać jej kroku. Nie przepadali za pływaniem, czuli się niezdarni.
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Mieli jednak nadzieję, że humor Jan się poprawi i będą mogli z nią
porozmawiać.

– A cyborgi pewnie nawet nie potrafią pływać! Rdzewieją albo coś!
– krzyknęła z rozbawieniem przez plusk wody.

Au nigdy się nad tym nie zastanawiali, więc zamiast odpowiedzieć,
postanowili przej́sć do rzeczy.

– Nie powinnaś być dla Aleca taka surowa. Musimy go teraz wspie-
rać.

– Przecież to robię! Mówię mu miłe rzeczy i w ogóle!
– Tak, ale odkąd wrócił, czasem robisz niemiłe uwagi...
– Bo zrobiła się z niego straszna drama queen! I jest skupiony tylko

na sobie! – teatralnie odrzuciła w tył mokre włosy. – Chciał być cybor-
giem, a teraz narzeka.

– Nie cyborgiem, tylko sobą – przypomnieli.
– Na jedno wychodzi.
– Jan, on się w tobie kocha.
Dziewczyna prychnęła z oburzeniem. Złapała Au za rękę. Pocią-

gnęła ich do ulubionej atrakcji, wodospadu. Ściana przejrzystej, pod-
grzewanej wody opadała naprzeciwko zimnego, szarego morza. Jan
lubiła ten widok – wyobrażała sobie, że spływa prosto we wzburzone
fale; ale Au zamknęli oczy i zatkali nos palcami. Na dole wygrzebali
się wykończeni z wody, a Jan zanurkowała, by przez przeszklenia po-
patrzeć na morskie dno. Gdy się wynurzyła, Au siedzieli na krawędzi
basenu.

– Muszę tu kiedyś zaprosić kuzynki, będą zachwycone!
– Musimy porozmawiać o Alecu – naciskali Au.
– Nie ma o czym – usiadła obok. Rozczapierzyła palce i zaczęła

nimi uderzać nerwowo w powierzchnię wody. – Nie jest w moim typie.
Szczerze mówiąc, żałuję, że nie mogłam zostać dłużej z ciotką, tam to
byli chłopcy!

– Powinnaś to z nim wyjaśnić.
– Więcej dramy! Ale niech ci będzie. – Wskoczyła do wody i prze-

płynęła kawałek, widząc jednak, że Au za nią nie podążyli, zmarsz-
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czyła gniewnie brwi. – Pływamy czy nie?!
– Dostalísmy alert! Odrzucili ustawę Laghari! – odkrzyknęli pod-

ekscytowani Au. – I ludzie zbierają się protestować. Fizycznie! Mo-
żemy spojrzeć?

– I ja zostanę sama? Poza tym to głupie, można protestować w Sieci.
– Tylko na chwilę.
– To już wolę skoczyć z tobą. Odpocznę.
Położyli się na leżakach, a ich umysły popłynęły poprzez Sieć do

jednego z kilkudziesięciu wirtualnych punktów widokowych umożli-
wiających obserwowanie miasta w czasie rzeczywistym z dowolnego
miejsca na świecie, oczywíscie z pewnymi ograniczeniami – ocenzu-
rowano niektóre budynki czy twarze. Żaden z punktów nie był skie-
rowany wprost na parlament, ale jeden z nich umożliwiał zobaczenie
przylegającej do niego przecznicy.

Jan nie była jedyną osobą zaskoczoną uliczną manifestacją. Za-
pchana Sieć i dobrze wycelowany atak hakerski powodowały większe
utrudnienia i zwykle właśnie tak mieszkańcy miasta okazywali swoje
niezadowolenie. Protest na ulicach wciąż był czymś szczególnym –
namacalnym i groźnym. Au, choć fizycznie wciąż znajdowali się na
basenie i tylko obserwowali zbierających się protestujących, prawie
od razu poczuli atmosferę pełną napięcia.

– Że też nie szkoda im na to energii...
– Walczą o swoje prawa. Zmęczenie nie ma tu nic do rzeczy.
– Jakie prawa?
Au byli zaskoczeni, że Jan w ogóle zadała takie pytanie. Czuli się

trochę przytłoczeni i wystraszeni, że nie będą umieli dobrze wytłuma-
czyć, o co chodzi.

– Banhi Laghari domagała się zakazu podawania potencjalnej ciąży
jako przeciwskazania do cyborgizacji. Teraz lekarze często naduży-
wają tego argumentu, nawet wtedy, gdy osoba deklaruje, że nie pla-
nuje zachodzić w ciążę... Niby im tak nie wolno, ale i tak to robią.
Jakby były jednoznaczne przepisy, to by przestali.
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– I to jest taki wielki problem? – awatar Jan wyświetlił znudzoną
minę.

– To jest dyskryminacja. Wśród młodych mężczyzn poziom cyborgi-
zacji pełnej lub częściowej jest wyższy, a reszcie stawia się przeszkody,
narzuca dodatkowe testy, znajduje kruczki prawne do odmowy. Do-
brze chociaż, że istnieje prawo wyjątku, choć też były przypadki, że ko-
muś odmówiono tylko dlatego, że ma macicę. Pomyśl, co by było,
jakby Alecowi odmówili.

– Wyjątki to wyjątki, jak się zmieni prawo dla reszty, to dopiero się
zacznie. Pomyśl tylko. Jak wszyscy zostaniemy cyborgami, to jak się
będziemy rozmnażać?

– No tak... Ale jak wcześniej było tyle ludzi... I nie można nikogo
zmusić... – zaczęli się jąkać, nie potrafiąc wyrazić tego, co chcą po-
wiedzieć. – Poza tym ludzie korzystają z usług surogatek... Ale to nie
jest oczywíscie dobre rozwiązanie, one też nie są sprawiedliwie trak-
towane, to są często biedniejsze imigrantki, Laghari walczy też o ich
prawa, na przykład chce, żeby...

– Surogatki! To są prawdziwe bohaterki. Popatrzcie na te wszystkie
laski, którym się śpieszyło do ECHo, a potem zdały sobie sprawę, jak
wielki popełniły błąd. Surogatki choć trochę je ratują, choć i tak to
smutne, samemu nie móc być w ciąży. Akurat ciotka była w kolejnej
ciąży, gdy ją odwiedzałam i wyglądała na taką szczęśliwą, ale wiesz,
tak naprawdę. Promieniała i tak dalej, myślałam, że to się tylko tak
mówi, ale to prawda. To jest jednak coś, co zmienia kobietę... Chcia-
łabym tego doświadczyć. Żal mi tych dziewczyn. I Aleca też mi żal.
Mógł w końcu trochę poczekać, nie byłby pierwszym facetem w ciąży.
A teraz, jak mu się odmieni, to nic nie zrobi.

– Jan!
– Przecież może tak być. Ja na przykład rok temu w ogóle nie mia-

łam instynktów macierzyńskich, a teraz bym chciała dziecko. I właśnie
dlatego nie mogę być z Alekiem, bo on tego kompletnie nie zrozumie,
a nawet jak w przyszłości zrozumie, to i tak nic z tego... I was mi żal
z tego samego powodu.
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– Nigdy nie mówilísmy, że nie chcemy dzieci czy rodziny. Nigdy
nie wspominalísmy o ECHo – zaprotestowali Au. Poczuli się oceniani
i sprawiło im to przykrość. Zaczęła w nich kiełkować złość.

– Dajcie spokój. Dalíscie sobie całkiem wyprać mózg przez tę po-
lityczkę. Odkąd macie te alerty, podniecacie się każdym jej słowem,
a ona chce ze wszystkich zrobić cyborgi.

– Nieprawda! I tobie ciotka wyprała mózg! Odkąd od niej wróciłaś,
tylko gadasz o jej głupich dzieciakach – odgryźli się, zaskakująco ostro
jak na nich.

– Hej, nie mówcie tak! – oburzyła się Jan. – Dzieci są ważne! Są
najważniejsze! Ale nie oczekuję, że wy czy Alec to zrozumiecie.

– A dla nas to jest najważniejsze! – krzyknęli Au, wskazując ręką
na zapchany protestującymi plac. I w momencie, w którym to powie-
dzieli, uświadomili sobie, że naprawdę tak było. Z początku śledzili
wypowiedzi Laghari na potrzeby pracy zaliczeniowej, ale z czasem jej
słowa o prawach reprodukcyjnych, prawach imigrantów, mniejszości
i cyborgów stawały się dla Au coraz większą inspiracją. „To jest dla
nas ważne” – powtórzyli w myślach, smakując nowo odkrytą pasję.

– Rozumiemy i cię nie oceniamy. Tego nas nauczyła Laghari, że każ-
dy ma wybór. Ty mogłabyś zrobić to samo i nie oceniać nas ani Aleca.
Tak robią przyjaciele.

Jan gwałtownie się wylogowała, obrażona za sugestię, że mogłaby
być złą przyjaciółką. Au powstrzymali odruch, by za nią podążyć. Za-
miast tego obserwowali przemówienia wygłaszane z naprędce zorga-
nizowanej mównicy. Z Sieci dowiedzieli się, że niedługo pojawi się
sama Laghari.

No idziecie?! – dostali niecierpliwą wiadomość od Jan.

Nie. Nie musimy robíc wszystkiego, co nam powiesz, zwłaszcza takim
tonem – odpowiedzieli dumnie, czując, że oto uwolnili się od pływania
i każdej innej czynności, na którą nigdy nie mieli tak naprawdę ochoty.

Kiedy po paru minutach opuścili wirtualny punkt widokowy, Jan
nigdzie nie było.
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* * *

Tego wieczoru Au postanowili po raz pierwszy wziąć udział w prote-
ście i zobaczyć na żywo swoją idolkę, Alec zaś zdecydował, że pora
wyznać Jan swoje uczucia. Przyniósł jej ulubione zmiennokształtne
kwiaty, których płatki układały się w motyla, ptaka lub serce, pulsując
przy tym delikatnie pastelowymi kolorami. Jan przyjęła je z uprzej-
mością, ale po wej́sciu do pokoju rzuciła niedbale na szafkę.

– Przepraszam, że na ciebie nakrzyczałem. Nie sądziłem, że powrót
do szkoły będzie taki trudny. Wszystko jest jednak trochę inne...

– Cóż, sam chciałeś zmienić ciało.
Dziwny wyrzut w jej głosie zaniepokoił Aleca, ale w tej chwili zde-

cydował się go zignorować.
– To był pierwszy tydzień. Dalej będzie już lepiej.
– Czy uważasz, że jestem złą przyjaciółką? – zapytała, nakręcając

pasmo włosów na palec.
Zaskoczyła go tym pytaniem.
– Oczywíscie, że nie. Zawsze byłaś moją najlepszą przyjaciółką.

I myślę, że moglibyśmy nawet być czymś więcej...
Jan uciekła wzrokiem.
– Muszę przyznać Au, że mieli rację – bąknęła niechętnie pod no-

sem. – Alec, wiesz, że cię kocham jak przyjaciela.
– Wiem, ale zawsze trzymalísmy się razem i tak dobrze rozumieli-

śmy... I myślę, że do siebie pasujemy. Ja... od dłuższego czasu... czuję
coś do siebie.

– Alec. Jesteś cyborgiem. Nie żeby mi to przeszkadzało, nie jestem
rasistką i chcę, żebyśmy dalej byli przyjaciółmi, zwłaszcza po tym, jak
mnie dzís Au potraktowali. Po prostu nigdy nie będziesz... To ciało
jest sztuczne.

Alec poczuł zalewającą go falę zimna i zgarbił się. Nie rozumiał,
czemu Jan miałaby go tak potraktować... A może właśnie rozumiał?
Może zawsze się bał, że dokładnie tak będzie, że mu to wytknie. Dla-
tego tyle zwlekał. Zaczął grzebać w ustawieniach ECHo, by zabloko-
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wać nieprzyjemne uczucie, był jednak zbyt poruszony, by móc się na
tym skupić. Nerwy mu puściły i wyłączył wszystkie fizyczne reakcje
na emocje. Jego twarz stężała.

– Gdybyśmy zostali parą, to jak byśmy mieli dzieci? – kontynu-
owała Jan. – To jest po prostu niemożliwe! I tylko mi nie wymyślaj
adopcji i takich tam, bo nie jestem tym zainteresowana. Tak samo nie
jestem zainteresowana ECHo. Chciałabym mieć prawdziwego chło-
paka. Nie możesz mi tego odmówić, ani ty, ani Au.

– A ja? Nie możesz być zainteresowana po prostu mną? – zapytał
już chłodnym, automatycznym tonem. ECHo potrafiło być ciche, przy-
najmniej z zewnątrz. Umysł mógł się niespokojnie miotać, ale ciało po-
zostawało nieruchome – twarz się nie czerwieniła, ręce nie pociły, łzy
nie płynęły, żołądek nie ściskał. Stało się bezpieczną skorupą, w której
Alec mógł się skryć.

– Ale to przecież jesteś ty – rozłożyła ramiona w zrezygnowanym
geście. – Mus...

Zanim skończyła, Alec obrócił się na pięcie i wybiegł z mieszka-
nia. Po drodze zahaczył o kwiaty. Parę spadło na podłogę. Ich líscie
zwinęły się w kule, chroniąc się przed uderzeniem.

* * *

Au czuli wyrzuty sumienia. W końcu to oni namówili Jan, by wyjaśniła
sytuację z Alekiem. Nie spodziewali się tylko, że pójdzie to aż tak
źle. Jedyne, co mogli zrobić po fakcie, to pozwolić mu się wypłakać.
Razem z Pawłem stworzyli silny front wsparcia.

Alec wrócił na nauczanie zdalne, Au zostali jednak w szkole. Po-
stawili się w trudnej roli pośrednika między Jan a Alekiem. Mimo
wszystko tęsknili za przyjaciółmi i choć zdawali sobie sprawę, że nie
było powrotu do przeszłości, należało chociaż oczyścić atmosferę.

Jan pozostawała kapryśna. Próbowała narzucić Au swoją wolę przy
każdej okazji i skrytykowała zgłoszenie się przez nich na staż w eki-
pie Laghari, choć dla Au był to wielki i ważny krok. Czarę goryczy
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przelał zaś projekt z fact-checkingu, bo Jan z jakiegoś powodu oczeki-
wała, że Alec i Au wykonają całą robotę za nią. I tak musieli to zrobić,
bo grup już nie dało się zmienić, ale to, że Jan odmówiła wykona-
nia swojej części zadania, coś Au przypomniało – rok wcześniej było
podobnie. Tyle udało im się osiągnąć, że Jan postanowiła wyciągnąć
dłoń do Aleca.

Był niedzielny poranek i Au wstali dosyć późno. Zanim choćby zdą-
żyli pomyśleć o śniadaniu, zobaczyli kilkanaście wiadomości od Aleca.
Nie zdążyli odpowiedzieć, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Usły-
szeli Aleca niecierpliwie wymieniającego uprzejmości z ich rodzicami;
po chwili chłopak wparował do pokoju.

– Czy wy wiecie, co ona zrobiła?! – krzyknął bez powitania. –
Wczoraj się do mnie odezwała i powiedziała, że chciałaby porozma-
wiać! Myślę sobie: okej, nie kocha mnie, nie mogę jej zmusić, ale za
to, jak mnie nazwała, mogłaby przeprosić. W końcu tyle lat ze wszyst-
kiego jej się zwierzałem, opowiadałem o moich bólach i obawach, więc
myślałem, że mnie rozumie.

– M... – zaczęli, ale nie dał im skończyć, zbyt nakręcony.
– Tylko że ona krążyła wokół tych przeprosin, ale tak wprost nic.

W końcu mówi, że jestem dla niej ważny i że, słuchajcie teraz, jeśli
w przyszłości będę chciał mieć dziecko, to ona może być dla mnie
surogatką! Bo mi współczuje, że musiałem zostać cyborgiem!

– Ma dobre intencje...
– Nie obchodzi mnie to! To było poniżające! Za kogo ona się

uważa? Ot tak, przychodzi i zaczyna rozporządzać moimi zamrożo-
nymi gametami, jakby wcześniej nie powiedziała, że dokładnie z ich
powodu nie chce ze mną być?

– Przykro n...
– Nie wierzę, że kiedykolwiek mogłem się w niej kochać.
Tym razem zapadła niezręczna cisza, bo Au nie chcieli znowu nie-

potrzebnie wchodzić Alecowi w słowo, wyglądało jednak na to, że wy-
rzucił z siebie wszystko, co mu leżało na sercu.
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– Przykro nam.
– Dzięki. Przepraszam, że tak od rana, w piżamie jesteście... –

zauważył dopiero teraz z zakłopotaniem.
– Nie szkodzi, od tego są przyjaciele.
Alec usiadł na podłodze, już trochę uspokojony. Teraz więcej było

w nim niedowierzania niż złości.
– Wyobraźcie sobie, że ona się zapisała do programu dla surogatek.

O co jej chodzi?
– Wiesz, to ma nawet sens. Odbylísmy z nią kiedyś taką rozmowę...

Myślimy, że ona naprawdę jest szczera, gdy mówi, że chce ci pomóc.
Naprawdę ma dobre intencje i bierze sobie do serca los cyborgów.
Tylko nie umie tego okazać. Choć nie spodziewalibyśmy się po niej aż
tak radykalnego ruchu... Ciekawe, co na to jej rodzice?

– Podobno nawet są dumni – Alec rozłożył ręce. – I w ciągu najbliż-
szego pół roku już może być w ciąży... Też przejdzie wtedy na zdalne.

– Och, to wtedy ty będziesz mógł wrócić!
– Przenoszę się do innej szkoły. Jest tam już paru cyborgów z róż-

nych wyjątków, więc nie będę tak odstawał. Nie chcę was zostawiać
samych, ale rodzice tę moją zdalną naukę traktują jako dowód na to,
że jednak za wcześnie pozwolili mi na ECHo i chciałbym, żeby już się
zamknęli...

– Rozumiemy. Musisz zadbać o siebie w pierwszej kolejności.
– Szkoda, że to się tak rozpadło. Kiedyś troszczylísmy się o siebie

nawzajem, a teraz jakoś tak...
– Naprawdę myślisz, że tak było? Bo myślelísmy o tym ostatnio

i mamy wrażenie, że Jan zawsze taka była, tylko może w trochę mniej-
szym stopniu... Że jednak nami rządziła. Robilísmy wszystko razem,
ale zawsze tak, jak ona chciała. A odkąd z nią nie rozmawiamy...
Wiesz, zawsze nienawidzilísmy pływać.

– A ja nie lubię miętowych lodów.
– Jan zawsze brała dla wszystkich jedną miętową kulkę ekstra! –

wykrzyknęli Au, podekscytowani, że ktoś podziela ich podejrzenia.
Alec roześmiał się.
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– Chciałem, żeby była szczęśliwa.
Przez chwilę siedzieli w milczeniu. Każde z nich znów analizowało

stare sytuacje, wspominało i zastanawiało się, jaka mogła być prawda.
W końcu Au wymknęli się na chwilę do łazienki, by się przebrać.

– Co w ogóle u was? – zapytał Alec, gdy Au wrócili. – Przepraszam,
że się nie interesowałem, ale...

– Daj spokój. Z takich większych rzeczy, to może będziemy robić
staż u Laghari.

– To cudownie, będziecie pracować ze swoją idolką!
– Jeszcze nie wiemy, czy nas wezmą, jest kilku kandydatów...
– Na pewno się uda, znacie jej wszystkie przemowy na pamięć i ma-

cie podobne poglądy. Nie uwierzę, że jest ktoś inny, kto by się lepiej
nadawał!

Au uśmiechnęli się szeroko. Potrzebowali usłyszeć coś takiego.
– Zazdroszczę wam, że macie takie plany. Nawet Jan ma plany.

A ja? Może najwyższa pora, bym też sobie coś znalazł. Byłem tak za-
jęty myśleniem o operacji, szykowaniem się do niej, potem tą sprawą
z Jan, że zapomniałem o wszystkim innym.

– Idziesz do nowej szkoły. To nowe możliwości.
– W sumie tak. Rok temu w życiu bym nie zgadł, że wy i Jan

podejmiecie takie decyzje. Strasznie się wszyscy zmienilísmy.
– Chyba po prostu dorastamy.
Alec zrobił minę, jakby poczuł się czemuś winny.
– A możemy być dorośli od jutra? Dzís jestem umówiony z chłopa-

kami na granie i inne głupoty...
– Jasne – roześmiali się Au.
– Chcecie ísć z nami? Ja stawiam, jestem wam to winny.
Au chwilę się wahali. Nie byli dobrzy w jakiekolwiek gry i nie znali

zbyt dobrze ekipy Aleca, kojarzyli głównie Pawła. Z drugiej strony
spodobało im się, że zostali zaproszeni, a nie zmuszeni do udziału.
Gdyby chcieli zostać w domu, mogliby tak wybrać...

Był to jednak czas zmian.
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PLANY

–
LOË FJORSIGVISS

Chaotyczna dobra niebinarna jaszczurka spoza czasu zamieszkująca
tymczasowo ludzkie ciało. Dwa niziołki w płaszczu. Nigdy Nie PiszeTM.
Uważa formę za co najmniej tak samo ważną jak treść. W wolnym cza-
sie podróżuje po planach egzystencji, turla bryły platońskie i dokarmia
szynszyle.
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LISTOPAD BEZ SNÓW

–
JOANNA KRYSTYNA RADOSZ

Autorka czterech wydanych książek: Czarnej książki (2016), Czarnej
książki. Zostać mistrzem (2018), Opowiésci na marginesach (2019)
i Szkoły wyprzedzania (2020) oraz szeregu opowiadań publikowanych
w internecie, czasopismach, antologiach. Pisze o sporcie, dorastaniu,
radzeniu sobie z tym, co nieodwracalne, ale najbardziej jednak o lu-
dziach.
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Czasem chciałabym zasnąć i obudzić się w świecie, w którym wszystko
jest prostsze.

Kryspin mówi, że to teoretycznie możliwe. Opowiadał nam ostat-
nio o tym, że codziennie, kiedy się budzimy, wybieramy nieświadomie
jedną z dostępnych wersji rzeczywistości i jednocześnie odrzucamy
wszystkie inne. Że mogłabym się obudzić w świecie, w którym jednak
nie jestem w ciąży. Albo w takim, w którym biuro zalała woda z pęk-
niętej rury i piątek okaże się preludium do długiego weekendu. Albo
w takim, w którym wreszcie spadnie śnieg i ludzie przestaną się za-
chowywać, jakby listopad trwał już czwarty miesiąc. Oczywíscie, dla
mnie te teoretycznie możliwe światy są definitywnie niemożliwe, ale
Kryspin o tym nie wie.

Mama mówi, że przesadzam – przecież żyjemy w najlepszej z do-
stępnych nam rzeczywistości. Nie ma dnia, żeby nie zadzwoniła ze
wspominkami, jak to w dziewiętnastym mazała szminkami po lustrach
w szkolnej toalecie „Wolność dla Ziemi”. Jak internowali ją w dwu-
dziestym drugim za udział w nielegalnej demonstracji, choć jej udział
ograniczał się do stania w pierwszym rzędzie z doniczką z uschniętym
fikusem ukradzionym z parapetu na półpiętrze. Jak kolejne rządy za-
cietrzewiały się coraz bardziej w swoim umiłowaniu polskiego węgla,
a smog gęstniał i gęstniał, aż maski na ulicach stały się codziennością.
Mama mówi, że mamy wszystko, o co walczyło pokolenie Grety, a na-
wet jeszcze więcej, a moje smutki to tylko hormony. Przejdzie. Jutro,
za tydzień albo za pół roku z okładem. Kryspin mówi, że mama mówi
tak ze względu na pamiętniki. Odkąd nagrywa swoje wspomnienia,
ma ochotę powtarzać o nich do znudzenia, już nie tylko do mikro-
fonu, ale też do żywego człowieka, który jakoś reaguje. I że jest na to
naukowe wyjaśnienie...

Mada mówi, że wszyscy jesteśmy popieprzeni z tymi wyjaśnieniami
i żebyśmy znaleźli sobie jakieś hobby. Dosłownie: wpada jak burza
w sam środek mojej i Kryspina wideokonwersacji z moją mamą, rzuca
kilka gniewnych słów, a potem zamyka się w swojej jaskini i dalej wy-
kleja diamencikami obrazy van Gogha. Mama mówi, że Mada współ-
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przeżywa moją ciążę. Kryspin też coś mówi, ale my go nie słuchamy,
bo zaczynam się kłócić z mamą, że nie można zwalać wszystkiego na
ciążę. Na tym Kryspin się nie zna, więc w końcu milknie.

A potem milkną wszyscy. Jak teraz. Leżę w mojej sypialni, gdzie
spędzam ostatnio więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej, gapię się
w sufit szeroko otwartymi oczami i bezskutecznie próbuję uspokoić
gonitwę myśli w głowie. Panująca w domu cisza nie pomaga. Kryspin
i Mada poszli na wernisaż do znajomych; ja wymówiłam się sennością
i złym samopoczuciem. To drugie to akurat prawda, mój organizm źle
znosi ciążę, a najgorzej wahania hormonów. Doktor Spindler mówi...

Łapię się na tym, że znowu przypominam sobie czyjeś słowa i pró-
buję wypełnić nimi ciszę. Brakuje mi zwyczajowych dźwięków nocy:
pochrapywania Kryspina, cichych westchnień Mady; nawet ten są-
siad, który nocami krąży po mieszkaniu, dzisiaj nie stuka podeszwami
kapci. Za oknem, które z przyzwyczajenia zostawiam uchylone, nie
jeżdżą samochody i nie przechodzą pracownicy wracający z drugiej
zmiany. Słyszę tylko własny oddech i czuję kołatanie serca. Robię głę-
boki wdech, wydech, jeszcze jeden wdech, liczę do dziesięciu, potem
do dwudziestu, wreszcie do stu...

W końcu uspokajam się na tyle, by sięgnąć po leżącego na poduszce
fona. Wyłączam bez patrzenia otwarte okienko wiadomości. Blokuję
przeglądarkę i włączam czytnik. Po chwili wprost do moich uszu pły-
nie kojący głos aktorki snującej opowieść o zbuntowanym androidzie,
który wyruszył na poszukiwanie istoty człowieczeństwa.

Po kilku akapitach zaczynam się uśmiechać. Uwielbiam science fic-
tion z czasów młodości mojej mamy. Bawi mnie, jak wielkich prze-
mian w ciągu ostatniego półwiecza spodziewali się pisarze. Jak wie-
rzyli, że ludzkość na dobre osiedli się na Marsie i podbije cały Układ
Słoneczny; że roboty staną się nie do odróżnienia od „prawdziwych”
ludzi i rozpęta się między nami wojna o prymat; że technologia po-
zwoli samochodom latać, a człowiekowi przebywać w jedną chwilę
potężne odległości. Gdyby znaleźli się w naszych czasach, pewnie by-
liby rozczarowani. Roboty wciąż wyglądają jak zwyczajne maszyny,
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samochody nie sprawdzają się zbytnio po opuszczeniu wyznaczonych
tras i nikt nie wymyślił teleportacji.

Kiedy byłam trochę młodsza i po raz pierwszy czytałam książki z ko-
lekcji mamy, te w kolorowych okładkach z błyszczącymi planetami
i strasznymi androidami, pytałam, czy ona żałuje, że świat tak nie
wygląda. Śmiała się wtedy. Jak miałaby żałować? Świat jest lepszy.
Prawdziwszy. A co najważniejsze: żyje. I my też żyjemy. W tamtej
innej rzeczywistości być może nie miałybyśmy szans.

Zapadam się w książkę i słucham dobrze znanych rozdziałów tak
długo, aż zaczyna mnie boleć głowa. Pocieram lewą skroń, aż wydaje
mi się, że wyczuwam pod palcami znajomą metalową płytkę, chociaż
wiem, że to niemożliwe. A potem zamykam oczy.

Gdy je otwieram, rozlega się zgrzyt zamka w drzwiach, przedpokój
zalewa fala światła, a z głębi mieszkania dobiega lekko bełkotliwy głos
Mady:

– ...a ja byłom jak: kupilísmy trzyosobowy materac, a ty gardzisz!
– Ciszej, ciszej – strofuje je Kryspin. – Odetta śpi, obudzisz ją.
– No właśnie, śpi i gardzi. A taki dobry materac... – burczy Mada.
Uśmiecham się, chociaż w głębi duszy osiada smutek. Na wszelki

wypadek na powrót zamykam oczy.

* * *

Wstaję o wpół do szóstej. Krzątam się po kuchni, cicho, żeby nie obu-
dzić Mady i Kryspina. W skąpane w mroku lutowego poranka szyby
stukają krople deszczu. Sąsiedzi wymieniali ostatnio okna na dźwię-
koszczelne i pytali, czy my też nie chcemy. Nie chcielísmy. Nie po to
pokolenie Grety odwojowywało naturę, żeby teraz odcinać się od jej
głosu.

Kiedy robię śniadanie, raz po raz zerkam na świat za szkłem. Za-
zwyczaj o tej porze miasto pokrywała śnieżna pierzyna. Ale w tym
roku jest inaczej. Meteorolodzy mówią, że nie ma powodu do obaw;
sporadyczne anomalie związane z następstwem pór roku są natural-
nym zjawiskiem. Kryspin mówi, że to nawet lepiej, bo śnieg utrudnia
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życie wielu ludziom, a w nadmiernych ilościach zaburza funkcjonowa-
nie. Rutyna, mówi Kryspin, jest gwarantem zrównoważonego rozwoju
społecznego, gospodarczego i naturalnego. Moja mama mówi, że tam-
tego roku, kiedy postanowiła nie czekać na zmiany, tylko być zmianą,
też brakowało śniegu i listopad zdawał się ciągnąć w nieskończoność...

– Oszalałaś – mówi zaspanym głosem Mada, stając w progu kuchni.
Jest bose, owinięte puchatym szlafrokiem, a w kącikach oczu, wiem
to, choć nie widzę, z pewnością ma resztki niedomytego makijażu.
Mada, jak przystało na osobę artystyczną, nie przejmuje się takimi
drobiazgami. Zazwyczaj to ja zmywam mu makijaż, ale pod warun-
kiem, że wracamy z jednej imprezy. – O tej porze na nogach? Ty chyba
nie sypiasz!

Śmieję się. Śmiech jest gorzki i dławi mnie w gardle. Nie odpo-
wiadam, tylko całuję Madę w usta na powitanie. Usta Mady wciąż
smakują malinową szminką.

– To pewnie ta ciąża – dopowiada sobie Mada. Milczę. Wolę nie
wyprowadzać go z błędu niż otwarcie łgać. – Dobra, idę się wysikać
i wracam do łóżka. I tobie też radzę. Ciąża, nie ciąża, spać trzeba.

Mimo tej zapowiedzi wraca, kiedy piję pierwszą kawę. Przysiada
się i siedzimy w mroku rozpraszanym tylko przez latarnię za oknem,
zasłuchane w deszcz, milczące. Lubię milczeć z Madą. Z Kryspi-
nem też, zwłaszcza że Kryspin przyjmuje strategię „nie mów do mnie
z rana”, a rano rozciąga się od momentu, kiedy wstanie, do południa.

– Słyszałaś o tej nowej ustawie? – zagaja w końcu Mada. – Jak
jechalísmy na ekshibita, mówili w radiu. Tej o organach i w ogóle.

– Ustawa o makroorganoidach i strukturach wspomagających czyn-
ności życiowe – uścíslam nie wiem, po co. Dźwięk słów dławi mnie
w gardle. – Słyszałam.

Dlaczego Mada o świcie pyta właśnie o to? Czyżby zauważyło,
że odkąd temat ustawy wypłynął w mediach, zaczęłam spędzać w mo-
jej samotni właściwie każdą noc i nawet po seksie nie zostaję z nimi
w łóżku? Czyżby połączyło głosowanie nad ustawą z tym, że właści-
wie zamieszkałam w mojej sypialni?
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– Wow, jak pamiętasz taki bełkot? – śmieje się Mada i zaraz do-
daje, klepiąc się w czoło: – No tak, zapomniałom, przecież pracujesz
w urzędzie.

– W dziale komunikacji interpersonalnej – przypominam, po czym
wytykam język. Nie obrażam się. Mada już takie jest: lubi sobie dow-
cipkować ze smutnych ludzi na etacie, zwłaszcza z tych, których praca
nie ma nic wspólnego z tworzeniem. Ja to osobny przypadek, moja
robota jest choć trochę twórcza, ale już Kryspin w tym swoim techno-
korpo ma z Madą siedem światów. Ale cóż, freelancerski byt też ma
swoją cenę. Wprawdzie czasy śmieciówek minęły, zanim Mada we-
szło na rynek, lecz jedno nie zmieniło się od czasów młodości mojej
mamy: ten, kto zostaje w domu, ma na głowie nie tylko pracę, ale
i dom. Mada sprząta więc, chodzi po zakupy i przyjmuje przesyłki...

Zdaję sobie sprawę, że myślę o tym wszystkim, żeby nie myśleć
o sednie.

– No to co sądzisz o tej całej ustawie? – Mada nie daje mi zapo-
mnieć. – Bo moim zdaniem to bardzo mądre rozwiązanie, pewnie je-
dyne w historii tego rządu, ale serio mądre. Jak czytam o tych wszyst-
kich alkoholikach, palaczach albo ludziach, co to fast foodem rozwalili
sobie żołądki, to samo się pytam, dlaczego my mamy wszyscy płacić
za to, że ktoś był nieodpowiedzialny? Państwo socjalne powinno za-
bezpieczać przed nieszczęśliwymi wypadkami, a nie być wymówką dla
głupoty. Znaczy okej, ze wszczepami to akurat może trochę głupie...
Hej, czemu nic nie mówisz? Nie mam racji?

– Masz, oczywíscie. – Wstaję z niedopitą kawą. Straciła smak.
Poza tym nie chcę teraz patrzeć na Madę, nawet w otaczającym nas
półmroku. – Tylko wiesz co? Nie wszystko w życiu da się przewidzieć.
I nie każdy, kto potrzebuje przeszczepu albo płytki wspomagającej,
sam sobie zniszczył organizm.

– Okej, okej. – Mada staje za mną, kiedy myję kubek. Głaszcze
mnie po ramionach, a w miejscach, w których mnie dotknęło, czuję
mieszankę zwyczajowego drżenia i nietypowego pieczenia. – Ale te
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przypadki nie są tak częste, żeby miało sens utrzymywać z pieniędzy
podatników całe laboratoria tych tam...

– Makroorganoidów – podpowiadam szeptem.
– ...makroorganoidów, finansować badania nad nimi, a już tym bar-

dziej refundować te transplanty i specjalne hodowanie z tkanek, i...
i w ogóle. Nie lepiej zainwestować te pieniądze w leczenie, albo jesz-
cze lepiej: w zapobieganie?

– Na pewno lepiej – powtarzam jak echo. Jestem zmęczona tą
rozmową. Jestem zmęczona tym, że chciałabym wykrzyczeć Madzie
w twarz: że rzadka choroba to też choroba, a jego utylitaryzm mnie
mierzi... Ale nie mogę się na to zdobyć, jakby ktoś zasznurował mi
usta. – Przepraszam, Mada, ja chyba nie jestem gotowa na tak po-
ważne tematy o tej porze. Lepiej powiedz: dobrze się bawilíscie na
tym... ekshibicie?

Mama też używa tego słowa, ale ja tak lubię nasz stary dobry wer-
nisaż...

Nawet w tak marnym oświetleniu widzę, że Mada przewraca
oczami.

– Kryspin bawił się super. Ja musiałom się znieczulić, żeby to prze-
trwać. Wiesz, wszystko fajnie, ja wierzę, że Jodełka ma talent i Ster-
nenberg też, ale oni są tacy... tradycyjni. Realísci, psiajucha. Realísci-
konserwatyści-sryści... Jak usłyszeli o diamond paintingu jako nowo-
czesnej technice digitala, to mało się jeden z drugim nie popluli. No
i brakowało mi ciebie – mówi nagle, dmuchając mi w kark gorących
oddechem. – Wiem, źle się czułaś, ale może zrobimy coś razem? Na
pewno masz na coś ochotę. Nie lubię cię zostawiać.

Te łzy, które już miały popłynąć z bezsilnej wściekłości na siebie, na
rząd i na Madę, zamieniają się w łzy wzruszenia. Czasem, kiedy spę-
dzam noce w mojej samotni, zdarza mi się zapomnieć, że sama tego
chciałam: nasłuchuję dźwięków dochodzących ze wspólnej sypialni
i zastanawiam się, czy nie jest czasem tak, że Mada i Kryspin byliby
szczęśliwsi z kimś innym niż ja. Czy nie żyłoby im się lepiej, gdyby
nie musieli się zastanawiać, dlaczego po seksie zazwyczaj uciekam do
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innego pokoju albo jakim cudem codziennie wstaję przed świtem, nie-
zależnie od tego, kiedy się położymy? Czy nie powinni sobie znaleźć
na którymś ekshibicie kogoś fajniejszego i normalniejszego ode mnie?

I czy któregoś dnia żarty z trupów, które trzymam pod moim i tylko
moim łóżkiem, nie przerodzą się w podejrzenia, że już ich nie kocham.

A potem przychodzi takie Mada i mówi, że nie lubi mnie zostawiać.
– Hej, nie becz – słyszę czuły szept. – Przeklęte hormony, co nie?
– Przeklęte hormony – zgadzam się i mrugam przy tym gwałtownie,

żeby strzepnąć z rzęs te łzy, które zatrzymały się na ich koniuszkach.
Za oknem deszcz płacze razem ze mną, a czerń nocy rozprasza szarość
przedświtu. Sto szósty dzień listopada zaczyna się na dobre.

* * *

Dżesika wpada do biura jak zwykle spóźniona, kiedy ja już zdążę wy-
pić drugą kawę i przygotować się mentalnie na kolejny dzień pracy. Na
szczęście, zanim otwiera usta, żeby zapytać o moje zdanie na temat
ustawy (odruchowo pocieram skronie, chociaż wcale nie boli mnie
głowa), w drzwiach pojawia się rozczochrana i zarośnięta głowa ku-
riera.

– Cześć, przyszedłem dzís wcześniej. Nie przeszkadzam? – pyta
i kładzie nam na stół stos korespondencji. Robi to szybkimi, wyuczo-
nymi ruchami, ale mam dość czasu, żeby przyjrzeć się złotemu wzor-
kowi na pomalowanych na czarno paznokciach.

– Nowy manicure? Cudo – wzdycham i zaczynam mimowolnie
oglądać własne paznokcie, zastanawiając się, jak do mnie pasowałby
taki kolor. Niestety, z bladą z natury cerą i czarnymi włosami wyglą-
dałabym pewnie jak upiór. – Jak już jesteś wcześniej, może zostaniesz
na kawę?

Dżesika na moment przestaje szamotać się z węzłem gordyjskim
szalika i słucha z uwagą. Niemal słyszę jej rozczarowane westchnienie,
kiedy kurier jednak odmawia.

– Miałaś do niego biznes? – strzelam, gdy zostajemy tylko my i stos
listów od wrześnian. W końcu, jak przystało na Wydział Komunika-
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cji Interpersonalnej, odpowiadamy za kontakty z mieszkańcami. To
znaczy Dżesika odpowiada, ponieważ ja głównie biegam po terenie
i prowadzę szkolenia z tego, jak się dogadywać z bliźnimi bez strat
w ludziach.

– Aha. – Dżesika w zadumie otwiera kolejne koperty, rzuca okiem
na treść i rozkłada pisma na tematyczne stosiki. – Piszę artykuł o ewo-
lucji języka i zakresie użycia neutralnych płciowo form czasu prze-
szłego. Zauważyłaś, że nasi kurier czasem je stosuje, a czasem nie?
Chciałam go przepytać, od czego uzależnia użycie form określonych
płciowo, a od czego tych neutralnych, rozumiesz, typu „mówiłm”,
„przyszołm” i tak dalej. Przekopałam się wczoraj przez zalecenia Rady
Języka Polskiego, ale oni po prostu dopuszczają i warianty gende-
rowe, i neutralne, i pozostawiają do rozstrzygnięcia przez uzus. Mama
mówi, że to jak z feminatywami pół wieku temu. Pewne rzeczy się nie
zmieniają i funkcjonowanie RJP jest jedną z nich, nie znajdujesz?

Cała Dżesika. Z inteligenckim pochodzeniem, dyplomem z lingwi-
styki i talentem pisarskim mogłaby robić naprawdę wiele rzeczy. A ona
siedzi w urzędzie, odpowiada na listy i tylko po godzinach prowadzi
tego swojego bloga o meandrach współczesnej polszczyzny. Czytam
go regularnie, zwłaszcza wieczorami, i staram się nie śmiać za głośno:
Dżesika potrafi przezabawnie i pasjonująco pisać nawet o tym, dla-
czego akceptacja przez RJP słowa „bynajmniej” jako synonimu „przy-
najmniej” jest słuszną decyzją.

– Złapię kuriera następnym razem – trajkocze Dżesika, nie czeka-
jąc na moją odpowiedź. Przywykła, że czasem potwierdzam jej słowa,
ograniczając się do milczenia, a mnie to akurat bardzo na rękę. –
Miałam dzís napisać nową notkę, ale najwyżej napiszę ją o tych mu-
rach, co nam prawdę powiedzą... A właśnie, w końcu nie zdążyłam ci
wczoraj o tym opowiedzieć. Ten mój z pracy historię przyniósł.

„Ten mój” to Piotrek, mąż Dżesiki. Zostało jej to z czasów przed-
ślubnych, kiedy nie każdy w urzędzie wiedział, kto to Piotrek, a „na-
rzeczony”, w przeciwieństwie do „ten mój”, miał aż cztery sylaby, czyli
co najmniej o dwie za dużo.
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– Otóż wyobraź sobie, rozbierali ten pustostan koło rynku, tam,
gdzie mają zrobić nowy kawałek parku. I kiedy sprawdzali, czy w środ-
ku nic nie zamieszkało, odkryli napis na ścianie. „Chłopak i dziew-
czyna – normalna rodzina” czy coś w tym stylu. Mówię ci, tarzali się ze
śmiechu, zwłaszcza że poza Piotrkiem jedyny „chłopak” w brygadzie
jest gejem. Próbowali potem ustalić, z którego roku może pochodzić
ten napis, ale taka analiza to droga zabawa, a nikt nie będzie wydawał
kroci na zaspokojenie własnej ciekawości... Hej, co tak mało mówisz?
Nie wyspałaś się czy co?

– Nie wyspałam się – kłamię ochoczo. – Nie przejmuj się mną, to ta
ciąża.

Jestem jej wdzięczna za to, że nie zaczyna tematu ustawy o ma-
kroorganoidach. Nawet jeśli Dżesika nie ma pojęcia, dlaczego nie po-
winna przy mnie o tym mówić.

Dzień płynie jak każdy piątek. Odpisujemy na listy, po raz enty
wzdychając, o ile prościej byłoby, gdyby poczta elektroniczna działała
niezawodnie i wykluczyła konieczność pisania tradycyjnych wiadomo-
ści. Dochodzimy do wniosku, że może udałoby się uratować jedno
drzewo miesięcznie i nie miałybyśmy tyle makulatury, ale prawdopo-
dobnie kurier przychodziliby nie raz dziennie, a raz w tygodniu i omi-
nęłaby nas przyjemność oglądania ich paznokci. Jadę na trening do
Volkswagena, a potem do tej nowej sieci sklepów, których nazwy cią-
gle zapominam. Przez trzy godziny produkuję się o modelach kultury,
etykiecie biznesowej w społeczeństwach kolektywistycznych i o tym,
jak nie popaść w paranoję w starciu z nieznajomymi kodami kulturo-
wymi. Jestem zmęczona własnym głosem, chrypię, ale na szczęście na
dwa treningi jest tylko jedno pytanie. Słuchaczka martwi się, że musi
jechać w delegację do Rosji Wschodniej i nie wie, jak będzie tam trak-
towana jako ciężarna.

Zazwyczaj pytania od słuchaczy nie zapadają mi w pamięć, ale
to wpada głęboko w tę dziurę, o której nie chcę myśleć i sprawia,
że w drodze powrotnej do urzędu zamiast muzyki słucham wiado-
mości ze świata. Na Bliskim Wschodzie znów trwa wojna, a w Ka-
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nadzie zatrzymano nielegalnych imigrantów ze Stanów, wśród któ-
rych było też małżeństwo polskiego pochodzenia. Prezydentka wró-
ciła ze szczytu Unii Europejskiej, Kościół wypuścił nowy spot promo-
cyjny, w Warszawie kończą budowę stadionu piłkarsko-żużlowego na
siedemdziesiąt tysięcy widzów. Gdzieś między newsami sportowymi
a kulturalnymi odtwarza się reportaż o przygotowaniach do podpi-
sania przez prezydentkę ustawy o makroorganoidach i strukturach
wspomagających czynności życiowe. Relacjonująca spokojnym, profe-
sjonalnie obojętnym głosem wyjaśnia, że nie ma mowy o pozostawie-
niu chorych samym sobie, a ustawa ma na celu jedynie mobilizację
społeczeństwa do większej dbałości o własne zdrowie. Wprowadza-
nie jej będzie się odbywać stopniowo, równolegle z akcjami uświada-
miającymi wagę zdrowego trybu życia i promocją baz dawców orga-
nów. Współczesna nanomedycyna potrafi utrzymać wyizolowany organ
w gotowości przez około pół roku – mówi ciepłym, przyjemnym głosem
dziennikarka – a także sztucznie stymulować proces namnażania komó-
rek i rozrostu tkanek, co pozwala stworzyć naturalne organy z pobranego
zdrowego fragmentu.

Nie ma powodu do obaw. Nie będą tworzyć sztucznych wątrób,
żeby nie były dostępne ot tak, jak rolka papieru toaletowego na półce
supermarketu. Transplantacje będą dalej wykonywane, ale już nie
z wykorzystaniem organów pochodzenia całkowicie laboratoryjnego.
Nie ma czego się bać. Wszyscy skorzystamy...

Wyłączam autoodczyt wiadomości. Mdli mnie od tego kojącego
głosu, który zupełnie omija najistotniejsze problemy. Jasne, będą dalej
przeszczepiać organy od dawców, jak robią to prawie od wieku. Tylko
co z tym, czego przeszczepić się nie da? Co z ludźmi, którym szansę
na normalne funkcjonowanie dała dopiero nanomedycyna? Zaczynam
żałować, że Unia Europejska postanowiła tylko ograniczyć wydatki na
makroorganoidy i całą resztę. Gdyby zupełnie ich zabroniła, nasz rząd
jak zwykle stanąłby okoniem i tym samym wywalczył życie dla tych,
których jest za mało, żeby wyszli na ulice i żeby ich głos miał znacze-
nie.
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Pocieram nerwowo skroń i znów wydaje mi się, że czuję pod pal-
cami twardą, zimną powierzchnię blaszki. To oczywíscie tylko złudze-
nie; nie mogłabym jej wyczuć, ukrytej za kością czaszki, przytulonej
do mózgu i pompującej życie do mojego dziwnego organizmu.

Boli mnie brzuch. Wiem, że to pewnie ze zdenerwowania, ale ból
sprawia, że denerwuję się jeszcze bardziej. Kiedy w końcu docieram
do lekarza, mówię mu o tym w pierwszej kolejności, tuż po rutyno-
wym badaniu, po którym właściwie powinnísmy się pożegnać i zrobić
miejsce kolejnemu pacjentowi.

– Pani Odetto, kiedy ma pani wizytę u ginekologa? – pyta doktor
Spindler. To rutynowe pytanie w przypadku ciężarnych pacjentek, ale
i tak wydaje mi się, że słyszę w jego głosie nuty niepokoju. Lęk wbija
mi się w skórę tysiącami igiełek i stawia na baczność rzadkie włoski
na rękach.

Coś dławi mnie jak za mocno zawiązany szalik. Otwieram usta.
– W poniedziałek – chcę powiedzieć, ale z gardła wyrywa się tylko

szloch.
Nie rozumiem, dlaczego płaczę właśnie teraz i tak bardzo rozpacz-

liwie, ale nie jestem w stanie przestać. Zaciskam powieki, ale to
nic nie pomaga, ponieważ pod nimi zaraz napełnia się baniak wody
i wylatuje, i cieknie po policzkach, brzydką strugą skapuje po bro-
dzie, czubku nosa. Zaciskam więc zęby, żeby z ust nie wydobywał się
spazmatyczny, urywany szloch. Wreszcie płaczę bezgłośnie, chowając
twarz za zasłoną włosów, i tylko drżeniem ramion zdradzam, co się ze
mną dzieje.

– Proszę, pani Odetto. – W pewnym momencie doktor Spindler
wsuwa mi w dłoń paczkę chusteczek. – No już, już, proszę nie płakać.
Rozumiem pani zdenerwowanie, ale proszę się nie martwić, wszystko
będzie dobrze...

Zastanawiam się, czy w swojej wcale nie tak długiej praktyce miał
terminalnie chorych pacjentów i czy pocieszał ich w taki sam sposób.

– Nic nie będzie – mówię cicho. Staram się nie brzmieć agresywnie.
To nie jego wina. To nie on projektował tę ustawę i to nie on, niespo-
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dziewanie dla mnie, przegłosował ją w sejmie, jakby nie zdając sobie
sprawy, nad czym właściwie głosuje. – Przecież pan słyszał o ustawie.
Zakażą ingerencji w mózg. Zakażą wszczepów albo zaproponują za-
graniczne operacje w takiej cenie, że nikogo nie będzie na to stać. Ilu
pacjentów straci szansę na normalność? A ilu...?

Boję się kończyć. Wycieram oczy gwałtownymi ruchami. Nie pa-
trzę na doktora Spindlera, inteligentnego i przystojnego neurologa,
z którym spotykam się regularnie od ponad dekady. Przez ten czas ani
razu nie rozpłakałam się u niego w gabinecie.

Nie wiem, co pali mnie bardziej – wstyd czy bezsilna złość. Chce
mi się wymiotować, ale wcale nie z powodu ciąży.

Niespodziewanie czuję jego dłoń na ramieniu. Dotyka mnie lekko,
niepewnie i już-już chce zabrać rękę, gdy unoszę wzrok i kiwam zachę-
cająco głową. Potrzebuję teraz bliskości fizycznej kogoś, kto zrozumie.
Kto wie wszystko.

– Nic pani nie grozi. Wsparcie dla już zainstalowanych wszczepów
się nie zmieni, przecież pani wie. Nadal będzie miała pani refundo-
wane wizyty u mnie i u techników, a jeżeli cokolwiek zagrozi pani
zdrowiu, zaopiekujemy się panią...

Śmieję się histerycznie. Doktor Spindler wszystko wie, ale wydaje
się niczego nie rozumieć.

– To nie o mnie chodzi – mówię cicho, z trudem wydobywając z ust
kolejne słowa. – O siebie nie martwię się wcale. Ale co z nim? –
Kładę dłoń na brzuchu. Słowo „dziecko” nie przechodzi mi przez gar-
dło, nie teraz. „Płód”? Odkąd dowiedzielísmy się, że jestem w ciąży,
to było dla nas dziecko, nie płód. Chcielísmy go. Czekalísmy na nie.
I Mada z Kryspinem nadal czekają, nie mając pojęcia, że nasze upra-
gnione potomstwo prawdopodobnie będzie naznaczone. – Doktorze,
pan przecież wie, jak to działa.

To. Nie choroba i nie klątwa. To. To niewymowne, tak straszne,
że samo wypowiedzenie nazwy brzmi jak wyrok.

Milczymy. Mam wrażenie, że gdybym to nie ja siedziała w fotelu
w jego sterylnym gabinecie, doktor Spindler streściłby podstawy gene-
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tyki, wyjaśnił, jak działa dziedziczenie genów recesywnych oraz domi-
nujących i jaka jest szansa, że moje dziecko dostanie w spadku tę ma-
leńką, wadliwą cząstkę, która potrafi wszystko zniszczyć. Zna jednak
mnie i zna moją mamę, pilotażową pacjentkę programu wewnątrzmó-
zgowych struktur wspomagających czynności życiowe w Polsce. Uczył
się o jej przypadku na specjalizacji.

– Czego pani ode mnie oczekuje? – pyta wreszcie. – Pocieszenia?
Rady? Wiedzy medycznej?

– Nie wiem. Chyba... wysłuchania – artykułuję to, co kryje się
pod czaszką, gdzieś między płytką wszczepu a moim zdegenerowa-
nym przez głupie białko mózgiem. – Chcę urodzić, doktorze. Tak
strasznie chcę mieć dziecko. Moi partnerzy też się cieszą... Ale boję
się, co będzie, jak urodzę, a ta ustawa już wejdzie w życie. Jak za dzie-
sięć, dwadzieścia, trzydzieści lat okaże się, że wcale nie podarowałam
mu życia, tylko pasmo cierpień. Doktorze, ja czytałam, jak się na to
umiera. Nie chcę, żeby moje dziecko kawałek po kawałku wpadało
w splątanie i traciło władzę nad sobą... To... to nieludzkie.

Ocieram oczy skrajem chusteczki.
– Wiem, że w Niemczech czy Szwecji nadal będą prowadzone bada-

nia nad wszczepami, a Włosi pewnie będą dalej kombinować z terapią
genową – kontynuuję, ponieważ gdzieś w środku mnie czai się wstyd,
że robię z siebie histeryczkę na hormonach. – Ale wyobrażam sobie te
ceny. Za sto lat nie byłoby nas stać. Myślałam o aborcji...

Robi mi się słabo, gdy wypowiadam te słowa. Wyobrażam sobie
ten embrion, coś pomiędzy bezkształtną masą posklejanych komórek
a malutkim kształtem nieśmiało przypominającym dziecko. Wyobra-
żam sobie, jak wyjmują go ze mnie i utylizują, zanim do tego zbiorowi-
ska tkanek wkradnie się dusza, zanim poczuje ból i zanim ból zacznie
mu towarzyszyć już do końca.

Doktor Spindler coś mówi, ale ja siedzę w fotelu otępiała i rejestruję
pojedyncze słowa, których nie umiem poukładać w zdania. Ryzyko.
Prawdopodobieństwo. Gen recesywny (a więc jednak). Zamiast jego
sympatycznej twarzy widzę chirurga w masce, takiego jak ten, który
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zabrał trzynastoletnią mnie na operację, a potem z uśmiechem powie-
dział, że wszystko poszło zgodnie z planem. Wyobrażam sobie, jak
mówi tak teraz. Wszystko zgodnie z planem. Miałam mieć dziecko,
ale nie będę go mieć. Nie będę przyczyną jego śmierci... ani jego życia.

Czy to egoizm, że ja tak nie chcę?
Orientuję się, że doktor Spindler przestał mówić, dopiero wtedy,

gdy jeden z pielęgniarzy wsuwa głowę do gabinetu i pyta, czy można
dopisać jeszcze jednego pacjenta.

– Dziękuję, pójdę już. – Wstaję tak gwałtownie, że zaczyna mi się
kręcić w głowie. Doktor Spindler odprowadza mnie do drzwi i dopy-
tuje, czy wszystko w porządku, a gdy się upieram, że tak, wypuszcza
mnie na ten świat, który miał być najlepszym z możliwych. Przed
przychodnią uparcie pada zimny, listopadowy deszcz.

* * *

W domu pachnie słodyczami. Kryspin wita mnie w drzwiach z usma-
rowaną twarzą. Odruchowo ścieram mu z nosa czekoladową kropkę,
zanim jeszcze zdejmę rękawiczki. Na beżowej wełnie zostaje ciemniej-
szy ślad.

– Nareszcie. Ściągaj płaszcz i chodź do kuchni. Zrobilísmy coś
dobrego.

Na widok naleśników z czekoladą i syropem klonowym chce mi się
płakać. Tym razem ze wzruszenia.

– Głupie hormony – mówię cicho, wycierając oczy. – Ale z dwojga
złego lepiej, że płaczę nad obiadem, niż jakbym miała sprintować do
klozetu, prawda?

Śmiechem staram się zakryć ból. Czai się pod swetrem i koszulą,
wewnątrz klatki piersiowej, ściska za serce i sprawia, że coraz trudniej
mi oddychać. Cieszę się, że teraz każdą łzę mogę wytłumaczyć ciążą,
a każde silniejsze uderzenie serca – lękiem z powodu nieznanego mi
stanu. To bardzo wygodne.

– Jak było w pracy? Nie planują ci skrócić dnia z racji ciąży? – pyta
Mada podczas obiadu. Wymuszam uśmiech. Nie mają pojęcia, że co

286



drugi piątek kończę treningi dwie godziny wcześniej niż mówię, żeby
zdążyć do lekarza i z powrotem. Boję się, że gdybym nawet podała
zmyśloną chorobę, w końcu doszliby prawdy.

– W pracy jak to w pracy. – Uśmiecham się jeszcze szerzej, aż
bolą mięśnie, i opowiadam anegdotkę Dżesiki. Wszyscy parskamy pro-
sto w czekoladę. Gdy podnoszę spojrzenie znad naleśników, pewna,
że śmiech mnie ubezpiecza, dostrzegam kolejną kropkę na twarzy Kry-
spina, tym razem w kąciku ust. Ścieram ją palcem i zlizuję czekoladę
z opuszka.

Nasze spojrzenia spotykają się na chwilę.
– Coś się stało? – pyta. Szybko odwracam wzrok. Zbyt szybko, by

nie było to podejrzane.
– Jestem zmęczona – mówię pierwsze, co przychodzi mi do głowy.

– To był bardzo długi dzień.
– Może jednak zaczniemy po ciebie przyjeżdżać? – Kryspin przy-

pomina kwestię, która co jakís czas powraca niczym bumerang. –
Przynajmniej z pracy wracałabyś komfortowo?

Na szczęście nie muszę wymyślać kłamstwa, żeby się wymigać od
tej oferty.

– Tak to jest, jak się wstaje o świcie – wytyka równocześnie Mada.
Żartem, ale i tak czuję, że płonę. – Powinnaś zacząć się wreszcie wy-
sypiać. Co wy na to, żebyśmy dzisiaj się wcześniej położyli?

Przywołuję na twarz najbardziej uwodzicielską minę, na jaką mnie
stać w tym momencie: przerażoną i z ustami pełnymi naleśnikowego
ciasta, które nagle straciło smak.

– Och tak, to fantastyczny pomysł – mówię niższym niż zwykle gło-
sem. Chcę złapać ich oboje za ręce, ale upuszczony widelec nie trafia
w talerz i z brzękiem spada pod stół. Nurkuję za nim. Chwila wy-
tchnienia; przez tych kilka sekund między schowaniem się pod obru-
sem a wynurzeniem się ze sztućcem i triumfalną miną nikt nie potrze-
buje mojego uśmiechu. – Tylko zróbcie coś, żeby mi tak wszystko z rąk
nie leciało.
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– Nie wyleci, już my o to zadbamy – zapewnia Kryspin. Na twarzy
ma i rozczulenie, i podniecenie, i całą gamę uczuć, które teraz mnie
przerażają. Nie mam ochoty na seks. Mam ochotę schować się w ja-
kiej́s głębokiej norze i przewegetować tam, aż świat się skończy. Ale
seks oferuje chociaż chwilę zapomnienia... a poza tym jest lepszy od
ich troski.

– Odi? Wszystko w porządku? – Mada nie daje się zwieść. – To na
pewno tylko zmęczenie? Potrzebujesz lekarza?

Kręcę głową. Stanowczo, ale na tyle powoli, by nie wypadło despe-
racko.

– Potrzebuję zapomnieć o pracy – deklaruję. I o wszystkim innym,
dodaję w myślach.

Mada i Kryspin naprawdę się starają. Przygotowujemy razem ciasto
na sobotę, a potem gramy na retrokonsoli, którą Kryspin wygrzebał na
jakiej́s aukcji staroci razem z pakietem gier. Moja mama mówi, że to
urządzenie z czasów jej młodości i technologia mimo wszystko poszła
do przodu, więc może poszukalibyśmy jakiej́s nowocześniejszej roz-
rywki. Kryspin mówi, że szachy są dużo starsze od konsol z początku
wieku, a i tak wszyscy w nie grają. Mada mówi, że woli retro, bo nie
ogarnia tych nowoczesnych sprzętów; w końcu jest artystą, nie infor-
matykiem. Mama mówi, że żarty z informatyków są starsze nawet od
węgla kamiennego. Kryspin mówi, że węgiel kamienny też jest retro,
a Mada – że to bardzo dobrze.

Kiedy gramy w Cyberpunk 2077, przypomina mi się słuchana w nocy
książka, więc opowiadam o niej i o tym, jak ci biedni pisarze pół wieku
temu wyobrażali sobie nasze czasy i jak bardzo nie trafili, roztaczając
przed czytelnikami wizje latających samochodów, wojen androidów
i cyborgów usługujących „prawdziwym ludziom”.

– Kiedy ty znajdujesz czas na czytanie? – dziwi się Kryspin.
– Akurat cyborgi to mamy – wtrąca Mada. – Miałom ostatnio ta-

kiego klienta, jak robiłom mu portret, to mi o swoim ojcu opowiadał.
Bogata rodzinka, rozumiecie, ojciec dorobił się w latach dwudziestych
na epidemii, był szabrownikiem i handlował dezynfekcją. Na tym zbu-
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dował całe imperium, a jak już miał fortunę, poszedł w tango. Klient
opowiadał, że tatusiek pił i ćpał, i kompletnie zniszczył sobie zdro-
wie. Potem jeszcze miał jakís wypadek samochodowy. Mało co w nim
zostało z niego: wątrobę ma sztuczną, nerkę też... albo i nerki... pro-
tezę ręki i jeszcze wszczep w mózgu, bo mu błędnik wysiadł po tych
wszystkich harcach.

– I klient ci się z tego wszystkiego zwierzył? – nie dowierza Kryspin.
Mada wzrusza ramionami.

– Nie moja wina, że wzbudzam zaufanie... Odi?
Zamykam oczy, przełykając gromadzącą się w ustach żółć.
– Wyobraziłam sobie, jak wyglądał, zanim go wzięła w obroty me-

dycyna... To jak – dodaję innym tonem – gramy czy czekamy, aż nam
bohatera zastrzelą?

Staram się nie myśleć, ale gra przestaje mnie obchodzić. Wciąż
ukradkiem patrzę na Madę i zastanawiam się, co by powiedziało,
gdyby wiedziało. Czy nadal byłoby tak jednoznaczne w osądach? Czy
nadal uznawałoby, że te rzadkie przypadki, które nie z własnej winy
potrzebują wsparcia medycyny, nie usprawiedliwiają potężnych kosz-
tów utrzymania laboratoriów i opracowywania technologii?

Do wieczora resztki sił wkładam w to, żeby nie drżeć. A potem,
przy kolacji, Kryspin włącza telewizor. Jednej wzmianki o pracach
nad wprowadzeniem w życie ustawy o makroorganoidach, wcísnię-
tej między wizytę prezydentki w Szkocji a zamieszki na meczu Legii,
wystarczy, żeby mój żołądek eksplodował.

Siedzą przy mnie oboje kwadrans później, kiedy wciąż klęczę nad
muszlą, dręczona mdłościami. Mada gładzi mnie po głowie, Kry-
spin ociera usta wilgotną szmatką. Gdy żołądek w końcu się uspo-
kaja i mogę normalnie złapać oddech, sadzają mnie na brzegu wanny
i ostrożnie, powoli poją wodą z kranu. Pomagają się wykąpać, owi-
jają puchatym ręcznikiem i odprowadzają do pokoju. Mada cały czas
zapewnia, że to normalne; czytało w internecie, że mdłości w ciąży
wcale nie pojawiają się wyłącznie rano i że może je wywołać cokol-
wiek, a już na pewno zmęczenie po całym tygodniu. Mama, która
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dzwoni w międzyczasie, potwierdza: ona też tak miała. Kryspin pro-
ponuje, żebym wzięła wolne. Świat klientów się nie zawali, mówi, jak
parę dni nie będzie mnie w pracy.

Wymawiam się obowiązkami, nie patrząc mu w oczy. Świat klien-
tów się nie zawali. Mój na pewno, zwłaszcza jeżeli zostawią mnie
sam na sam z wiadomościami z kraju i dadzą czas na śledzenie losów
ustawy dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Obręcz zaciska mi się na gardle, gdy dławię się niewypowiedzia-
nymi słowami.

Obiecany seks zastępujemy pieszczotami. Dotyk Mady i Kryspina
jest jednak nie tyle namiętny, co opiekuńczy. Muśnięcia ich palców
koją, a ciepłe oddechy na karku i w rowku między piersiami niemal
usypiają. Zawisam na granicy między letargiem a leniwym orgazmem,
gdy rozkosz falami rozchodzi się po ciele, od koniuszków palców aż
po czubek głowy.

Tej nocy zostaję we wspólnej. Nie wiem tylko, czy to ja bardziej
potrzebuję ich bliskości, czy oni – mojej.

* * *

Kolejne dni i noce, szare i deszczowe, zlewają się w ciąg bezustan-
nego czuwania, bardziej dotkliwego niż zwykle. Zaplątuję się w rze-
czywistości i prześcieradłach w dwóch pokojach na zmianę, a gdy zo-
staję w sypialni, spędzam godziny na googlowaniu czegokolwiek na
temat ustawy. Próbuję przez wyszukiwarkę słów, kontekstów, nawet
przez dotykową, w desperacji przytykając fon do skroni z idiotyczną
nadzieją, że czujnik zarejestruje obecność płytki. W historii wyszu-
kiwania kruczki prawne i wypowiedzi politologów oraz nanomedy-
ków mieszają się ze stronami poświęconymi zarzuconej terapii geno-
wej i kalkulatorami prawdopodobieństwa dziedziczenia. Niezależnie
od adresu i danych wej́sciowych, wynik zawsze jest ten sam: 50/50.
Rosyjska ruletka, jak by powiedziała moja mama.

Wiadomości nie przynoszą ukojenia. Drżę i serce bije mi zbyt gło-
śno w ciszy nocy. Znajduję nagrania, których nikt nie emitował w ofi-
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cjalnych wiadomościach – takie, na których konsylium nanomedyków-
ekspertów wyjaśnia sens wycofania dostępu do wszczepów tymczaso-
wych. Naszym celem jest praca nad poprawą kondycji zdrowotnej społe-
czeństwa. W przypadku wadliwego funkcjonowania organizmu – lecze-
nie przyczynowe zamiast objawowego, jakim są struktury wspomagające
czynności życiowe. W przypadku nieodwracalnie uszkodzonych genów
– ich stopniowe wygaszenie. Zdania dźwięczą w głowie echem, rozbi-
jają się na słowa i łączą na nowo, gdy mózg szuka tego, co pozostało
między wierszami. Praca nad wspomaganiem czynności życiowych. Wy-
gaszenie funkcjonowania uszkodzonych organizmów. Wygaszenie wadli-
wego genu.

Gdy zamykam oczy, widzę siebie jako jeden wielki nieodwracalnie
wadliwy gen.

Nie mogę się skupić na książkach. Wszystkie opowieści wydają się
tak samo nierealne – i wszystkie zagłusza posapywanie Mady oraz ci-
che westchnienia Kryspina. Chciałabym uciec ze wspólnej, ale boję
się, że jeden niewłaściwy ruch wystarczy, by się obudzili i nakręcili
kolejną spiralę nieprawdziwych wyjaśnień. Wreszcie w desperacji od-
najduję we wnętrznościach fona zakopany tam przy okazji ostatniej
wizyty u mamy folder: OrianaKraw.

– Play – proszę fona, cicho, niemal bezgłośnie. Ale fon słyszy.
Wprost do uszu sączą mi się trzaski i pochrząkiwania, odgłos przesta-
wiania czegoś, puknięcie... Wreszcie z kakofonii wyłania się znajomy
głos, który poznałabym na końcu świata. Miękki, ciepły jak puchaty
kocyk w jesienny wieczór, wymawiający „k” i „cz” w sposób, jakiego
nie słyszałam u nikogo oprócz niej.

Drogi pamiętniczku... – śmieje się, ale mam wrażenie, że ten śmiech
więźnie jej w gardle, jakby jednocześnie dusiło ją nieprzyjemne wspo-
mnienie. – Tak się mówiło za moich szkolnych czasów. W podstawówce
większość dziewczyn miała blogi, a jak któraś chciała być bardziej hip-
sterska, to pisała w jakimś fensi zeszycie, ale potem i tak dawała reszcie
do czytania. Też wtedy pisałam, tylko tradycyjnie, na blogu, najpierw
o sobie, potem o książkach, a potem znowu o sobie, tylko już poważniej:
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o moim lajfstajlu, o biznesie, twórczości i wystroju wnętrz. Teraz to mi
się przypomina, bo potem nigdy się w żadne autobiografie nie bawiłam.
– Znowu śmiech, ale już kojący, perlisty i pozbawiony napiętych nut.

Sorki, Odi – głos poważnieje – tak mi łatwiej. Wiem, że na razie to
tylko dla ciebie, ale i tak się stresuję. No to tak: drogi pamiętniczku,
nazywam się Oriana Krawczyńska, a to moja historia...

Zamykam oczy i widzę mamę, jak kręci się na swoim gejmingo-
wym krześle, buja nogą w takt melodii, którą tylko ona słyszy, i rozma-
wia z dyktafonem, wyobrażając sobie, że to nie bezduszne urządzenie,
tylko ja.

Nie jestem nikim szczególnym. Normalna Polka z włoskimi korze-
niami i typowym backstory naszych czasów. Jak byłam młoda, byłam
ekoaktywistką, jak prawie każdy w moim pokoleniu. Potem miałam
bloga lajfstajlowego, a skończyłam jako gejmerka i testerka wi-ara. Ale
moja córka uważa, że powinnam opowiedzieć swoją historię światu, bo
świat potrzebuje opowiésci o normalnych ludziach.

Wzdycham, w ostatniej chwili zakrywając usta, by dźwięk nie zbu-
dził partnerów. Mama nie docenia swoich zasług. W liceum sta-
nęła na czele regionalnej odnogi strajku szkolnego. Została ikoną No-
wych Dzieci Wrzesińskich jako ta, która pierwsza zażądała od dyrekcji
i władz miasta deklaracji środowiskowych. Kiedy kuratorium chciało
ją zamknąć w poprawczaku za niesubordynację, uciekła na pace tira
do Warszawy, by kontynuować krucjatę już pod sejmem. Gdyby nie
tacy jak ona, władze może nigdy nie potraktowałyby poważnie zagro-
żenia katastrofą ekologiczną, nie zaczęły szukać sposobów na poprawę
klimatu, a ja nigdy nie ujrzałabym takiego świata... albo i nie ujrzała-
bym go w ogóle.

Mama mówi, że nie ma żadnych szczególnych zasług dla strajku kli-
matycznego. Że media pokazywały ją intensywnie głównie ze względu
na urodę; w tamtych czasach głęboka czerń jej włosów i śniada karna-
cja jeszcze uchodziły w Polsce za niezwykłe. Kryspin, gdy streszczam
mu historię mamy, mówi, że to jej włoski temperament i siła przebi-
cia sprawiły, że była idealną ikoną młodzieżowego ruchu oporu. Ja
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mówię, że jej historia zasługuje na opowiedzenie. Nie wszyscy boha-
terowie noszą peleryny.

Głos mamy daje wrażenie, jakby była obok. Słowa odchodzą na
dalszy plan, a ja skupiam się na znajomym brzmieniu i wyobrażam
sobie, że siedzi na brzegu łóżka, głaszcze mnie po głowie i powtarza:
„Nie bój się, kochanie, będę przy tobie, aż znowu zrobi się jasno”.
Kiedy byłam mała, bałam się ciemności i wymagałam, żeby siedziała
obok, aż zasnę. Potem, po operacji, ten lęk wrócił. Miałam trzynaście
lat i nie umiałam się odnaleźć w rzeczywistości. Byłam wielką rozją-
trzoną raną, niezdolną logicznie myśleć. Mama wciskała się do mnie
pod kołdrę i spędzałyśmy całe noce, słuchając bajek z mojego dzieciń-
stwa. A gdy już przesłuchałyśmy wszystkie, a strach nie minął, mama
zaczęła mi opowiadać wymyślane na bieżąco historie o superbohate-
rach. Zagrała w życiu w tyle gier, że fabuły tworzyła od ręki. Cza-
sem tylko zapominała o tym, co opowiadała poprzedniego wieczoru,
a ja przypominałam jej, ponieważ po operacji zaczęłam zapamiętywać
wszystko. Każdy detal. Każde słowo i każdy zapach.

Z czasem ta zdolność osłabła i moja pamięć stała się już po pro-
stu fenomenalna, a nie nienaturalna, ale gdy słucham nagrań, jestem
w stanie przewidzieć nie tylko bieg wydarzeń, lecz i każde słowo
mamy...

A mimo to jedna z historii, ta, której właściwie nie pamiętam, do-
pada mnie znienacka.

...W tym samym czasie tata zaczął mieć problemy ze zdrowiem. Naj-
pierw nie dbalísmy o to za bardzo. Zapominał słów, po polsku i po wło-
sku, urywał wątek w środku rozmowy. Normalka w jego wieku. Mamie
też mówił, że to nic takiego: przemęczenie, nadgodziny, tęsknota za kra-
jem... Wysłała go na badania, to wrócił z normalnymi wynikami i za-
leceniem, żeby łykać magnez i píc herbatkę z miłorzębu na pamięć. Ale
nic nie pomagało. Potem okazało się, że od dawna się poci, zwłaszcza
w nocy. Jak doszły problemy ze snem, mama wzięła urlop i wykupiła im
wakacje na Sycylii. A tam... tam poznała prawdę...
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Gwałtownie pauzuję nagranie. Nie chcę już tego słuchać. Znam
ciąg dalszy historii mojego włoskiego dziadka, chociaż tylko w ha-
słach. Diagnoza. Lęk. Sypiące się w gruzy życie całej rodziny. Śmierć,
która wszystkim przyniosła nie ból, lecz ulgę. Wreszcie strach mojej
mamy, strach tak paniczny, że gotowa była poddać się wszystkim za-
leceniom eksperymentalnej, ryzykownej terapii, byleby tylko odsunąć
od siebie wyrok.

Zaciskam dłoń na piersi, próbując uspokoić bijące zbyt gwałtownie
serce. Dopiero gdy nad moją twarzą zawisa zaniepokojone i zaspane
oblicze Mady, orientuję się, że łapię oddech krótkimi, urywanymi se-
riami podobnymi do histerycznych spazmów.

– Odi, co jest? – Mada trąca mnie ręką i próbuje otworzyć oczy. –
Źle się czujesz?

– Nie – szepczę w nadziei, że nie obudził się Kryspin. Powoli uspo-
kajam oddech, tak jak uczyła mnie mama: powolny wdech nosem,
szybki wydech ustami... Dasz radę, Odi. Jesteś dzielna. Zawsze byłaś.
– To był tylko... zły sen...

Kłamstwo wcale nie ma gorzkiego smaku.
Mada tuli mnie, ale w pół́snie jego ruchy są dziwnie sztywne i au-

tomatyczne. Gdy uspokajamy się i Mada zasypia, włączam na nowo
fona. Nie mam siły mierzyć się z dalszym ciągiem pierwszego na-
grania, ale wiem, że jest ich więcej. Na chybił trafił włączam plik
OrianaKraw-3 i pozwalam opaść powiekom. Potrzebuję drzemki, ale
mimo kojącego głosu mamy upragniona niepamięć nie nadchodzi.

...Pracowałam, żeby nie myśleć. Brałam zlecenia na weekendy i święta,
planowałam grafik co do godziny, a jak męczyła mnie praca, spotykałam
się z przyjaciółmi na wideoczatach. Próbowałam nie myśleć, że mam
w głowie coś, co albo rozbroi bombę, albo wybuchnie razem z nią. Zda-
rzało się, że nie mogłam spać przez kilka nocy pod rząd. Wtedy wstawa-
łam i zapalałam dużą lampę, żeby oszukać organizm, że już niby dzień.
Pracowałam bez przerwy, bo wiedziałam, że w końcu w jakís dzień zasnę
i przéspię całą dobę. Gdybym mogła, nikomu bym o tym nie mówiła, ale

294



lekarz kazał mamie i Radkowi czuwać nade mną, żebym się nie odwod-
niła podczas snu. Uspokajał mnie, że te objawy z czasem miną.

Nie minęły, ale ja się zaadaptowałam, tak jak Radek do trzymania
noża łokciem. Żartowalísmy, że się dobralísmy – dwoje inwalidów, tylko
jedno bez ręki, a drugie bez kawałka mózgu. Bylísmy coraz bliżej siebie
nawzajem i coraz czę́sciej mówilísmy o tym, że kiedyś, jak już on dostanie
umowę o pracę, a ja upewnię się, że mój organizm działa prawidłowo,
będziemy mieć dziecko, i ono będzie jedynym pełnym członkiem naszej
rodziny. A jak będzie niepełne, to nawet lepiej – będziemy je kochać
jeszcze bardziej, bo będzie zupełnie takie jak my...

Przełykam ślinę, zastanawiając się, jak sklasyfikowała mnie mama:
jako pełne czy niepełne dziecko? Czy może nie sklasyfikowała wcale
aż do tej chwili, kiedy opowiedziała dwunastoletniej mnie historię
o dziadku, a ja ze strachu zupełnie przestałam sypiać?

Przewijam nagranie. Nie chcę słuchać o chorobie. Ilekroć jednak
zatrzymuję fona, żeby posłuchać głosu mamy, w jej opowieści poja-
wia się w kółko jedno słowo. Dziecko. Chciałaby być matką, ale nie
wie, czy to odpowiedzialne. Chce mieć pewność, że zdoła wychować
dziecko, zanim „bomba” w jej głowie wybuchnie. Lekarz mówi, że jest
bezpieczna i mogłaby zaj́sć w ciążę, ale ona wciąż się waha. Wybierają
z Radkiem śpioszki i liczą dni płodne, jak ich babcie w dwudziestym
wieku.

Mam wrażenie, że cały świat mojej mamy kręci się wokół obsesyj-
nego pragnienia dziecka i równie obsesyjnego strachu, że sprowadzi
na swoje potomstwo zagładę.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni, mamo – mówię sama do siebie,
chociaż mam nadzieję, że mój strach nigdy nie stanie się obsesją.

* * *

Wciąż pada, a z drzew opadają te resztki lísci, które nie zdążyły opaść
jesienią. Niekończący się listopad potęguje moje lęki i wpędza w co-
raz czarniejszą dziurę bezradności. Już nie wstaję z samego rana.
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Leżę w łóżku z zamkniętymi oczami i udaję, że śpię, póki ciszy nie
rozedrze naglący trel budzika. Nie mogę się na niczym skupić i pocę
się tak bardzo, że zmieniam bluzkę tuż po pracy, a czasem przebieram
się już w urzędzie. W wolnych chwilach masochistycznie przeglądam
strony z akcesoriami dla dzieci, oglądam ubranka i dotykam ich ho-
logramów, poszukując w ich fakturze kojącej miękkości odpowiedniej
dla naszego dziecka. Chcę, żeby w naszej rodzinie w końcu pojawił się
mały człowiek, jakiego wymarzylísmy sobie przed laty. Żeby oprócz
pracy i czasu wolnego znalazł się jeszcze jeden sens: życie dla kogoś,
kto dopiero startuje, kto urodził się w najlepszym świecie z możli-
wych i rośnie w nim powolutku, poznając go ze zdumieniem. A my
będziemy poznawać ten świat razem z małym, jego lub jej oczami.
Kryspin wyobraża sobie, jak nakupuje masę konstruktorów lego i będą
razem programować i składać z klocków nową rzeczywistość. Mada
szuka w dziecku inspiracji. A ja... ja po prostu chcę, żeby otworzył się
przede mną nowy świat. Czasem mam wrażenie, że poprzez treningi
poznałam już wszystkie istniejące kultury i zdążyły mnie znudzić. Po-
trzebuję nowego bodźca. I kogoś, kim mogłabym się opiekować.

Ilekroć jednak zamykam oczy, słyszę głos mamy pomieszany z bez-
osobowymi komunikatami w telewizji. Myślę wtedy, że lepiej byłoby
przelać instynkt macierzyński na psa.

W piątek rano przychodzę do pustego biura. Dżesika ma jakieś ba-
dania czy coś i będzie dopiero po południu. Jej petenci jednak nic
o tym nie wiedzą, więc przyjmuję ich, zapisuję na kolejne wizyty, wy-
szukuję sprawy po numerze akt i przekazuję decyzje urzędowe. Zmę-
czony paniką mózg zawiesza się co i rusz, aż jedna z petentek, mło-
dziutka dziewczyna z retro zacięciem i trwałą ondulacją, pyta, czy
wszystko ze mną w porządku. Uchylam okno, żeby wpuścić nieco
świeżego powietrza. Żartuję, że to ten sto trzynasty listopada tak mnie
wykańcza; głos uparcie więźnie mi w gardle.

O dziesiątej, kiedy akurat mam chwilę wytchnienia, przychodzi ku-
rier. Dzisiaj stosik korespondencji jest, na szczęście, mniejszy, za to
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nasi dostawca ma kilka jasnych pasemek w czarnych włosach i kocie
oko na paznokciach.

– Przyniosłam wam coś jeszcze – informuje z uśmiechem i podaje
mi dwa czekoladowe mikołaje, takie jak z czasów mojego dzieciństwa.
– Zostały nam po świętach, dostalísmy po kilka, a Dżesika mówiła,
że lubicie czekoladę.

Dziękuję, powstrzymując nieadekwatne do sytuacji wzruszenie.
– Zostaniesz na kawę? – pytam, odkrywając, że trudno mi sklecić

słowa w zdanie. Lęk, na chwilę uśpiony obecnością kuriera, znów wy-
gryza sobie drogę przez moje wnętrzności. – Dżesika niedługo przyj-
dzie, a miała do ciebie pytanie. Lingwistyczne – dodaję z porozumie-
wawczym mrugnięciem. Mrugnięcie przychodzi z trudem, a podąża-
jący za nim uśmiech boleśnie napina mięśnie.

Czuję ulgę, kiedy kurier wymawia się obowiązkami. Dżesika i jej
formy neutralne mogą zaczekać.

Gdy moja współpracownica w końcu dociera, spóźniona o kwa-
drans akademicki, muszę się już zbierać na trening, a potem do le-
karza. Umówiłam się na dodatkową wizytę do doktora Spindlera,
chociaż powinnam raczej zainwestować w porządną konsultację psy-
chiatryczną. Ta myśl, z początku luźna i niezobowiązująca, przybiera
na sile, gdy dociera do mnie, że denerwuje mnie radosny głos Dże-
siki, jej bezsensowne trajkotanie, że moja koleżanka nawet oddycha
za głośno. Każdy bodziec jest nadmierny, jak krótko po operacji, kiedy
wszczep, wciąż jeszcze dostosowujący się do mojego organizmu, bru-
talnie wyostrzał zmysły.

Przed urzędem jest cicho, tylko krople deszczu kapią z lísci oko-
licznych drzew, wywołując kojący szelest. Mży. Przywykłam do tej
pogody, więc tylko naciągam kaptur kurtki i idę do redakcji lokalnej
gazety. Nic niezwykłego, standardowy trening komunikacji dla dzien-
nikarzy: jak odnosić się z szacunkiem do rozmówców, jak używać nie-
dyskryminującego języka i jak dbać o własny komfort komunikacyjny.
To obowiązkowe kwartalne szkolenie, podczas którego młodzi umie-
rają z nudów, w końcu to dla nich oczywiste, a starsi z ciekawością do-
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pytują o każde pojęcie. Zazwyczaj znajdzie się jedna czy dwie osoby,
którym się ten temat nie podoba i które uważają, że wiedzą lepiej,
a szacunek jest passé, ale to raczej margines niż norma. Większość
daje się ugłaskać anegdotami, moja pamięć zaś pozwala mi magazy-
nować nieskończone ilości wspominków z poprzednich szkoleń i życia
codziennego. I jeszcze z bloga Dżesiki.

Włączam w fonie ostatnią notkę w wersji audio i zaraz syntetyczny,
ale przyjemnie naśladujący ludzką mowę głos zaczyna czytać:

Językowy obraz świata to pojęcie, które wielu z was uzna pewnie za
archaiczne, zwłaszcza w naszych czasach. Większość z nas mówi pidży-
nem, czyli uproszczonym językiem powstałym z kilku innych. To efekt
globalizacji, ale i wielkich wydarzeń ostatniego stulecia, zmuszających
ludzkość do solidarności jak nigdy wczésniej...

Wbrew deklaracji, Dżesika pisze niemal hiperpoprawną polszczy-
zną. Nie wtrąca angielskich słów, nie upraszcza konstrukcji zdań. Wi-
dać, że pochodzi z akademickiej rodziny, ostatniego bastionu starego
języka. Konfrontuję jej wypowiedź z chaotycznymi, pidżynowymi zda-
niami pokolenia Grety; ostatniej nocy słuchałam wspomnień mamy
z czasów pandemii w latach dwudziestych, czyli jednego z tych „wiel-
kich wydarzeń”, więc mam porównanie.

Głos wpływa mi do uszu, kiedy idę przez pogrążone w szarości mia-
sto. Redakcja mieści się na obrzeżach, dokąd wyniosła się z centrum
wraz z większością biznesów. Kiedyś wyznaczający serce Wrześni ra-
tusz otaczały zaniedbane kamienice i pozostałe po dwudziestym wieku
pasaże, które koniec końców wyludniły się i straszyły pustką. Dzís zo-
stały tylko zabytkowe obiekty, a na gruzach całej reszty rosną drzewa
i krzewy, dając miastu porządne płuca. Dlatego lubię moją pracę: czę-
sto wychodzę z mieszczącego się w ratuszu urzędu i trafiam prosto
w zieleń. Tylko że piękne wiosną i latem widoki jesienią stopniowo
zamieniają się w cmentarzysko żywej natury. Gdy z drzew opadną
kolorowe líscie, a te, które zostaną, stają się kruche i brudnobeżowe,
to znak, że czas zapaść w późnojesienny sen, z którego budzi nas do-
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piero śnieg i mroźne, słoneczne dni, gdy bezchmurne i krystalicznie
niebieskie niebo przegląda się w lodowych kałużach.

W tym roku jednak śnieg nie spadł, po raz pierwszy, odkąd pamię-
tam. Mama mówi, że tak już było, zanim przyszłam na świat, jeszcze
przed tym, jak rozpoczął się strajk ekologiczny, a może nawet przed
pandemią. Wtedy też, wspomina, zdawało się, że listopad trwa bez
końca.

W głos imitujący narrację Dżesiki wdziera się melodyjny dzwonek
fona. Chyba ściągnęłam mamę myślami.

– Jestem w pracy – przypominam po włączeniu spikingu. – Aktual-
nie w drodze do pracy, ale w pracy.

– Wiem, kochanie. – Mama ma zatroskany głos. – Ale musiałam cię
sprawdzić. Prawie nie rozmawiamy ostatnio, a jak już rozmawiamy,
to jesteś taka... w konfuzji. Jak się czujesz?

– Dobrze – kłamię, chociaż w gardle mnie ściska. – Mam trochę
problemów z żołądkiem przez tę ciążę, ale byłam w poniedziałek u gi-
nekolożki i powiedziała mi, że to normalne. Dziecko rozwija się pra-
widłowo. Nie masz się czym martwić, mamo.

– Nie mam? – powtarza jak echo. – A ustawa?
Zatrzymuję się gwałtownie. Brakuje mi tchu, jakby ktoś zabrał

z płuc cały tlen.
– Mamo... nie wyjmą mi wszczepu – informuję bezsensownie.
– Tobie nie. Ale waszemu dziecku też go nie dadzą.
– Nie ma pewności, że odziedziczy...
– I nie ma pewności, że nie odziedziczy – przypomina mama. –

Kochanie, ja cię znam. Ja wiem, że się tym zamartwiasz. Nie kłam
mnie, proszę.

– Mówiłam ci już, że nie znoszę tego twojego „nie kłam mnie”; nie
mów tak, błagam. Mamo, porozmawiamy o tym wszystkim później,
dobrze?

Rozłączam się szybko i przyspieszam kroku. Chcę już być na tre-
ningu i zapomnieć, że taka rozmowa w ogóle miała miejsce.
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Tym razem praca nie da mi upragnionego wytchnienia. Pierwszy
raz od bardzo dawna robi mi się słabo, kiedy staję przed kilkudzie-
sięcioosobową grupą. Muszę prosić o krzesło, wodę... Popijając łyk
co minutę, walcząc z zasychającym co i rusz gardłem, zaczynam część
wstępną. Tym razem bez anegdot, ponieważ jak bym się nie starała
i jak bardzo nie wytężała umysłu, nie pamiętam żadnej z nich.

Z każdą chwilą jest coraz gorzej. Zapominam nazwiska autora mo-
delu komunikacji, więc improwizuję, udając, że chcę zmusić kursan-
tów do skutecznego szukania informacji. Ale kiedy nie mogę sobie
przypomnieć funkcji stereotypów, a potem nawet definicji deklaracji
oczekiwań, dociera do mnie, że jest źle. Ale tak naprawdę, naprawdę
źle.

Organizatorka bardzo się przejmuje. Miła, filigranowa kobieta o mat-
czynym uśmiechu ogłasza przerwę i pyta, czy na pewno się dobrze
czuję. Nie mam sił kłamać. Policzki płoną mi ze wstydu i nie przestają
nawet wtedy, gdy gładząc mnie po ręce, zapewnia, że to w porządku,
że ona widzi mój stan i możemy przełożyć to szkolenie na za dwa
tygodnie. Przecież takie sytuacje się zdarzają.

Pewnie, zdarzają się. Ale nie mnie.
Fon co i rusz wypada z ręki, kiedy dzwonię najpierw do urzędu,

a potem do dewelopera, u którego miałam mieć drugi trening. Drżą-
cym głosem wyjaśniam sytuację, starając się, żeby żaden z rozmów-
ców nie słyszał, że płaczę. Łzy kapią na chodnik, mieszając się z desz-
czem.

Do przychodni docieram trzy godziny przed wyznaczoną wizytą.
Wciskam się w kąt poczekalni, naciągam kaptur mocno na głowę i szu-
kam w pamięci fona najgłupszej, najweselszej, najbardziej niezobo-
wiązującej lektury.

Na pasku powiadomień co jakís czas migają złowieszcze litery rzą-
dowych komunikatów.

– Delete – proszę fona szeptem. – Delete, delete, delete.

* * *
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Przed obliczem doktora Spindlera staję całą wieczność później, roz-
trzęsiona i zapłakana. Łzy, które dopiero co zdążyły wyschnąć, na
nowo zalewają policzki, zaledwie zamykają się za mną drzwi gabi-
netu.

– Pani Odetto... – Doktor Spindler załamuje ręce. – Co się dzieje,
pani Odetto?

– Wszystko – informuję i wybucham płaczem jeszcze straszniejszym
niż przed tygodniem. Wraz ze szlochem wylewają się ze mnie słowa.
Zanim orientuję się, co robię, opowiadam mu, jak strasznie mi źle
z tym, że poza nim i mamą nie mam komu opowiedzieć o moim stra-
chu. Jak bardzo chcę przyznać się do wszystkiego Madzie, żeby prze-
stało osądzać tych, którzy potrzebują pomocy nanomedycyny. Jak nie
wiem, co zrobić z ciążą, i co będzie mniejszym egoizmem: nieurodze-
nie dziecka z potencjalnym wyrokiem śmierci czy danie mu szansy na
poznanie świata. Wreszcie: jak przerażają mnie opisy tego, co działo
się z moim dziadkiem i jak bardzo boję się, że i mnie to dotyka.

– Musiałam dzís przerwać trening i zrezygnować z kolejnego – szep-
czę, krztusząc się spazmami płaczu – bo zapominałam słów. Jakbym
miała w głowie czarną dziurę, która pożera powoli mój mózg. Pocę
się strasznie, ciągle. Panie doktorze, a jeśli... Co jeśli wszczep przestał
działać? Jeśli jestem... chora?

Znam teorię. Poznałam ją jeszcze przed operacją, kiedy mama tłu-
maczyła mi, dlaczego wszczep jest konieczny i to już teraz, a nie póź-
niej, jak będę dorosła i zacznę mieć objawy. To jak ze wścieklizną:
wszczep jest tutaj szczepionką. W momencie pojawienia się objawów
nie można już nic zrobić.

Bałam się tego. Strasznie. Zwłaszcza odkąd przestałam sypiać.
Wydawało mi się, że to właśnie objaw. Zawaliłam rok w szkole, mu-
siałam go powtarzać – „z przyczyn zdrowotnych”, tak było wpisane
w mojej szkolnej kartotece. Byłam pod stałą kontrolą trzech najlep-
szych neurologów w kraju. Co drugi tydzień jeździłam do Warszawy
na obserwację.
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Po pół roku stwierdzili, że objawy nie wpływają na pogorszenie
czynności życiowych. Po roku uznali mój stan za skutek uboczny wsz-
czepienia płytki i zamknęli sprawę. Po kolejnych dwóch miesiącach
i ja zaczęłam się przyzwyczajać...

A teraz powrócił tamten lęk nastoletniej Odetty, wychowanej na
strasznych historiach o dziadku Stefano, który umierał powoli, świa-
domy beznadziei swojego stanu. Nie chciałam tak umrzeć, a już zwłasz-
cza nie teraz, kiedy miałam Kryspina, Madę i tego obcego we mnie.

Wypłakiwałam te wszystkie lęki doktorowi Spindlerowi, a on gła-
skał mnie po ręce, wiedząc, że ten gest działa na mnie uspokajająco,
pozwolił się wygadać, a gdy ucichłam, oznajmił:

– Pani Odetto, wykonywalísmy ostatnio badania. EEG i fMRI po-
twierdzają, że pani mózg funkcjonuje właściwie. Nanoelektroencefa-
lograf ma tak mały margines błędu, że zasygnalizowałby każdą zmianę,
nie tylko niepokojącą. Nie jest pani chora. Problemy z pamięcią i nad-
mierna potliwość mogą być objawem stresu, którego pani obecnie do-
świadcza. Wypiszę pani skierowanie do psychiatry na cito, doktor Gó-
ralczyk powinna mieć jeszcze miejsca na przyszły tydzień. Pani orga-
nizm jest teraz dodatkowo obciążony i każda zmiana nastroju, zwłasz-
cza wywołana czynnikami zewnętrznymi, może się odbić na zdrowiu...
Nie, pani Odetto, proszę tak nie patrzeć. Stres nie wpływa na zmiany
w prionach.

Odwracam wzrok. Muszę wyglądać naprawdę głupio. Ściskam
w dłoniach chusteczkę do nosa, którą zdążyłam zetrzeć makijaż, a któ-
rą teraz na wpół świadomie drę na kawałki koniuszkami palców.

– Dziękuję, panie doktorze – mamroczę. – I... przepraszam.
– Nie ma pani za co. Ja tylko robię to, co do mnie należy. – Doktor

Spindler unosi głowę i uśmiecha się dobrotliwie. Widzę to, choć jego
wargi są ledwie widoczne w gęstwinie siwiejącej brody. Włosy też
ma posiwiałe, choć na razie tylko na skroniach. Mimowolnie zasta-
nawiam się, ile dokładnie ma lat i ile przypadków eksperymentalnej
terapii wszczepami, poza moją mamą, miał okazję obserwować. Nie
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specjalizuje się w mojej przypadłości, bo w niej nie da się specjalizo-
wać, ale mam wrażenie, że choroby prionowe go fascynują.

Wypisuje skierowanie, bada mnie, a potem nagle patrzy mi głęboko
w oczy i mówi:

– Nie mam prawa rządzić pani sumieniem ani życiem, pani Odetto,
ale na pani miejscu powiedziałbym partnerom o chorobie. Nie dla-
tego, brońcie bogowie, że uważam, że mogłaby mieć pani... Z braku
lepszego słowa powiem: nawrót... Ale z uwagi na dziecko. Rozumiem
pani obawy i sądzę, że dobrze byłoby to przedyskutować w państwa
gronie. Jak pani uważa?

Przygryzam wargę. Przez chwilę oboje milczymy.
– Nie – mówię w końcu. – Panie doktorze, ja... ja po prostu nie

chcę, żeby oni wiedzieli. Boję się. Wcześniej mówiłam znajomym,
przyjaciołom... Tak mi się wydawało, że przyjaciołom. Nawet przed
pracodawcą nie ukrywałam wszczepu. I wie pan doktor, co mi z tego
przyszło? Uznawali mnie za dziwoląga. Patrzyli, jakbym była wybry-
kiem natury. Albo wykorzystywali, bo skoro moja doba jest dłuższa
od ich doby, to mogę zrobić dla nich jedną drobną rzecz. Albo dwie.
Ewentualnie dziesięć. Wie pan, że jak zrobiłam maturę, poszłam jeź-
dzić na tirach? Byłam najlepiej zarabiającą kierowczynią. I najbar-
dziej eksploatowaną, bo można było mi ustawić krótszy odpoczynek
na tachografie. Wie pan, dlaczego z tego zrezygnowałam? Nie, nie
dlatego, że chciałam pój́sć na studia. Wtedy chciałam po prostu mieć
forsę i zapewnić sobie godne życie. Nawet nie myślałam, że kiedyś
gdzieś osiądę na stałe. Ale inni kierowcy mnie nienawidzili. Twier-
dzili, że oszukuję. Albo że to nieuczciwe, bo powinnam mieć płacone
tyle samo co inni, w końcu to tak, jakby nagradzać kogoś za to, że ma
dłuższe nogi albo wydajniejsze płuca... Doktorze, przepraszam, że tak
się panu zwierzam – mityguję się nagle. – Na pewno kolejni pacjenci
już czekają i mnie wyklinają.

– Nie czekają. – Doktor Spindler kładzie mi dłoń na ramię. – Jest
pani dzís ostatnia, pani Odetto. W związku z tym tak pomyślałem...
Jeżeli mogłoby to pani w jakikolwiek sposób pomóc, to może chciałaby
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pani pój́sć na kawę? Albo na herbatę. Mam wrażenie, że potrzebuje
pani rozmowy i gdybym mógł ją zapewnić...

Czuję, że się czerwienię. Mam wrażenie, że on mnie podrywa, i jed-
nocześnie, że jest po prostu ciekawy, jak wygląda życie takiego czło-
wieka jak ja. Nie wiem, która opcja bardziej mnie krępuje. A jedno-
cześnie marzę o tym, żeby wreszcie wygadać się komuś, kto nie będzie
moją mamą i przed kim nie będę musiała ukrywać prawdy. Dopiero
teraz dociera do mnie, jak bardzo potrzebuję takiej szczerej rozmowy.

Zgadzam się więc, koniec końców. Czekam, aż doktor odda karty
pacjentów do recepcji i pozbędzie się kitla, a potem idziemy do pobli-
skiej kawiarenki: kameralnego miejsca, w którym serwują przepyszne
tiramisu. Śmieję się, że to włoskie korzenie dają o sobie znać i przynaj-
mniej w genetycznym spadku dostałam też coś oprócz choroby-klątwy.
Doktor Spindler zapewnia, że ta choroba to nie takie najgorsze, co
mogło mnie spotkać, w końcu medycyna umie sobie z nią przecież po-
radzić, a dodatkowe godziny na czytanie książek to chyba niezły deal
w zamian za dyskomfort. Wtedy zaczynam tłumaczyć, że wcale nie,
że ile ja bym dała, żeby czasem po prostu się wyłączyć i nie myśleć,
i uciec do krainy podświadomości...

A potem nie mówię nic. Mój potok słów przerywa huk otwieranych
gwałtownie drzwi kawiarenki i głos Mady:

– Odi, a ja nie wierzyłom Kryspinowi... Odi, naprawdę nam to
robisz?

– Pani Odetto. – Doktor Spindler odchrząkuje. – Chyba najwyższy
czas, żeby powiedziała pani prawdę.

* * *

Całe życie przed czymś uciekałam. Przed strachem, przed wyrokiem
ciążącym na mojej rodzinie, przed pracodawcami próbującymi wyko-
rzystać moją ułomność, przed koniecznością mówienia prawdy tym,
których kochałam...

A teraz uciekam dosłownie. Tak jak stoję, w tym, co mam na sobie,
z lekami w torebce i fonem w kieszeni. Wstaję, chwytam płaszcz,
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który nie zdążył do końca wyschnąć, i wybiegam z kawiarni, mijając
w drzwiach oszołomione Madę. Wypadam na zewnątrz i rzucam się
przed siebie, gnana instynktem, pierwszy raz, odkąd ostatnio spałam,
oddając się całkowicie w ręce podświadomości.

Nie wiem, czego się boję. Nie wiem, przed czym uciekam. Wiem
tylko, że muszę znaleźć się jak najdalej od epicentrum, zanim dojdzie
do jakiej́s tragedii. Śniłam o tych strasznych rzeczach, kiedy jeszcze
miałam sny. O tym, jak ktoś oskarża mnie o coś, czego nie zrobi-
łam. O tym, jak bronię się nieskładnie, tylko utwierdzając oskarżycieli
w przekonaniu o mojej winie. Jak zostaję zupełnie sama.

Teraz nie mam siły nic mówić, a już tym bardziej się tłumaczyć.

Zatrzymuję się daleko, bardzo daleko od kawiarni, na dziurawym
chodniku obok przystanku elektrobusów. W kałuży lutowo-listopado-
wego deszczu odbija się moja sylwetka, zniekształcona postać żałosnej
kobiety, która nie umiała powiedzieć tego, co ma w głowie.

Teraz Mada myśli, że mam kochanka.

Kryspin też myśli, że ich zdradzam.

Doktor Spindler myśli, że jestem niezrównoważona i wszczep za-
brał mi coś jeszcze oprócz snów.

Jadę więc do jedynej osoby, która jeszcze nie myśli o mnie źle. Tak
po prostu wsiadam do elektrobusa, przeciągam fonem po kasowniku
i informuję o celu podróży. A potem wciskam twarz w zimną szybę
i staram się nie myśleć. Inni ludzie w takich sytuacjach próbują się
zdrzemnąć, by uspokoić myśli. Ja musiałam się nauczyć inaczej sobie
radzić.

Dwa przystanki przed domem mamy łapię się na tym, że odru-
chowo głaszczę brzuch. Lekko wypukły jak zwykle, jeszcze niezdra-
dzający, że gdzieś tam pod skórą ukrywa się małe coś, z którego potem
wyrośnie większe coś.

Rozglądam się, speszona, czy nikt nie zauważył tego infantylnego
gestu. Elektrobus jest pusty. Mam wrażenie, że na całym świecie zo-
stalísmy tylko my dwoje – ja i to coś w moim ciele.
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* * *

– Odi, tak nie można – mówi mama, nalewając mi trzeci kubek
herbaty z melisy. Mama należy do tych, którzy wierzą w naturalną
medycynę, a nie w leki uspokajające. Ja już w nic nie wierzę. – Odi,
dlaczego uciekłaś? Dlaczego nie powiedziałaś Madzie, że się pomy-
liło?

– A co miałam powiedzieć? – pytam, próbując się zaśmiać, ale
zamiast tego przyprawiam herbatę słonymi łzami. – „To nie tak, jak
myślisz”? Ten tekst był stary już za twoich czasów. Mada i Kryspin
na pewno myślą, że ich zdradzam. Pewnie już wcześniej coś podej-
rzewali. Pewnie sprawdzili, że kiedy powinnam być w pracy, mnie
w tej pracy nie ma, więc gdzie mogę być? Połączyli to sobie z tym,
że ostatnio częściej „sypiam” sama... Nie ufają mi... i słusznie. Doktor
Spindler myśli, że jestem idiotką i pewnie zastanawia się, jak można
było marnować wszczep na mój mózg. A do tego wszystkiego jeszcze
ta ustawa... Mamo, co ja mam zrobić?

– Z czym? – pyta mama łagodnie i ściera łzę, zanim ta skapnie
z brody na stół. – Czym najpierw chcesz się zająć?

– Cierpieniem – odpowiadam ponuro. – Chciałabym zasnąć i nie
myśleć, wiesz? Tak po prostu się odłączyć. Chciałabym wrócić do
domu i wszystko im wyjaśnić... i jednocześnie nie musieć tam wracać.
Chciałabym mieć pewność, że moje dziecko nie zachoruje... albo wie-
dzieć na pewno, że jest skazane, i zrobić coś, zanim się urodzi, zanim
pozna świat, zanim będzie musiało skonać w męczarniach. Słuchałam
twoich nagrań, wiesz? – wzdycham cicho. – Słuchałam, jak opowia-
dałaś o dziadku. Nie chcę, żeby ktokolwiek tak cierpiał, a już tym
bardziej, żeby to było moje dziecko. Nie chcę, żeby umarło.

Nad niskim stolikiem w maminym salonie zapada cisza. Patrzę na
mamę jak na własne odbicie: te same czarne, gęste fale, które roz-
czesuje się przez kwadrans, te same ciemne, lekko zamglone oczy, ta
sama śmieszna zmarszczka na czole, gdy spogląda na mnie z zatro-
skaną miną.
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Wyobrażam sobie, że to ja. Za trzydzieści lat. Uspokajająca moją
córkę ze złamanym sercem.

Wyobraźnia nie pomaga. Nadal chce mi się płakać.
– Odi... – zaczyna w końcu mama niespotykanie miękkim głosem.

– Ale ono umrze i tak. Może przeżyje rok, a może sto lat. Może
umrze, bo nie zaśnie... a może we śnie. Może zachoruje, a może
zginie w wypadku. Nie wiesz tego. Mówisz, że nie chcesz rodzić
dziecka z wyrokiem śmierci. Ale Odiniu, każdy poród to wyrok. Każde
narodziny oznaczają śmierć.

Oddycham głęboko, próbując złagodzić tępy ból w okolicy wsz-
czepu.

– Mamo, ale przecież... przecież nikt przy zdrowych zmysłach o tym
nie myśli. Ty też, kiedy mnie rodziłaś, nie myślałaś o tym, że kiedyś
na coś umrę, prawda? Ale zaszłaś w ciążę dopiero, kiedy miałaś pew-
ność, że cokolwiek się stanie, medycyna mi pomoże. Być może... –
Robię wdech, przez chwilę krztuszę się własnym lękiem; mama nie
reaguje, wiedząc doskonale, że od dziecka tak reaguję na stres i samo
przejdzie. – Być może ustawa o makroorganoidach ma sens. Może
faktycznie uszkodzone geny trzeba po prostu wygasić.

– A może trzeba wrócić do terapii genowej – podsuwa mama. – Za
moich czasów wszczep do kontroli metabolizmu miał być rozwiąza-
niem przej́sciowym, żeby lekarzom chorzy nie umierali i żeby było na
kim prowadzić badania nad terapią genową... i nad tym, do czego lu-
dziom służy sen. A potem – uśmiecha się gorzko – potem się okazało,
że wszczepy, nawet jak mają skutki uboczne, są tańsze niż opracowy-
wanie terapii dla kilkuset osób na świecie. I nikt się nie przejmował,
że ktoś przesypia dobę raz na tydzień, ktoś inny musi sobie sztucznie
podwyższać temperaturę...

– A jeszcze ktoś już nigdy nie zaśnie – dopowiadam cicho. – Ro-
zumiem, mamo. Ale to, że ja wiem i ty wiesz, to jeszcze mało. Jak
zmusić rząd, żeby poważnie pomyślał o terapii genowej? Żeby nie
pakował do jednego worka ludzi, którzy niedbalstwem niszczą sobie
organizmy, i tych, dla których nanomedycyna to jedyne wyj́scie?
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Zanim dokańczam pytanie, widzę błysk w oczach mamy i już wiem,
co zaraz usłyszę.

– Dokładnie tak samo, jak zmusza się rząd, żeby zatroszczył się
o enwajorment albo żeby zobaczył w LGBT+ ludzi, a nie ufo.

Uśmiecham się mimowolnie. Dżesika ostatnio miała notkę o tym
określeniu. Na jego przykładzie opisywała, jak szybko słowo może
stać się archaizmem po radykalnej zmianie w uzusie. Ale to, co dla niej
było dowodem anachronicznego myślenia albo elementem idiolektu,
dla mojej mamy jest fragmentem dawnej rzeczywistości.

– To były inne czasy. Ty walczyłaś o dobro dla całego świata. Ja...
– Ty o równość dla tych, o których świat jednak zapomniał. – Mama

przytula mnie jak wtedy, dawno, dawno temu, kiedy bałam się zasnąć.
I jak wtedy, kiedy bałam się niespania. – Czasy, Odiniu, zawsze są takie
same. Nawet jak są zupełnie inne.

Nie protestuję. Protestować przeciwko słowom mamy? Wysłucha-
łam dość nagrań, żeby wiedzieć, że to bez sensu, skoro przed takimi
jak ona uginali się nawet prezydenci.

– Nie wiem, czy mam dość odwagi.
– Więc sprawdź. Wiesz, co wymaga o wiele więcej odwagi niż wy-

krzyczenie prawdy światu?
Wiem. Wyszeptanie jej najbliższym.
– A jeśli mi nie wybaczą, że ich okłamałam?
Mama bierze mnie za ramiona i patrzy we mnie jak w lustro, tak

głęboko, jakby na wylot chciała przejrzeć mi duszę.
– Wtedy przyjedziesz do mnie i zrobimy wszystko na nowo. A po-

tem razem pójdziemy krzyczeć na świat.

* * *

Czésć. Przyszłam, bo muszę wam coś powiedzieć, nawet jésli nigdy mi
tego nie wybaczycie. Mama mówi, że jak się kogoś kocha, to trzeba mu
prędzej czy później powiedzieć prawdę, nawet tę straszną i bolesną.

Moja prawda jest taka, że coś przed wami ukrywałam. Nie kogoś,
tylko właśnie coś. Nie przelotną znajomość czy romans z przystojnym
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lekarzem, ale taką malutką płytkę, którą mam w mózgu i dzięki której
jestem tym, kim jestem. Ja nazywam ją wszczepem, rząd – strukturą
wspomagającą czynności życiowe. Wy nazwijcie ją jak chcecie, możecie
nawet oszukiwaniem natury. Płytka służy do tego, żeby tykająca bomba,
którą w sobie noszę, nigdy nie wybuchła. Ale nie ochroni mnie przed
przekazaniem tej bomby dalej. Dziecko. Nasze dziecko. Moje dziecko.
Jésli się urodzi, istnieje pięćdziesiąt procent szans, że będzie chore, tak
jak ja. Chore na chorobę zwaną śmiertelną bezsennością rodzinną.

To moje włoskie dziedzictwo. Zmarł na nią mój dziadek i pewnie jego
przodkowie, o których nigdy nie chciałam słuchać. Jej nazwa to żadna
poezja: naprawdę polega na tym, że przestajesz sypiać, nie umiesz zrege-
nerować organizmu, a w końcu umierasz z wycieńczenia. Nie ma przed
nią ratunku. Jeżeli pojawią się objawy, jestés skazany. Moja mama
poddała się eksperymentalnej terapii wszczepienia płytki regulującej me-
tabolizm niezależnie od snu. To pozwala jej funkcjonować. Kiedy miałam
trzynaście lat, tak się o mnie bała, że wywalczyła dla mnie operację. Od
tamtej pory żyję z wszczepem, który gwarantuje, że nigdy nie umrę na
śmiertelną bezsenność rodzinną. Ale coś poszło nie tak i chociaż mój or-
ganizm funkcjonuje normalnie, wszczep ma jeden skutek uboczny. Prze-
stałam sypiać w ogóle. Czasem zapadam w letarg, ale nigdy nie śpię tak
jak wy. Odkąd skończyłam trzynaście lat, ani razu nie śniłam żadnego
snu.

A czasem, uwierzcie mi, chciałabym zasnąć i nie istnieć chociaż przez
jakís czas. Zasnąć i zapomnieć...

Układam w głowie przemowę z poczuciem, że wszystkich słów świa-
ta nie wystarczy, by opisać Madzie i Kryspinowi, co czuję i dlaczego
wcześniej nie powiedziałam im prawdy. Dopiero teraz w pełni rozu-
miem, co mama miała na myśli.

Staję przed drzwiami mieszkania, biorę głęboki wdech. Wydaje mi
się, że wewnątrz słychać głosy, ale może to tylko złudzenie.

Za oknem pada śnieg. Listopad nareszcie się kończy.
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SYN WIEDŹMY

–
MAGDALENA LISIECKA

Od lat pisze opowiadania, które najczęściej publikuje w internecie pod
pseudonimem LycorisCaldwelli. W literaturze szuka światów, w któ-
rych różnorodność i miłość nie tylko znajdują się na wyciągnięcie ręki,
ale też są w stanie stawić czoła uprzedzeniom, nieufności, wiedźmom
czy smokom.
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– Musisz przestać to robić – wysyczał Vendelin.
Za otwartymi drzwiami jego chatki panowały noc i burza. Zatrzy-

mały się jednak w progu, podobnie jak Casimir, który zdawał się jedy-
nie mrocznym kształtem, zjawą próbującą wtopić się w leśne cienie.
Gdyby nie roziskrzone oczy i szelmowski uśmiech, Vendelin doszedłby
zapewne do wniosku, że przyszła po niego sama Śmierć.

– Przestać cię odwiedzać? – zapytał rozjemca, przepychając się obok
przyjaciela i wchodząc do ciasnej chatki.

Pachniał mchem i dymem, potem i krwią. Gdyby była tu Vasylisa,
zwyzywałaby go od głupców. Kto wie, może nawet obiłaby go ko-
sturem. Vendelin nie potrafił zdobyć się na cokolwiek poza żałosnym
westchnieniem.

– Daj spokój – syknął Casimir, padając ciężko na krzesło, które naj-
lepsze lata miało już dawno za sobą. Obecnie skrzypiało za każdym
razem, gdy ktoś choćby go dotknął, ostrzegając, że lada chwila mogło
rozpaść się ze starości. – Przecież sobie radzę. Nie ma powodu, abym
przestawał.

Vendelin zatrzasnął drzwi i ciaśniej otulił się kocem, chcąc jak naj-
szybciej odciąć się od przeszywającego chłodu nocy. Z zimna i wście-
kłości aż zgrzytał zębami. Wyminął Casimira i dorzucił drewna do
ognia.

– A widzisz powód, by to ciągnąć? – wysyczał, łypiąc na przyja-
ciela, który wyglądał, jakby ledwie uszedł z życiem. Zasługiwał na
ciepłą kąpiel, gorący posiłek i spokojnie przespaną noc. Zapewne jed-
nak zacznie się wykręcać, jeśli Vendelin to zaproponuje. Jak zwykle.
Obrzydliwy, uparty osioł. – Nic z tego nie masz. Nic poza ranami
i wieczną tułaczką.

Rozjemca zaśmiał się cicho i potrząsnął głową. Zupełnie jakby wie-
dział coś, o czym Vendelin nie miał pojęcia. Jakby w swojej wędrówce
widział nie tylko sens, ale i jakís upragniony cel. Syn wiedźmy prze-
wrócił oczami. Dla niego sprawa była jasna. Casimir szukał zguby
i najwyraźniej nadal nie uznał za właściwe, by wyjaśnić przyjacielowi,
skąd brało się w nim pragnienie spotkania własnego końca.
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Od ilu już lat prowadzili te zmierzające donikąd rozmowy? Ile razy
Vendelin zadawał te same pytania, by w odpowiedzi dostać wymi-
jający refren ze słów, które nigdy nie układały się w spójną całość?
Westchnął i podszedł do Casimira, by pomóc mu uwolnić się z prze-
moczonych szat. Gdyby miał więcej odwagi, przywiązałby przyjaciela
do krzesła i nie pozwolił odej́sć, póki nie zagoiłyby się wszystkie stłu-
czenia i rany. Wiedział jednak, że nie wolno mu zrobić nic podob-
nego. Że może co najwyżej pozwolić sobie na oczyszczenie skaleczeń,
pokrycie ich ziołową maścią i zasłonięcie czystym opatrunkiem. Ta na-
miastka troski to jedyna pomoc, jaką Casimir zamierzał przyjąć, i Ven-
delin nawet nie chciał sprawdzać, co by się stało, gdyby spróbował
przekroczyć którąś z jego granic.

Gdy skończył, wepchnął w dłonie rozjemcy gliniany kubek pełen
gorącego naparu, który miał uśmierzyć ból i przywołać głęboki, spo-
kojny sen. Zdążył jeszcze nakarmić swego nocnego gościa gulaszem,
nim ten powoli poddał się działaniu mikstury.

– Parszywy głupiec – wysyczał Vendelin, wyjmując naczynia z bez-
władnych dłoni.

Nie miał pojęcia, co zrobić. Siłą przyzwyczajenia dźwignął Casimira
i przeniósł na łóżko, gdzie ułożył go w jak najwygodniejszej pozycji
i przykrył kocem. Niczym nieuzasadniona odwaga pozwoliła nato-
miast przysiąść na krawędzi posłania i delikatnie odgarnąć siwiejące
włosy z twarzy przyjaciela.

– Co mam z tobą począć? – zapytał szeptem, nie spodziewając się
jakiejkolwiek odpowiedzi.

Gdyby to od niego zależało, zrobiłby wszystko, by zatrzymać Casi-
mira u siebie. Nigdy jednak nie zdobył się na odwagę. Zbyt dobrze
wiedział, że zaproponowanie mu takiego rozwiązania mogło się spot-
kać jedynie z odrzuceniem.

Casimir nazywał siebie rozjemcą, kimś, kto próbował rozwiązywać
problemy pomiędzy śmiertelnikami a istotami nieludzkimi. Czy sam
wyznaczył sobie tę misję, czy w jego ojczyźnie było to zajęcie jak każde
inne – tego Vendelin miał się chyba nigdy nie dowiedzieć. A przynaj-
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mniej nigdy nie zdobył się na odwagę, by zapytać. Wiedział jedynie,
że Casimir przybył z daleka, jakby znikąd, gnany jakimś nienazwanym
nieszczęściem. Za każdym razem, gdy zwęszył zagrożenie, podrywał
się, gotów do ucieczki, bo tylko tego nauczyło go życie. Może on sam
nie widział powodu, by pozwoliło mu nauczyć się czegokolwiek in-
nego.

Vendelin zebrał odrzucone na bok ubrania, przysiadł na krześle
i rozpoczął mozolne łatanie dziur. Ile by dał, by sprawić, by choć
w jego domu Casimir czuł się bezpiecznie. Niestety, z jakiegoś po-
wodu rozjemca lepiej odnajdywał się pomiędzy tym, co nieludzkie,
niż wśród ludzi. Nie sposób powiedzieć, na ile syn Vasylisy był wy-
jątkiem od reguły, a zastanawianie się nad tym mogło mu przynieść
więcej rozczarowań niż prawdziwych odpowiedzi. Westchnął, męcząc
się z igłą i nicią. Gdyby tylko było mu wolno, sprawiłby Casimirowi
nowe szaty, porządne i ciepłe, idealne do długich wędrówek. Gdyby
tylko...

Zasnął, przykrywszy się płaszczem Casimira, a gdy się obudził, był
zupełnie sam, owinięty w koc pachnący cudzymi snami.

Zacisnął powieki, niegotów jeszcze stawić czoła kolejnemu samot-
nemu dniu. Samotnemu tym bardziej, że Casimir znów naznaczył
chatkę swoją obecnością.

Ile to już lat minęło od dnia, w którym Vasylisa znalazła go w lesie,
niemal nieprzytomnego przez pieśni rusałek? Siedział pośród nich
z policzkami mokrymi od łez, nie mogąc wyrwać się spod wpływu
czaru, a leśne panny naiwnie próbowały go pocieszyć, tylko wszystko
pogarszając. Vasylisa przegoniła rusałki ogniami buchającymi z czaszki
nadzianej na kostur. Uciekły, śmiertelnie urażone, ale cóż mogły pora-
dzić? Tą częścią lasu rządziła stara Vasylisa.

Wspólnymi siłami zawlekli Casimira do chatki i pozwolili mu ode-
spać urok. Vendelin czuwał nad nim całą noc, oczarowany egzotyczną
urodą nieznajomego, śniąc na jawie o historiach, które mogły być za-
klęte w każdej z blizn zdobiących jego ciało. Z jakiegoś powodu wy-
dawał mu się wtedy potężny i nieskończenie odważny.
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Vasylisa miała na ten temat inne zdanie. Nazwała Casimira zwy-
kłym głupcem. Ogarem, który stracił kły. Vendelin nie miał pojęcia,
co matka przez to rozumiała. Wiedział tylko, że z jakiegoś powodu
bardzo Casimirowi współczuła. Nigdy nie odważył się jednak zapytać
dlaczego.

* * *

Nie potrafił powiedzieć, ile dni minęło mu na wspominaniu ostatniej
wizyty Casimira. Zawsze tak było. Po każdym spotkaniu długo docho-
dził do siebie, rozpamiętując wszystkie słowa i spojrzenia, doszukując
się w nich ukrytych znaczeń i drżąc na samą myśl, że mogło ich tam
nie być.

Nie spodziewał się odwiedzin. Kiedyś, gdy żyła jeszcze Vasylisa,
ludzie przychodzili do leśnej chatki znacznie częściej. Wraz z matką
pomagał wtedy przy odbieraniu porodów, leczeniu chorób, sporządza-
niu naparów i mikstur. Teraz jednak między kolejnymi odwiedzinami
księżyc potrafił przej́sć cały swój cykl, a Vendelin za towarzyszy miał
tylko leśne zwierzęta. Dlatego gdy zdyszana dziewczynka zapukała do
jego drzwi, zupełnie nie wiedział, czego powinien się spodziewać.

– Nie wrócił – wysapała, wpatrując się w Vendelina z przerażeniem.
– Kto taki?
– Casimir! Nie wrócił, poszedł po Rorika. – Odetchnęła głęboko. –

Rorik wrócił, Casimir nie.
Vendelin spojrzał na małą. Nie do końca pojmował, co dziewczynka

chciała powiedzieć. Znał jednak Casimira i jego niebywały talent do
pakowania się w kłopoty. Wiedział też, że mała była przerażona i po-
trzebowała natychmiastowego zapewnienia, że wszystko będzie do-
brze. Zaprosił ją do środka, posadził na krześle i kazał poczekać.

Tak spokojnie, jak tylko potrafił, zaparzył jej ziół. Dopiero gdy
wzięła kilka łyków, a on usiadł po drugiej stronie stołu, wrócili do
przerwanej rozmowy.

– Co spotkało Rorika? – zapytał.
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– Polował w lesie, jak zwykle – odparła dziewczynka. Przygryzła
wargę i uciekła spojrzeniem, a Vendelin od razu pojął, że nie mówiła
mu wszystkiego.

– Gdzie polował? – zapytał, marszcząc brwi.
– Powiedział, że zwierzyny jest coraz mniej i trzeba chodzić dalej...
– Gdzie polował? – Syn wiedźmy starał się nie podnieść głosu.
Dziewczynka skuliła ramiona.
– Przy jaskini Starej Noc – wyszeptała.
Vendelin odetchnął głęboko i z trudem powstrzymał się przed rzu-

ceniem kilku przekleństw. Wszyscy mieszkańcy okolicznych wsi wie-
dzieli, że do tej jednej jaskini nie wolno im się zbliżać, że przechodze-
nie przez leśny most było proszeniem się o nieszczęście. Z jakiegoś
powodu jednak raz na kilka lat pojawiał się głupiec, który wierzył,
że jego jakimś cudem nie spotka kara za zuchwałość.

Tym razem padło na Rorika. Vendelina niespecjalnie to dziwiło.
Znał jego żonę i często słyszał jej narzekania na lekkomyślność uko-
chanego.

– Casimir poszedł go uwolnić – szepnęła dziewczynka. – I nie wró-
cił.

Vendelin zamknął oczy. Domyślał się, co zaszło. Nie podejrzewał,
aby Casimir rzucił wyzwanie Starej Noc. Podświadomie przeczuwał,
że byłby on w stanie wyj́sć z podobnego starcia cały i zdrów, problem
polegał na tym, że zazwyczaj robił co w jego mocy, aby nigdy tego nie
sprawdzać. Vendelin nie słyszał, aby przyjaciel próbował wyrządzić
komukolwiek krzywdę. Podejrzewał więc, że co najwyżej zaoferował
Starej Noc wymianę – jego życie za życie Rorika.

Serce Vendelina zadrżało, a spomiędzy jego warg uciekło ciche wes-
tchnienie. Nie miał pojęcia, czy powinien być wściekły, czy przerażony.
Nie wolno mu było jednak okazać przy dziewczynce, że działo się coś
gorszego, niż myślała. Spróbował się uśmiechnąć, zanim emocje do
reszty przejmą nad nim kontrolę.

– Przyszłam panu powiedzieć, bo wiem, że Casimir... – zaczęła
mała, najwyraźniej zaniepokojona zachowaniem Vendelina.
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– Dziękuję – przerwał jej. Tym razem udało mu się naprawdę
uśmiechnąć. – Odpocznij jeszcze chwilę i wróć do domu. Jakoś pora-
dzę sobie ze Starą Noc.

– Chce pan tam pój́sć sam? Zupełnie sam?
– Tak.
– Ale to przecież niebezpieczne!
– Uwierz mi, ja też potrafię być niebezpieczny – zapewnił Vendelin,

wstając od stołu.
Nie zamierzał wyjaśniać małej, co miał na myśli. Spojrzał niechęt-

nie na skrzynię, w której ukrył rzeczy matki, w tym jej przerażający
kostur. Gdyby to od niego zależało, pochowałby go razem z Vasylisą.
Matka na łożu śmierci zdołała go jednak przekonać, by magiczną broń
zachował. Na wszelki wypadek.

Na wypadek, gdyby miał zmierzyć się ze Starą Noc i przypomnieć
jej, że nie wszystko, co znajdowało się w lesie, należało do niej.

Na wypadek, gdyby Casimirowi coś groziło.
Dziewczynka przyglądała się Vendelinowi, gdy ten pakował do po-

dróżnego tobołka kamienie z ochronnymi runami. Chciał mieć pod
ręką wszystko, co tylko mogło mu się przydać, choć nie potrafił prze-
widzieć, jak zachowa się Stara Noc. Czuł na sobie spojrzenie dziew-
czynki i wiedział, że chciała go o coś zapytać. Nie odezwała się jednak
ani słowem i był jej za to wdzięczny. Jego myśli krążyły wyłącznie
wokół Casimira. Nie chciał, by cokolwiek go rozpraszało.

Drżącymi dłońmi wyciągnął z kufra kostur Vasylisy. Usłyszał, jak
dziewczynka nerwowo wciągnęła powietrze, gdy czaszka złowrogo
kłapnęła szczękami.

– Nie bój się. Nie zamierzam jej teraz używać.
– Jest straszna.
– Nie tak straszna jak Stara Noc.
Dziewczynka pokiwała głową, ale nie wyglądała na uspokojoną.

Vendelin podszedł, zmierzwił jej włosy i przed wyj́sciem rzucił jeszcze:
– Życz mi powodzenia.
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Wyszeptała modlitwę z błogosławieństwem, zupełnie jakby podej-
rzewała, że wyprawa Vendelina nie mogła skończyć się dobrze. Kto
wie, może miała rację.

Syn wiedźmy bardzo rzadko zapuszczał się w okolice jaskini Sta-
rej Noc. Po części dlatego, że go przerażała. Obawiała się jej również
Vasylisa, nawet jeśli obie kobiety darzyły się nawzajem ostrożnym sza-
cunkiem. Sam Vendelin nie był kimś, kogo Stara Noc mogłaby uznać
za wartego uwagi. Podejrzewał, że zostanie wyśmiany i odesłany z ni-
czym. I to w najlepszym wypadku. W najgorszym...

Nie, nie powinien o tym myśleć. To oznaczałoby przecież zaak-
ceptowanie, że podróż Casimira dobiegła końca. Że ich drogi nigdy
więcej się nie przetną. Że rozjemca nigdy więcej nie zawita do leśnej
chatki w środku nocy, by domagać się strawy, miejsca przy kominku
i ciepłego słowa.

Wędrując przez las, Vendelin rozpamiętywał wszystkie ich spotka-
nia. Zgodnie z jego niewypowiedzianym życzeniem nie skończyło się
bowiem na jednym. Rozjemca wracał do chatki Vasylisy jeszcze wiele
razy – czasem jako strudzony wędrowiec szukający noclegu, czasem
jako łowca, który pragnął wylizać rany po wyjątkowo ciężkim starciu.
Przy każdym spotkaniu Vendelinowi zdawało się, że Casimira trzymały
przy życiu wyłącznie ośli upór i przedziwny talent do wyczuwania
zagrożenia. Jakimś cudem Casimir wiedział, kiedy innym działa się
krzywda. To sprawiało, że nie wahał się negocjować z potworami, do
których inni nie odważyliby się nawet podej́sć. To oraz fakt, że zwykle
nie ufał ludziom, którzy cieszyli się niezasłużonym szacunkiem.

Dzięki swojej umiejętności dowiedział się też zapewne o śmierci
Vasylisy. Przybył wtedy do leśnej chaty wyłącznie po to, by pomóc
Vendelinowi uporać się ze stratą. Wspólnymi siłami wykopali grób,
pochowali starą wiedźmę i dzień po dniu, zalewając się łzami i śmiejąc
na przemian, wspominali złośliwości kobiety, która ich obu utrzymała
przy życiu.

Vendelin nie potrafił powiedzieć, co właściwie się wtedy stało. I czy
stało się cokolwiek. Być może przekroczył jakąś granicę. A może to
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Casimir uświadomił sobie, że istniały jakieś, których przekraczać nie
należało. Zniknął bez ostrzeżenia, rozwiał jak dym z ogniska i Ven-
delin po raz kolejny musiał mierzyć się ze stratą. Czuł, że Casimir
dokonał wyboru. Że po raz pierwszy uciekł świadomie, uciekł przed
ich bliskością, i nie zamierzał już nigdy dopuścić do tego, by połączyło
ich uczucie niebędące zwykłym przyzwyczajeniem.

Wracał jednak wielokrotnie. Nic nie wskazywało na to, aby prze-
stał ufać Vendelinowi. Tyle że nie zostaławał już dłużej niż na jedną
noc. Coraz częściej też wspominał o tym, że zostaną po nim jedynie
wypalone ogniska, dziuple, w których chował lecznicze zioła, a przy
dobrych wiatrach może ze dwie pieśni o jego czynach, z czego jedna
byłaby kłamstwem, a druga – naiwnym marzeniem.

„Zostawisz mnie ze złamanym sercem” – chciał odpowiedzieć Ven-
delin niemal za każdym razem. Powstrzymywała go jednak świado-
mość, że pomimo wszystkich tych spotkań, niemal nic nie wiedział
o Casimirze, o jego przeszłości, o tym, przed czym uciekał.

Z każdą chwilą otaczający Vendelina las stawał się coraz ciemniej-
szy, mroczniejszy i bardziej złowrogi. Syn wiedźmy czuł narastające
pod skórą przerażenie i zaczął się zastanawiać, jak to możliwe, że Ro-
rik zaszedł tak daleko. Czy nie czuł wiszącego w powietrzu ostrzeże-
nia?

Vendelin odetchnął głęboko, chwycił mocniej kostur i pokonał ostat-
ni etap podróży – wąski i chwiejny mostek przecinający rzeczne roz-
lewisko. Cieszył się, że nie musi ísć tędy nocą. Już wcześniej czuł na
sobie spojrzenie Starej Noc, a na mosteczku nie sposób się było przed
nim ukryć. Omal nie roześmiał się z ulgi, gdy stanął na drugim brzegu.
Nie zrobił tego jednak, bo tuż przed nim czekała jaskinia wiedźmy. Za-
drżał na sam widok czającej się wewnątrz ciemności, a ta powitała go
chłodnym podmuchem.

– Pani Noc?
Odpowiedziała mu cisza. Poza irytacją Vendelin wyczuł w niej jed-

nak nutę rozbawienia i wyłącznie dlatego zdecydował się pozostać.
– Pani Noc? Wiem, że tam jesteś.
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– Słyszę cię, synu wiedźmy.
– Przyszedłem po człowieka, którego więzisz.
Roześmiała się, a jaskinia spotęgowała jej rechot złowróżbnym e-

chem. Zachowanie Starej Noc przestało się Vendelinowi podobać. Przy-
pominało teraz radość kruka na widok świeżych zwłok.

– Och, naiwne dziecko. Nie masz pojęcia, kim jest ten, którego
chcesz uwolnić.

– Przeciwnie – odparł Vendelin, choć nie była to do końca prawda.
Nie wiedział, skąd wzięła się ta pewność siebie; podejrzewał, że po
prostu rozsierdziła go prawda wypowiedziana przez kogoś, kto go nie
znał. Kogoś, kto nie zdawał sobie sprawy, jak cudowny potrafił być Ca-
simir. – Wiem, że jest dobrym człowiekiem. Wiem, że robi wszystko,
co w jego mocy, by pomóc innym. Wiem, że trafił w twoje ręce, bo
chciał kogoś uratować.

Stara Noc znów się zaśmiała.
– Przybyłeś tu oswobodzić ogara, który pozwalał twojej matce pro-

wadzać się na smyczy. Nie dostrzegasz tego, że postanowił ukryć
przed wami koszmarne czyny, ani tego, że w jego żyłach wciąż pło-
nie ogień.

– Nie znasz go tak dobrze jak ja.
– A może się mylisz? Może znam go lepiej od ciebie?
Mrok zdawał się wypełzać z jaskini i sięgać ku Vendelinowi. Syn

wiedźmy cofnął się o krok, nie mając pojęcia, co mogłoby się z nim
stać, gdyby cień go dotknął, wpełzł pod ubranie, wcisnął się w nos
i usta, przesłonił oczy. Wiedział tylko, że Stara Noc mogłaby zrobić mu
krzywdę, a trzymały ją w ryzach jedynie przysięgi złożone Vasylisie.

Na wspomnienie o matce Vendelin wyciągnął przed siebie kostur
i stuknął nim o ziemię. Z oczodołów czaszki buchnęło światło przega-
niające wszelki mrok. Stara Noc zasyczała gniewnie.

– Grozisz mi, synu wiedźmy?
– Jeśli wypuścisz Casimira, nie będę musiał nawet z tobą rozma-

wiać. – Wiedział, że mówi od rzeczy i w każdej chwili mógł nadużyć
swego szczęścia i do reszty rozwścieczyć Starą Noc.
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– Nie, dziecko. Nawet jeśli go zabierzesz, będziesz musiał pamiętać,
że tu jestem. I że zamierzam chronić las przed nim i jemu podobnymi.

– Przecież Casimir nigdy ci nie zagrażał.
– Och, nie, nie Casimir. Ale ten, kim był wcześniej, nie wahał się

przed niesieniem śmierci. Teraz udaje łagodnego, ale nie znasz dnia
ani godziny, gdy znów poczuje zew i obnaży kły.

– Nie zrobi tego.
Stara Noc prychnęła pogardliwie.
– Jesteś zaślepiony, synu wiedźmy.
– Ty również.
– Chcę mieć pewność, że istoty, które przysięgałam chronić, nie

ucierpią na tym, że wypuszczę ogara na wolność.
– Co mam zrobić, aby cię przekonać? – Vendelin był coraz bardziej

zdesperowany. Narastało w nim przeczucie, że nie wyjdą z tego cało;
ani on, ani Casimir.

– Życie za życie – wysyczała Stara Noc.
– Zostanę – odparł Vendelin bez chwili wahania.
Noc parsknęła śmiechem.
– Oczywíscie, że chcesz zostać. Niczego innego się nie spodziewa-

łam. I właśnie dlatego nie chcę twojego życia. To byłoby zbyt proste.
Musisz mi obiecać coś, co będzie dla ciebie ważniejsze niż ty sam.
Cenniejsze niż życie Casimira i twoje własne.

Serce Vendelina zamarło po raz kolejny. Powoli opadał z sił. Sta-
wienie czoła Starej Noc przestało wydawać mu się dobrym pomysłem,
a pragnienie ucieczki narosło w nim do takiego stopnia, że z trudem
powstrzymał się przed rzuceniem pędem ku bezpiecznej chatce. Co
takiego miała na myśli? Co mogło być dla niego ważniejsze niż życie
jego i Casimira? Nie dysponował przecież niczym poza sobą samym.
Cóż innego mógłby zaoferować?

– Czego chcesz?
– Chcę twego syna.
Przez chwilę zdającą się trwać wieczność Vendelin wpatrywał się

w ziejące ciemnością wnętrze jaskini. Matka opowiadała mu o po-
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dobnych wymianach. O wiedźmach, które żądały dzieci. Nigdy nie
powiedziała mu jednak, co działo się potem. Mimo to wiedział, że ni-
komu nie życzyłby podobnego losu, choć przecież jego własna matka
również była wiedźmą.

Zadrżał. Życie Casimira za życie jego nienarodzonego syna. Życie
ogara za życie szczenięcia.

– Zgadzam się – wyszeptał.
Noc zamilkła. Serce zaczęło bić Vendelinowi tak głośno, że nie sły-

szał nic poza nim. Czy mogła je usłyszeć również wiedźma? Kropla
potu ściekła mu za kołnierz. A jeśli zorientuje się, co próbował zro-
bić? Wciąż przecież mogła go przepędzić. Po tej stronie rzeki to ona
rządziła lasem.

Niemal pogodził się z myślą, że zostanie odesłany z niczym, gdy
usłyszał:

– Dobrze więc. Zabierz go. I niech nigdy więcej tu nie wraca.
Vendelin chwycił mocniej kostur matki i nie dając sobie chwili na

namysł, wbiegł do jaskini. Nie wolno mu było czekać. Stara Noc była
nieprzewidywalna. W każdej chwili mogła zmienić zdanie, a on nie
zamierzał do tego dopuścić.

Trzymał czaszkę przed sobą, by oświetlić usianą szczątkami drogę
w głąb kryjówki wiedźmy. Rozdeptywane kości należały nie tylko do
zwierząt. Starał się oddychać jak najpłycej, by przez przypadek nie
wciągnąć w płuca mroku Starej Noc. Światło czaszki wydobywało
z ciemności coraz to nowe okropieństwa i w Vendelinie narastało po-
czucie, że schodzi w głąb przełyku pradawnego potwora. Chciał krzyk-
nąć, zawołać Casimira, ale nie wiedział, na ile wolno mu naruszyć
spokój samotni Starej Noc.

Wreszcie dostrzegł go. Tak daleko od wej́scia do jaskini, że świat
zewnętrzny zaczął zdawać się jedynie wspomnieniem.

– Cas – szepnął Vendelin, padając na kolana przy Casimirze. – Cas,
to ja.

Rozjemca siedział pod ścianą jaskini. Puste dłonie złożone miał na
kolanach. Głowa opadała mu na pierś. Mogłoby się zdawać, że zasnął
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podczas czuwania, gdyby nie oplatające go ciasno cienie. Poruszył się
lekko, jakby w odpowiedzi na głos przyjaciela, ale nie otworzył oczu.

– Cas, proszę, obudź się.
Powieki Casimira zadrżały. Cień skapnął z rzęs na policzki. Pełne

wargi rozchyliły się, ale nie uciekło spomiędzy nich ani jedno słowo.
Vendelin nie miał pojęcia, co począć. Czas uciekał, a Stara Noc z pew-
nością nie zamierzała pozwolić im siedzieć w jej jaskini w nieskończo-
ność.

– Cas, błagam – szeptał syn wiedźmy. Ujął dłoń przyjaciela i splótł
ich palce. Oparł czoło o siwiejącą skroń. Kostur Vasylisy leżał obok,
rzucając na nich migoczący blask. Jego światło nie mogło zedrzeć
z Casimira cieni, które ten przyjął dobrowolnie.

Ale tak długo, jak rozjemca żył, tak długo, jak biło jego serce, ist-
niała nadzieja, że sam zdoła odrzucić mrok Starej Noc. Vendelin ode-
tchnął głęboko, po czym pocałował Casimira w policzek. Gdy nic to
nie zmieniło, ucałował jego zroszone potem czoło, nos zimny jak so-
pel, a w końcu również usta. Czy nie tak w opowieściach Vasylisy
zdejmowano najpotężniejsze uroki?

– Ven...?
– Jestem – szepnął syn wiedźmy i zaśmiał się z ulgi, gdy napotkał

wciąż odrobinę nieprzytomne spojrzenie Casimira. Po policzkach po-
ciekły mu łzy. – Musimy uciekać.

Rozjemca powoli pokiwał głową. Z pomocą Vendelina zdołał wstać.
Utrzymywali równowagę jedynie dzięki kosturowi Vasylisy. Choć Ca-
simir nie mógł spędzić w jaskini więcej niż dzień, wyglądał tak, jakby
walczył ze Starą Noc całą wieczność. Mrok ciekł po jego skórze i ubra-
niach, skapywał na ziemię i rozpływał się w niebyt z cichym sykiem.
Vendelin przerzucił sobie ramię przyjaciela przez szyję, przyciągnął go
do siebie, i wspierając się na kosturze, ruszył do wyj́scia.

Krok po kroku próbowali uciec przed chłodem i ciemnością Sta-
rej Noc. Jeśli droga w głąb jaskini wydawała się trwać wiele dni, to
Vendelin nawet nie wiedział, co powinien myśleć o drodze powrot-
nej. Starał się odnaleźć jakís znajomy element, widok, który wcześniej
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utkwił mu w pamięci, ale nic podobnego nie dostrzegł. Delikatne świa-
tło sączące się z czaszki dodawało im sił na tyle, by nie tracili nadziei,
że kiedyś w końcu będą wolni. Gdyby któryś z nich się potknął, byliby
zgubieni – nie znalazłby się nikt, kto mógłby ich ocalić.

Ich nieme modlitwy zostały nareszcie wysłuchane. Cienie zaczęły
uciekać przed promieniami zachodzącego słońca. Casimir odetchnął
głębiej, gdy tylko postawił stopę poza jaskinią, zupełnie jakby uświa-
domił sobie, że do tej pory wstrzymywał oddech. Weszli na chybotliwy
mostek i przy wtórze jęków drewna przeszli na drugą stronę rzeki.
Gdy tylko Vendelin zyskał pewność, że Stara Noc naprawdę pozwoli
im odej́sć, syknął:

– Jesteś głupcem.
Z goryczą uświadomił sobie, że powtórzył słowa matki. Do tej pory

uparcie tego nie dostrzegał, ale teraz wreszcie do niego dotarło, że Ca-
simir nie był po prostu lekkomyślny. Świadomie i z uporem szaleńca
wyglądał spotkania ze śmiercią i niczyje upomnienia nie mogły skłonić
go do porzucenia tego zamiaru.

– Nie musiałeś po mnie przychodzić.
– Oczywíscie, że musiałem.
Rozjemca słaniał się na nogach. Jedynie jego ciężki stan powstrzy-

mywał Vendelina przed robieniem mu wyrzutów. Złośliwe słowa wciąż
cisnęły się na usta, jednak zwyciężyło nad nimi poczucie ulgi.

– Nigdy więcej tego nie rób – poprosił, gdy w zasięgu wzroku poja-
wiła się chatka Vasylisy.

Las znów stał się przyjazny, niebo jasne, a powietrze pełne trelu
ptaków, zwiastujących koniec kolejnego dnia.

– Jesteś dla mnie zbyt dobry, zbyt łaskawy – wysapał Casimir.
– Bzdury pleciesz.
– To przecież najszczersza prawda.
– Zamilcz.
Casimir zaśmiał się cicho i omal nie potknął o próg chatki. Vende-

lin wciągnął go do środka ostatkiem sił i pchnął na łóżko. Z niemałym
zdziwieniem dostrzegł, że przed powrotem do domu dziewczynka po-
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stanowiła zamieść podłogę i ugotować gulasz. W myślach obiecał so-
bie odnaleźć ją i podziękować, bo nie miała przecież żadnego powodu,
by okazać mu dobre serce.

– Ani mi się waż wstawać – syknął, odstawiając na stół torbę z och-
ronnymi runami. Po chwili namysłu podał Casimirowi przyrządzoną
zawczasu miksturę. Kostur matki schował z powrotem do skrzyni.
Z cichym westchnieniem zatrzasnął wieko. Dopiero teraz zaczęło do
niego docierać, co takiego zrobił. Matka zawsze ostrzegała go przed
Starą Noc. Zabraniała się do niej zbliżać, a już na pewno nie ucieszy-
łaby się na wieść, że zawarł z nią pakt.

Rozmyślania przerwało mu ciche chrapanie. Odwrócił się i z ulgą
zobaczył, że Casimir zasnął snem spokojnym i głębokim. Jakby nic
się nie stało. Jakby już zapomniał o zagrożeniu. Jakby wystarczyło,
że położył się w łóżku Vendelina, by poczuć się bezpiecznie.

Syn wiedźmy westchnął cicho, podszedł do przyjaciela i usiadł na
brzegu łóżka. Czułym gestem odgarnął włosy z jego czoła. Casimir
zdecydowanie potrzebował odpoczynku, ale dopiero teraz Vendelin
uświadomił sobie, jak sam był wyczerpany.

Do tej pory zdawało mu się, że jego łóżko było zbyt ciasne dla
dwóch osób. Że starczało na nim miejsca co najwyżej na to, by przy-
siadł obok Casimira i czuwał nad jego snem. Nie przeszkadzało mu to
rozważać, czy nie zmieściliby się w nim obaj, nie starczało mu jednak
odwagi, by się o tym przekonać. Ale tego dnia przekroczył już tak
wiele granic, złamał tak wiele zakazów i przyrzeczeń, że zupełnie nie
pojmował, dlaczego miałby oszczędzić sobie akurat tego.

Powoli zsunął buty ze stóp, ściągnął podróżny płaszcz i odrzucił
go na bok. Ostrożnie wśliznął się do łóżka obok Casimira i otulił ich
obu grubym kocem. Głowę oparł o bark przyjaciela. Otwartą dłoń
położył na wysokości jego serca, by poczuć miarowe uderzenia. Gdy
odetchnął głębiej, poczuł zapach piżma, mchu i ogniska. Było mu
znacznie wygodniej niż gdyby znów spał na krześle. Dlaczego nie
spróbował tego nigdy wcześniej? Teraz nie potrafił już przypomnieć
sobie odpowiedzi.
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Nawet nie zauważył, kiedy udało mu się zasnąć. Wiedział tylko,
że obudziło go poranne słońce i czyj́s delikatny dotyk na jego włosach
i odsłoniętym ramieniu.

– Cas? – zapytał ochrypłym od snu szeptem.
– Myślałem, że już po mnie. Poniekąd właśnie na to liczyłem –

odparł cicho rozjemca.
– Nie mów tak – warknął Vendelin. Usiadł powoli, by móc spojrzeć

na przyjaciela. – Niczym nie zasłużyłeś sobie na śmierć. A już na
pewno nie na śmierć z rąk Starej Noc.

– Nie wiesz tego.
– Więc mi wyjaśnij.
Casimir zaśmiał się gorzko.
– Gdy poznasz prawdę, każesz mi odej́sć.
– Nie. Nie ma nic, co skłoniłoby mnie do odmówienia ci gościny.
– Nigdy nie składaj obietnic, których mógłbyś nie dotrzymać. – To

powiedziawszy, zmarszczył brwi, jakby właśnie sobie o czymś przypo-
mniał. – Ven... Powiedz mi, proszę, jakim cudem udało ci się prze-
konać Starą Noc, by mnie wypuściła? Zdawało mi się, że od dawna
chciała mnie dopaść. Nie wahała się ani chwili, gdy zaproponowałem,
że zostanę u niej zamiast Rorika. Nie pojmuję zatem...

– Najwyraźniej mam zwyczaj składania głupich obietnic – przerwał
mu szeptem Vendelin i zaśmiał się nerwowo.

Casimir poderwał się przerażony. Chwycił przyjaciela za ramiona
i potrząsnął nim odrobinę zbyt gwałtownie.

– Obietnic? Jakich obietnic?!
– Przyrzekłem, że w zamian za twoją wolność oddam jej mojego

syna.
Zdruzgotany, wściekły i głęboko rozczarowany – taki właśnie w tej

chwili zdawał się Casimir. Zacisnął palce na ramionach Vendelina
z taką siłą, że synowi Vasylisy zaczęły drętwieć palce.

– Jak mogłeś? – wysyczał rozjemca przez zacísnięte zęby. – Jak
mogłeś zrobić coś tak podłego?!
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Jego furia była zrozumiała. Od lat robił przecież co w jego mocy, by
chronić przed zawistną magią i niegodziwością tych, którzy nie mogli
ochronić siebie samych. Dzieci nie były wyjątkiem. Zawsze powtarzał,
że zbyt często padały ofiarą wiedźm, potworów i ludzi przesiąkniętych
złem. Świadomość, że Vendelin dopuścił się czegoś aż tak sprzecznego
z jego zasadami, zwyczajnie go przerosła.

– Nie miałeś prawa tego robić – powiedział powoli z chłodem,
który zmroził syna wiedźmy. – Nie jestem wart tego, by jakiekolwiek
dziecko...

– Cas, jakie dziecko? – przerwał mu Vendelin.
Nie mógł dłużej znieść myśli, że przyjaciel widział w nim zdrajcę.

Uśmiechnął się nieśmiało. Wiedział, że w innym wypadku rozjemca
miałby rację. Ale nie w tym.

Przysunął się do Casimira i drżącymi palcami dotknął jego ust.
Dawna niepewność odeszła w zapomnienie. Choć ostatnio pozwalał
sobie na wiele, znacznie więcej niż kiedykolwiek przedtem, dopiero
teraz wiedział, że rozjemca właściwie odczytywał jego gesty. Gesty,
które nie miały już nic wspólnego z czułością, jaka mogła łączyć przy-
jaciół bliskich niczym bracia.

Jeśli miał coś zrobić, coś zmienić, to był właściwy moment.
Pochylił się ku Casimirowi i go pocałował. Najpierw nieśmiało,

potem z odwagą, jakiej się po sobie nie spodziewał. Może chodziło
o to, że zaskoczenie ukochanego natychmiast zastąpiły ulga i gorli-
wość. Może o to, że usta Casimira okazały się słodsze i czulsze niż
kiedykolwiek przypuszczał. A może o to, że dłonie rozjemcy znalazły
drogę z ramion Vendelina na jego plecy i najwyraźniej tam zamierzały
pozostać.

Syn wiedźmy zaśmiał się i z zachwytem odkrył, że Casimir również
emanował głębokim, obezwładniającym szczęściem.

– Szanse, że kiedykolwiek będę miał syna, są mniejsze niż na to,
że latem zamarzną rzeki, a zimą drzewa pokryją się lísćmi i kwiatami –
wyszeptał, patrząc Casimirowi prosto w oczy. – Jeśli jestem w błędzie,
powiedz mi o tym teraz. Nie pozwól dłużej się łudzić.
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– Jedyny błąd, jaki popełniłeś, to próba oszukania Starej Noc – od-
parł Casimir, z cichym westchnieniem opierając czoło o czoło Vende-
lina. – Naprawdę uważasz, że ujdzie ci to na sucho?

– Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że na razie jesteś bezpieczny.
A gdyby Stara Noc podstępem spróbowała zmusić mnie do dopełnie-
nia przysięgi, po prostu poproszę o pomoc rozjemcę.

Casimir roześmiał się i potrząsnął głową.
– Nie jestem tak dobrym rozjemcą, za jakiego mnie masz.
– Och, nie, przykro mi. Nie uważam, byś był choćby znośny. Tak

naprawdę mam cię za zwykłego głupca – prychnął Vendelin i pchnął
Casimira z powrotem na łóżko.

Złość uleciała z nich za sprawą pocałunków, na które czekali bar-
dziej niż ziemia na deszcz po suszy. Obaj byli wyrzutkami. Obaj nie
potrafili znaleźć dla siebie miejsca wśród innych. Od lat zdawali się
krążyć wokół siebie, spragnieni bliskości, ale zbyt dumni i przerażeni,
by o nią prosić. Dopiero teraz dotarło do nich, że chcieli błagać się
o to samo – i udzielić sobie nawzajem takich samych odpowiedzi.

Vendelin pochylił się nad Casimirem i pocałował go w czoło. Wie-
dział, że jego ukochany nie zawaha się przed ponownym rzuceniem
prosto w objęcia zagrożenia. Teraz jednak wiedział również, że nigdy
więcej nie puści go samego. Nie gdy przysiągł oddać za niego życie
syna, którego nigdy nie miał mieć.

– Musisz przestać to robić – wyszeptał Vendelin.
– Przestać cię odwiedzać?
– Przestać mnie zostawiać.
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RYBA

–
ZOFIA LUBIŃSKA

Wielbicielka słów i opowiadania historii. Na co dzień artystka, zajmu-
jąca się scenografią filmową i teatralną, rzeźbą i animacją poklatkową.
Opowiadająca światy głównie za pomocą obrazów.
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Obrzydliwe zimowe błoto pośniegowe zalegało na ulicach. Wylewało
się z tramwajów, autobusów, kolejek miejskich i pociągów. Przele-
wało się po chodnikach. Rozchlapywało pod butami. Wlewało do
sklepów i mieszkań. Gdyby Maja spojrzała w górę, być może zoba-
czyłaby również świąteczne ozdoby, girlandy lampek oświetlających
ulice, kokardy, pluszowe misie, reklamy promujące wszystko to, co
należy kupić z okazji zbliżającego się święta narodzin Boga, w któ-
rego nie wierzyła... Ale miała śliskie podeszwy i patrzyła pod nogi,
żeby nie wylądować w błocie.

Na skwerze przed jej blokiem, obok altany śmietnikowej, ustawiono
szereg niewielkich choinek o rzadkich gałązkach. Wyglądały jakby
ktoś wykopał je u siebie na działce. Każda była w plastikowej osłonce.
Ręcznie wypisany baner głosił, że wyprzedaż i że tanio. Maja zawa-
hała się przez chwilę. Nie, nie planowała przecież kupić drzewka.
Powinno rosnąć w lesie, a nie w mieszkaniu. Ale było w doniczce,
a na stołku przy transparencie zachęcającym do kupna choinki sie-
działa sprzedawczyni – staruszka owinięta wytartym kocem. Mai zro-
biło się jej szkoda. Pomyślała, że może mogliby z Jędrkiem zrobić
ozdoby z papieru, a na wiosnę wywieźć drzewko do lasu.

Na pierwszym półpiętrze pożałowała swojej decyzji. Winda jak
zwykle była w konserwacji. Sam świerk był lekki, ale doniczka z zie-
mią ważyła z tonę. Gałązki drapały ją po twarzy i ciągnęły za włosy.
Co ona sobie wyobrażała? Że wniesie to na trzecie piętro? Sama?

Wniosła. Zziajana i podrapana, ale wniosła. Postawiła drzewko
w kącie obok regału z książkami. „A to się Jędrek zdziwi” – pomyślała,
po czym poszła przygotować obiad.

Ugotowała makaron. Zamierzała wymieszać go z pesto dla siebie
i mięsnym sosem ze słoika od „przyszłej teściowej” dla Jędrka. Jego
matkę „przyszłą teściową” nazywała tylko w myślach. Kiedyś przebą-
kiwali coś o zaręczynach, ale nie było kasy na pierścionek, a Maja nie
miała też ochoty specjalnie naciskać. Nie wierzyła w śluby.

Spojrzała na zegarek. Powinien już być.
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* * *

Jędrek przyszedł spóźniony ponad godzinę.
– Zrób coś z tym. Mamusia nam dała – powiedział, wręczając jej

plastikową torbę z szamoczącym się w środku karpiem. Żywym.
Nigdy nie widziała żywego karpia z tak bliska. Stała bezradnie

z siatką w ręku. Podniosła ją wyżej i spojrzała niepewnie na rybę.
– Co ja mam z tobą zrobić?
Ryba nie odpowiedziała. Walczyła o życie.
Maja weszła do łazienki. Chciała wrzucić karpia do miednicy z wodą,

ale piętrzyły się w niej sterty nieuprasowanego prania. Spojrzała na
wannę. Nalała zimnej wody i wrzuciła do niej rybę, która na chwilę
zamarła. Zdechła? Nie, nie zdechła. Wierzgnęła ogonem i zaczęła
opływać nowe terytorium.

Jędrek grał już na PlayStation. Od jakiegoś czasu był to jego sposób
na odreagowanie wszystkiego. Strzelanki i zabijanie zombie. Maja
przysiadła się do niego na kanapie i czekała na odpowiedni moment.

– Chcesz coś zjeść? Ugotowałam...
– Jadłem u mamy.
Zatrzymał grę i spojrzał na nią.
– Co my z nim zrobimy?
– Nie mam pojęcia. Po co w ogóle go wziąłeś?
– Myślisz, że miałem wybór? Wpadłem do domu... do mamusi...

po pracy i mi dała. Nie mogłem nie wziąć. Ojciec stał za nią i mówił,
żeby mi nie dawała. Że nie będę wiedział, co z nim zrobić. Że nawet
narzeczonej nie umiem przywołać do porządku, to jak sobie wyobraża,
że ja niby zabiję karpia.

– Jakiej narzeczonej?
– A ja właśnie świetnie sobie poradzę i go zabiję.
– Jędrek... ale... o czym ty w ogóle mówisz?
– A ty, jak na idealną dziewczynę przystało, go upieczesz. Albo no...

w galarecie zrobisz. I jeszcze im go, kurwa, zaniesiemy na święta.
I wtedy zobaczą.
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– Ale co zobaczą?
– Że ja, do kurwy nędzy, nad tym wszystkim panuję!
Zerwał się z kanapy i wyszedł do kuchni. Wyglądał jakby chciał

trzasnąć drzwiami, ale mieli przesuwane.
Maja została sama, zastanawiając się, co się przed chwilą właściwie

wydarzyło. Od jakiegoś czasu im się nie układało, a on zawsze był
trochę nerwowy, ale nie aż tak. Nigdy nie wybuchał. Był osobą, która
jeśli ma wolny czas, to idzie do rodziców albo gra na komputerze, albo
książki czyta, a nie robi sceny. Może faktycznie ostatnio poświęcała
mu mniej czasu, zresztą z wzajemnością... no i zdecydowanie spadło
jej libido. Ale ta ryba?

Postanowiła zajrzeć do kuchni. Jakoś się pogodzić. Wyciągnąć
dłoń. Pogadać. Może coś się stało w pracy? Albo coś mu ojciec na-
gadał? To ostatnie było raczej pewne. W sumie... może mu zawsze
zaproponować seks. Na ogół działało, a przecież go kocha. Włos jej
z głowy nie spadnie, jeśli się trochę poświęci.

Jędrek stał oparty o blat. W ręku trzymał nóż. Największy, jaki
mieli. Trochę się przestraszyła.

– Co robisz?
– Jak to co? – spytał, wpatrując się wciąż przed siebie. – Mówiłem,

że zabiję tę rybę.
– Zwariowałeś? W tym domu nie zabija się zwierząt. Jestem we-

ge-ta-rian-ką. Pamiętasz?
– To co? Ma zostać na zawsze w naszej wannie? Chcę się wykąpać!
– Trzeba jej było nie przynosić do domu. Możesz się umyć w mied-

nicy.
– Chyba sobie żartujesz?!
Maja spojrzała Jędrkowi w oczy. Zastanawiała się, kim jest ten obcy

człowiek w skórze jej chłopaka. Gdzie jego poczucie humoru? Co się
z nim stało? Kiedy to się stało?

– Nie, nie żartuję. Jak chcesz się wykąpać, to idź do mamusi.
Jędrek patrzył na nią, robiąc się coraz bardziej czerwony. Prze-

mknęło jej przez myśl, że może ją uderzy. Wydawał się tak obcy,
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że nawet by jej to nie zdziwiło.
– Żebyś wiedziała, że pójdę. Z tobą się nie da mieszkać. Musisz się

ciągle tylko rządzić i rządzić... Jesteś rąbnięta!
Tego się nie spodziewała. Ani tego, że naprawdę otworzy szafę i za-

cznie się pakować. Zaczął. A przecież mieli wieczorem robić ozdoby
na choinkę. On jednak wziął torbę pełną ciuchów i laptopa pod pachę
i po prostu wyszedł.

Maja stała zaskoczona w przedpokoju, próbując przeanalizować
całą sytuację krok po kroku. Przyniosła choinkę, ugotowała obiad, on
wrócił od mamy, z kimś się pokłócił, przyniósł karpia, zdenerwował
się...

Po pięciu minutach Jędrek wrócił, ale tylko po telefon, i wtedy już
wyszedł naprawdę.

Przez chwilę nawet płakała. Z bezsilności. Zafoliowała makaron
z sosem i włożyła potrawę do lodówki. Może wróci. Jutro mu to
odgrzeje i zjedzą razem obiad. Przetarła blaty. Umyła naczynia. Za-
stanawiała się, czy nie zadzwonić do kogoś i nie opowiedzieć, co się
właśnie stało, ale nie miała do kogo. Chyba że do Jędrka. Nie bę-
dzie mu przecież opowiadać, jak to właśnie jej chłopak spakował się
i wyszedł z domu.

Otworzyła butelkę wina i usiadła na kanapie, wpatrując się w wa-
żącą tonę choinkę. Jędrek na pewno będzie chciał zabrać samochód,
chociaż to ich wspólny. Jak ona przewiezie na wiosnę drzewko do
lasu? Siedziała, dolewając sobie kolejne kieliszki.

Mieszkanie było puste i ciche. Jak nigdy. Z półek i spod szafek wy-
glądały pamiątki wspólnego życia. Nawet leżąca pod fotelem brudna
skarpetka wydała jej się nagle czymś cennym. Wspomnieniem, które
warto zachować, bo inaczej wszystko zniknie. Całe trzy lata spokoj-
nego i miłego związku znikną.

– Ja tu sama oszaleję!
Odpowiedział jej chlupot w wannie. Nie, nie była sama. Została

z rybą. Poszła do łazienki i usiadła na desce klozetowej, wpatrując się
w zwierzę i popijając wino.
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– Szkoda, że nie jesteś złotą, śliczną, malutką rybką, która mogłaby
spełnić moje życzenie.

Karp nawet na nią nie spojrzał. Nic dziwnego, wyglądała pewnie
jak wariatka. Zasmarkana, pijana wariatka. Wstała i wyszła z łazienki.
Zawahała się przy włączniku światła. Zostawić? Zgasić? Na wszelki
wypadek zostawiła.

W środku nocy przeniosła się na kanapę. Łóżko pachniało Jędr-
kiem, a nie miała siły zmieniać pościeli. Zrobi to jutro.

* * *

Maja siedziała na desce klozetowej, jedząc śniadanie i wpatrując się
w rybę. Nie lubiła jeść sama. Zresztą od tylu lat nie musiała tego ro-
bić. Wystarczająco trudne wydawało się przygotowanie jednej porcji.
Zawsze robiła dwie.

Przesunęła kosmetyki zalegające na pralce i postawiła na niej talerz
pomidorów z mozzarellą i filiżankę kawy. Spojrzała na rybę.

– Nie przeszkadzam?
– Nie skądże, miło cię widzieć – odpowiedziała, udając głos karpia.
– Dla ciebie też coś mam.
Podniosła z talerza lísć sałaty i kawałeczek po kawałeczku wrzuciła

go do wanny.
– Mam nadzieję, że będzie ci smakować. Nie mam na razie nic

innego.
– Mniam, mniam, mniam, ale pycha.

* * *

Śniadaniowy rytuał powtarzała przez kilka dni. Po nim malowała
się, szła do pracy, rozmawiała z ludźmi, ćwiczyła, wracała do domu.
W tym czasie Jędrek ani razu nie zadzwonił. Czuła, że chce, żeby to
ona zadzwoniła i zaczęła się kajać, i przepraszać, i błagać, żeby wrócił
do domu. Ale to on wyszedł i nie zamierzała go o nic prosić. Zresztą
nie było jej aż tak strasznie. Nocami płakała, ale w ciągu dnia było
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całkiem znośnie. Wieczory spędzała w łazience. Nie miała ochoty
spotykać się z ludźmi.

Posprzątała. Usunęła sterty prania, golarki i szczoteczkę Jędrka.
Teraz to było jej miejsce. Jej i karpia. Na pralce położyła wzorzystą
chustę. Nie miała obrusów. Piła wino i opowiadała rybie o wszystkim.
O swoim dzieciństwie, o swoich związkach i romansach, o pracy, o Ję-
drku i o tym, jak bardzo czuje się samotna i jak to dobrze, że chociaż
karp dotrzymuje jej towarzystwa. Miała wrażenie, że wreszcie ktoś jej
słucha.

Zbliżały się święta, które planowali spędzić z rodziną Jędrka, bo jej
bliscy dawno rozpierzchli się na wszystkie strony świata.

– Tak że chyba spędzimy je razem. Ty, ja i choinka.
Tego dnia przyniosła nawet papier do origami, żeby zrobić małe

rybki i powiesić je na drzewku.
– Masz szczęście, że nie mam ochoty się masturbować, bo wiesz...

zajęłaś moją ulubioną miejscówkę.
Uśmiechnęła się do ryby. W wannie pływały już glony ze sklepu

akwarystycznego, a na dnie zalegało kilka kamyków. Taki przedświą-
teczny prezent.

– Na wiosnę zabiorę cię nad jezioro i wypuszczę. Na razie i tak
wszystko jest skute lodem. Jeszcze nie wiem, jak cię tam przewieźć,
ale coś wymyślę. Póki co mieszkamy razem.

Tej nocy kobieta przyśniła jej się po raz pierwszy. Maja leżała w nie-
bieskiej pościeli, a kobiece dłonie powoli sunęły po jej ciele. Badając
je centymetr po centymetrze. Drażniąc. Pieszcząc. Kiedy zaczęła się
wić i jęczeć, poczuła, że pościel nie jest już pościelą. Unosiła się na
powierzchni jeziora, a dotykająca ją kobieta miała rybi ogon.

* * *

Rano w Wigilię zadzwonił Jędrek. Maja jadła właśnie śniadanie, opo-
wiadając Rybie o kolejnym śnie z syreną, która przychodziła już do
niej co noc.
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– Patrz, dzwoni! Chyba się wreszcie ogarnął.
Odebrała, choć miała mieszane uczucia. Trochę nadziei, trochę zło-

ści, trochę poczucia satysfakcji. Przetrzymała go i zadzwonił.
– Cześć.
– Cześć, tu Jędrek.
– Wiem, że to ty. Mam cię w kontaktach.
– A... no tak. – Zamyślił się na chwilę. – Słuchaj... potrzebuję

na dzisiaj wieczór ten garnitur, co wisi w szafie. Mógłbym po niego
podjechać?

Zatkało ją. Myślała, że dzwoni, żeby się może umówić na spotka-
nie, życzyć jej wesołych świąt, zapytać, co u niej słychać, zaprosić ją na
Wigilię. Zaproszenie akurat planowała odrzucić. Ale że po garnitur?

– Jasne. Wpadnij.

* * *

Jędrek przyjechał koło południa. Do tego czasu Maja spakowała wszyst-
kie jego rzeczy i ustawiła je przy drzwiach. Garnitur był wymięty
i brudny. Wytarła nim wcześniej podłogę w kuchni. Dało jej to nie-
słychane poczucie satysfakcji. Kiedy stanął w drzwiach i patrzył ze
złością na worki, nie poczuła nic. Nie rozmawiali. Nie było już o czym.
Jędrek zabrał rzeczy, a ona wróciła do mieszkania, żeby przygotować
wigilijną kolację. Dla siebie i Ryby, która miała dzisiaj dostać specjalny
miks sałat.

Rozstawiła w łazience świece o zapachu morskiej bryzy. Wybrała
je specjalnie dla Ryby. Niby była słodkowodna, ale Maja była pewna,
że się jej spodobają. Na desce klozetowej położyła poduszkę. Ustawiła
też laptopa, żeby mogły obejrzeć To właśnie miłość. Starała się nie czuć
przy tym tak bardzo żałosna i samotna. Mogła zadzwonić i błagać,
żeby wrócił, ale się nie ugięła. To jej wybór.

– Gdybyś była złotą rybką, na pewno miałabym jakieś życzenia. Nie
wiem jeszcze jakie, ale coś bym wymyśliła.

Łazienka nie była najwygodniejszym miejscem na świecie. Mai
trudno było się usadowić na tyle komfortowo, żeby obejrzeć film.
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Może powinna kupić akwarium i nosić Rybę ze sobą do innych pokoi?
Tylko że byłoby jej pewnie ciasno. Równie ciasno jak Mai w łazience.
Siedziała więc na toalecie i jadła grillowane warzywa z sosem curry,
wrzucając Rybie kolejne listki z jej miksu sałat.

– Jeśli wrzucisz mi tu jeszcze jeden lísć sałaty, to puszczę pawia.
Mówię serio.

Maja zamarła. Widelec wypadł jej z dłoni. Wylądował tuż przy
szczotce klozetowej. W wannie, oblepiona glonami, siedziała naga
kobieta. Miała dość krótkie włosy, wyraziste rysy twarzy i lekko ziemi-
stą cerę. Wpatrywała się w Maję spokojnie.

– Nie wytrzymam w tej wannie do wiosny.
Wstała, rozchlapując dookoła siebie wodę, wyszła z wanny, wyjęła

Mai kieliszek z ręki i zostawiając mokre ślady na parkiecie, poszła do
salonu. Maja została w łazience. Siedziała i wpatrywała się w wannę
z lekko rozchylonymi ustami.

– Jak w końcu się ruszysz i będziesz chciała tu przyj́sć, to przynieś
drugi kieliszek i butelkę. I coś do jedzenia. Tylko błagam, nie sałatę.

Maja nie była pewna, jak długo tak siedziała, ale w końcu wstała
i poszła do salonu. Ryba stała przy regale. Jak gdyby nigdy nic prze-
glądała stojące na półkach książki.

– Ładnie ci wyszły – powiedziała, nie odwracając się w jej stronę.
Maja nie miała pojęcia, co jej ładnie wyszło, ale cała sytuacja wyda-

wała się na tyle abstrakcyjna, że nie wiedziała nawet, jak zareagować.
W jej salonie stała naga kobieta, która była karpiem, którego przyniósł
w foliowej torbie Jędrek i która od paru dni jej się śniła. Kobieta, której
opowiedziała całe swoje życie. Przy której się myła w umywalce. I ro-
biła siku. I nie tylko. I do tego ta kobieta... ta ryba... miała naprawdę
zgrabny tyłek.

– Rybki na choinkę. Ładnie wyszły. – Ryba spojrzała przez ramię na
Maję i przyglądała jej się wyczekująco.

– Yyy... dzięki.
Stały tak i patrzyły na siebie nawzajem.
– Dasz mi coś do ubrania?
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* * *

Na stole stało wszystko, co Maja miała w lodówce. Sery, bagietka,
pomidory, pasztet warzywny, rozmrożony kawałek pizzy, dżem z po-
marańczy, kiszone ogórki. Stały też świece, które przyniosła z łazienki
Ryba, mrucząc pod nosem, że przecież Maja chciała zrobić nastrój.
Teraz siedziała w dresie i połykała wszystko po kolei. „Mam nadzieję,
że nie je ludzi” – przemknęło przez myśl Mai.

– Głodna byłam – powiedziała Ryba z pełnymi ustami.
Maja tylko jej się przyglądała, popijając melisę. Istniała szansa,

z minuty na minutę coraz mniejsza, że to tylko sen albo zwidy. Tej
właśnie szansy postanowiła się trzymać, bo jeśli jest inaczej... Jeśli
ten cholerny karp naprawdę zamienił się w kobietę, to znaczy... To
znaczy, że ona była kanibalem. Jadła przecież kiedyś śledzie z cebulką
i tuńczyka z puszki. Zanim została wegetarianką lubiła owoce morza.

– Czy krewetki są ludźmi? – wypaliła.
Ryba spojrzała na nią zaskoczona. Przełknęła.
– Nie mam zielonego pojęcia. Nigdy żadnej nie spotkałam.
Maja podciągnęła kolana pod brodę i ukryła twarz w dłoniach.
– Ja oszalałam. Zupełnie oszalałam.
Ryba pochyliła się w stronę Mai i dotknęła jej ramienia, co spowo-

dowało, że dziewczyna zwinęła się jeszcze bardziej, próbując wtopić
się w krzesło.

– Ej. Nie dołuj się. Szło ci już coraz lepiej. Zaczynałaś zachowywać
się coraz normalniej.

Ryba wstała i wyciągnęła rękę w stronę Mai.
– Chodź. Usiądziemy na kanapie i obejrzymy ten twój film. – Prze-

krzywiła głowę i puściła do Mai oko. – A potem możesz mi jeszcze coś
o sobie opowiedzieć.

– Mam wrażenie, że opowiedziałam ci już wszystko.
– To teraz możesz mnie o coś zapytać.

* * *
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Oglądanie filmu było rozluźniające. Ryba nawet się trochę śmiała,
choć Maja nie mogła się skupić, czując ciepło ciała siedzącej obok niej
kobiety. Nie powinna być zimna i oślizgła? Obserwowała ją kątem
oka, starając się dopatrzeć podobieństwa między kobietą a karpiem.
Wyglądała na silną. Jej krótko ostrzyżone włosy mieniły się odcie-
niami szarości i srebra. Do tego łuski wytatuowane na przedramio-
nach i pełne usta. Na tym podobieństwa się kończyły. Ryba musiała
wiedzieć, że Maja na nią patrzy, ale nie odwróciła wzroku od ekranu.
Wyciągnęła natomiast rękę i położyła na oparciu kanapy, za głową
dziewczyny, której przemknęły przed oczami obrazy ze wszystkich jej
snów.

– Pościelić ci na kanapie czy... – zapytała po skończonym filmie
Maja.

– Czy chcę wrócić do wanny? Nie, nie chcę. Masz duże łóżko. Śpię
z tobą.

Maja zawahała się przez chwilę. A co jeśli jednak kobieta ją zje?
Albo rano obudzi się ze zdechłą rybą w łóżku? Albo obudzi się w je-
ziorze? Albo na dnie jeziora? Wszystko było możliwe, ale czy ona
naprawdę musi się tym aż tak bardzo przejmować?

* * *

Leżały sztywno w łóżku. To znaczy Maja leżała sztywno, bo Ryba spra-
wiała wrażenie zupełnie rozluźnionej. Patrzyła na Maję i uśmiechała
się do niej tak, jakby robiła to od zawsze.

– Idziemy spać? – zapytała Maja.
– Nie jestem śpiąca. A ty?
Już miała odpowiedzieć, kiedy poczuła na sobie dłoń. Najpierw na

biodrze, potem coraz niżej na udzie. Ryba uniosła się na przedramie-
niu i spojrzała na nią.

– Mogę?
Maja przez chwilę rozważała udawanie idiotki i zapytanie, o co

chodzi, i rzucenie, że nie rozumie, ale właściwie nie chciała tego prze-
ciągać. To, czego chciała, to żeby kobieta położyła się na niej. Chciała
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poczuć ciężar jej ciała. Jej zapach. Jej usta. Jej dłonie we włosach. Na
sobie. W sobie.

– Spełnię każde twoje życzenie – powiedziała kobieta.
Mai przemknęło przez myśl, żeby poprosić o podrapanie po ple-

cach, ale...
– Tak.
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JEJ GALATEA

–
M. J. RAMBERT

Pisze różne, często dziwne teksty, które powoli pojawiają się to tu,
to tam. Ich naturalnym habitatem nadal wydaje się być jednak dysk
jej komputera. Studiuje medycynę na UJ. Posiadaczka jednego węża
imieniem Gryzelda oraz dwóch białych psów.
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Galatea nie była perfekcyjna. Przynajmniej tak uważała kobieta, której
śladem będziemy podążać. Została ukształtowana według planu na
istotę idealnie piękną, to prawda – lecz plan ten powstał na podstawie
subiektywnej wizji twórcy.

Była stworzona dokładnie tak, jak on tego chciał; przynajmniej
w rysach i ciele. Boska interwencja, bez której siostra Pigmaliona
nie mogłaby dzisiaj rozmawiać ze swoją szwagierką, dodawała całej
sprawie smaczku na tle innych głośnych w tych czasach historii miło-
snych. Zaangażowanie Afrodyty w sprawy sercowe rodziny rządzącej
dobrze odbierał też lud. Sugerowało wszakże wzięcie królewskiej krwi
w pewną formę protektoratu. Poza tym ożywienie rzeźby oszczędziło
im wszystkim, w tym królewnie, wstydu. Nie wiedziała, czy byłaby
w stanie przetrwać kolejny tydzień z bratem, który zamiast być po-
rządnym królem, robił z siebie pośmiewisko przed całym Cyprem. Za-
czynała już rozmyślać nad organizacją wyprawy morskiej, kiedy nagle
w pałacu wydarzył się cud.

Miała nadzieję, że wieści o szaleństwie Pigmaliona nie zdążyły wy-
płynąć poza wyspę. Mogłoby to mieć dla nich nieprzyjemne konse-
kwencje na arenie politycznej.

Powracając do tematu jej odmiennej wizji perfekcji... Rodzeństwo
często ma bliźniacze poglądy i upodobania, a nieliczne wyjątki stano-
wią iskrę do zażartych kłótni. Tak samo to, czym lubią się zajmować,
bywa w jakís sposób pokrewne.

Siostra również została rzeźbiarką, ale, w przeciwieństwie do króla,
nie trudniła się wykuwaniem z materiałów tak twardych i trwałych
jak marmur, kość słoniowa czy nawet drewno. Nie odlewała również
niczego z metalu. Jej sztuka była sztuką chwili. Ludzie przychodzili
oglądać, jak tworzy. Dzieło pozostawało potem w miejscu powstania,
zwykle do kilku dni. W tym czasie powoli nikło, roznoszone przez
wiatr, rozbijane deszczem, tonące wraz z przypływem...

Królewna twierdziła, a zgadzała się z nią około połowa ludności za-
mieszkującej wyspę, że jej piaskowe rzeźby są piękniejsze niż posągi
wychodzące spod ręki jej brata. W końcu o gustach nie dyskutuje się
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tylko w teorii, a spór ten, co oczywiste, był trudny do rozstrzygnię-
cia, zarówno ze względu na status obojga artystów, jak i odmienność
wykorzystywanych technik.

Pewnego dnia Rzeźbiarka postanowiła stworzyć na plaży podobi-
znę królowej. Galatea pozowała, leżąc na ciepłym piasku, wyraź-
nie ciesząc się dobrą pogodą i prowadzoną rozmową. Zupełnie nie
przypominała przy tym martwego surowca, z którego oryginalnie po-
wstała.

Rzeźbiarka widziała ją oczywíscie po wielokroć, zanim ta została
ożywiona. Brat tworzył ją pod wpływem własnych, głęboko zatopio-
nych pod warstwami codziennej rutyny emocji – jako kobietę melan-
cholijną, smutną i znudzoną. Oddawanie tego rodzaju uczuć szło mu
wtedy genialnie, niezależnie od wykorzystywanego surowca. Niestety,
właśnie te cechy sprawiały, że piękno kobiety wydawało się wtedy jego
siostrze tak bardzo przytłumione.

Galatea rzeźbiona przez nią w tej chwili miała za to promienieć
szczęściem i życiem, tak jak jej oddychający, śmiejący się odpowied-
nik. Królewna poświęciła rzeźbie już cały dzień i królowa w końcu
wróciła do pałacu, a publika rozeszła się wraz z zachodem słońca.
Rzeźbiarka nie ruszyła się jednak ze stanowiska pracy – księżyc świe-
cił jasno, a mimo braku modelki, artystka zdawała się wiedzieć do-
kładnie, jak kontynuować, prowadzona już nie tyle pamięcią i chęcią
odwzorowania rzeczywistości, co swoją własną wizją. Wizją ideału nie
tak dalekiego od pierwowzoru. W pierwszych porannych promieniach
sięgających plaży zobaczyła swoje dzieło w pełnym świetle i w jednej
chwili zrozumiała wszystkie uczucia i zachowania Pigmaliona, z któ-
rych jeszcze niedawno potrafiła drwić. Los zastawił na nią podobne
sidła. Jej własna Galatea była perfekcyjna. Według niej. Niewiele róż-
niąca się od oryginału, a jednak o tyle inna od Królowej we wszystkich
szczegółach.

Stała nad postacią, nie mogąc otrząsnąć się z kolejnych, to ciepłych,
to znów zimnych fal. Zalewały jej serce za szybko, a mimo to każda
z nich zdawała jej się trwać za długo. W przebłysku nie tyle kon-
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kretnego uczucia, co po prostu nadziei, padła na ziemię obok rzeźby
i zaczęła się modlić do Afrodyty o taki sam cud, jaki uczyniła dla Pig-
maliona. W tamtym momencie nie potrafiła sobie wyobrazić dla siebie
jakiejkolwiek formy dalszego funkcjonowania, jeżeli bogini miałaby
nie spełnić jej życzenia. Potrafiła sobie za to wyobrazić nieskończoną
liczbę dni spędzonych z tą kobietą.

Afrodyta, której opór – czy może raczej brak zainteresowania – zła-
mała prośbami i wyrażonym uwielbieniem, wyłoniła się ze zgroma-
dzonej na brzegu morskiej piany, z gracją sobie typową. Zatrzymała
się tuż przy głowie rzeźby.

Zgodziła się.
Tak...
Zgodziła się, ale z zastrzeżeniami.
Pierwsza Galatea była żywa, jednak pod wieloma względami na-

dal taka, jaką oryginalnie ją stworzono – trwała i wiecznie zimna, jak
rzeźba z kości słoniowej.

Jej własna rzeźba miałaby zostać ożywiona na tych samych zasa-
dach – tak trwała, jak budowla z piasku. Delikatna, wrażliwa na każdy
podmuch wiatru, rozpływająca się z każdą kroplą wody. Żyłaby naj-
wyżej kilka dni.

Bogowie! Oni wszyscy są...
Lepiej nie mówić, lepiej nie myśleć. Szczególnie, stojąc twarzą

w twarz z jedną z nich.
Poprosiła o moment na zastanowienie. Spojrzała na twarz, którą

stworzyła. Szczęśliwą twarz. Spędziła w końcu całą noc, dopracowu-
jąc ten uśmiech i oczy. Kilka dni życia w szczęściu byłyby lepsze niż
nic.

Tylko że Galatea Pigmaliona była wyrzeźbiona nieszczęśliwa i nijak
to nie wpłynęło na jej późniejsze postrzeganie świata. Przynajmniej
takie sprawiała wrażenie. Ludzie się zmieniają. Życie zmienia. Rzeź-
biarka nie mogła mieć pewności, że nie skazuje kobiety, którą miałaby
kochać, na krótki, smutny i bolesny żywot, prawda? To nawet bardziej
prawdopodobne niż jakikolwiek inny scenariusz.
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A co z wartością życia samego w sobie? Może... Czy mogła jednak
podejmować taką decyzję, nie zapytawszy wcześniej o zgodę osoby,
której się ona miała tyczyć?

Nie miała czasu na rozważania. Bogowie nie tyle mają dużo na
głowie, co raczej są niechętni zaprzątaniu jej sobie sprawami zwykłych
śmiertelników. Samo pojawienie się bogini było cudem – dosłownie
i metaforycznie.

Afrodyta nadal czekała, choć coraz mniej cierpliwie.
Zostały więc trzy możliwe opcje.
Pierwszą byłaby rezygnacja. Odrzucenie propozycji, o której złoże-

nie prosiło się z takim zapałem. Przecież sama krytykowała nagłość
i zapał uczuć brata. W okolicznych miastach nie brakowało żywych
i pięknych kobiet.

Drugą byłoby podjęcie ryzyka. Poproszenie o cud i – być może –
znienawidzenie za to siebie i świata, nieporównanie brzydszego po
doświadczeniu nieszczęśliwej miłości, aż do końca życia.

Trzecia opcja zdawała się idealna dla beznadziejnych romantyków.
Podziękować i odmówić... A na odchodne rzucić coś na temat tego,

jak piękne są Atena i Artemis, lub dotknąć innego wrażliwego dla Afro-
dyty tematu. Uświadomić jej może nieco bardziej dotkliwie, jak bar-
dzo śmiertelni uwielbiają obgadywać sprawy boskie.

Załóżmy, że wybrana została opcja numer trzy.
Afrodyta, usłyszawszy komentarz, rozgniewała się i wezwała wiatr,

który rozwiał nową Galateę. Rozwiał też i Rzeźbiarkę, która nie zdą-
żyła nawet zapłakać, kiedy bogini zamieniła ją w proch. Obie kobiety,
rozbite na cząstki, już na zawsze razem, mogły zmieszać się ze świa-
tem.
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OGRÓD ROZKOSZY ZIEMSKICH

–
OLGA NIZIOŁEK

Tłumaczy, pisze, czyta. Nigdy nie odmówi kolejnej kawy. Bohaterom
jej tekstów zdarza się przez przypadek zamieszkać w pająku, łapać
smutek ze zbyt czarnych spodni czy adoptować małe tajfuniątka.
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Długo było tak, że dwie trzecie życia pracowałam, jedną trzecią prze-
sypiałam, a własne sprawy upychałam w wyszarpane skrawki czasu.
Albo: dwie trzecie życia pracowałam, jedną trzecią przesypiałam, a i
tak śniła mi się robota. Ale to nie szkodzi.

Moja smutna siostra szła kiedyś brzegiem morza. Spotkała tam sa-
motnego śledzia z neseserem i w kapeluszu i zamiast z nim zamiesz-
kać, usmażyła go i zjadła. Kto smaży śledzie? Potem tęskniła za kimś,
kto nie miał wrócić już nigdy, potem sobie wyrzucała. W życiu by
mi się do tego nie przyznała, ale nie musiała. Pisała o nim piosenki
i publikowała ich teksty w internecie. Miałam specjalne konto do ob-
serwowania mojej siostry, z fałszywym zdjęciem, poza tym puste. Za
każdym razem, kiedy wrzucała nową piosenkę, klikałam, żeby wyrazić
aprobatę. Tyle mogłam dla niej zrobić. T̨eskniłam, ale co poradzisz.

Mijałyśmy się czasem; ja kończyłam zmianę, ona wchodziła do
kompleksu wej́sciem dla klientów, przez złoconą bramę. Potem tra-
ciłam ją z oczu, szłam się przebrać i do łazienki. Zawsze dokładnie
myłam ręce. Miałam specjalną ryżową szczotkę do szorowania – piach
lubił wchodzić pod paznokcie, a razem z nim bajkowe mikroby, niewi-
doczne, a jednak mieniące się i złożone, ta na wpół żywa maszyneria,
najmniejsze trybiki tego mechanizmu.

W życiu bym sobie nie wybaczyła, gdybym zawlokła je do domu.
Mały i bez tego był chorowity.
Marta i bez tego ledwo mnie znosiła.
Ryżowa szczotka do szorowania miała żółtą plastikową rączkę.

* * *

Klienci robili głupio: chodzili od jednej atrakcji do drugiej, zachłysty-
wali się wrażeniami, nic im potem nie zostawało.

Chciałam, żeby dostawali bardzo mało, żeby musieli smakować, do-
ceniać. Jak ja, w pociągu do domu wyobrażająca sobie, że zanurzam
twarz między uda tej znudzonej, ciemnowłosej dziewczyny. Zielona
bluza, rogowe okulary, masywne słuchawki. Miała bladą, podraż-
nioną skórę i spierzchnięte usta, jakby cały czas wychodziła na ten
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ostry wiatr, na to chłodne powietrze, jakby ciągle zapominała kupić
ochronną pomadkę. Może przypomina sobie o tym w ostatniej chwili
w drogerii, zgrzana; musiałaby wyj́sć z kolejki, więc kolejny raz od-
kłada to na później. Była jeszcze bardzo młoda. Ciekawiło mnie, czy
też wraca z pracy. Nie musiała, ale mogła – na wcześniejszych stacjach
wsiadają studenci, ludzie z biurowców i wszyscy inni, a zresztą nie po
każdym z nas widać. Po mnie, na przykład, nie. Od tego jest ryżowa
szczotka i zestaw ubrań na drogę.

Powrót do domu trwał dwadzieścia minut i to był skrawek czasu,
który należał do mnie. Potem jadłam kolację, jeśli jakaś była, i pada-
łam na kanapę, jeśli nie miałam nic pilniejszego do zrobienia. Czasem
bawiłam się z małym, czasem robiłam podatki, przetykałam zatkaną
umywalkę, siadałam przy Marcie, oglądającej któryś ze swoich seriali,
szłam po zakupy, grałam na komputerze w pasjansa. Różnie.

* * *

Moja siostra jest starsza o siedem lat. Kiedyś chciałam ją przyćmić.
Ciągnęłam ją za spodnie, a jeśli siedziała, to za włosy, domagałam
się jej książek i telefonu, bransoletek z kolorowych koralików i błysz-
czących jednorazowych tatuaży z torebek po chipsach. Kochałam ją
najbardziej na świecie, tak bardzo, że powiedziałam jej, co stało się
z naszą rybką. Kuzyn groził, że jeśli ktoś się dowie, zrobi mi to samo,
ale nie dowierzałam: jak miał wyciągnąć mnie z wody, skoro wcale
w niej nie byłam? Ułożył mnie na dywanie, zaraz obok mokrej plamy,
przez chwilę poddusił. Miał duże, niebieskie oczy, z bliska widziałam,
że lekko zezuje. Nie bałam się, chociaż pewnie było czego.

W nagrodę dostałam białą muszelkę na rzemyku, którą przywiozła
rok wcześniej z kolonii.

Natychmiast pobiegła do ciotki. Kuzyn dostał lanie, siostra nową
welonkę. Potem już starałam się nie zostawać z nim sam na sam, sta-
rałam się w ogóle nie zostawać sama. Zaciskałam dłoń na muszelce,
nie rozumiałam: przecież obiecała, że będzie milczeć! A moja siostra
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rozumiała doskonale. Zawiodła moje zaufanie i poprzysięgła sobie żyć
odtąd tak, żebym ja nigdy nie mogła zrobić jej tego samego, i dotrzy-
mała słowa danego samej sobie.

Muszelka miała falowany brzeg, wyglądała jak gipsowy odlew. Rze-
myk był farbowany na granatowo. Nie cieszyłam się nią długo.

* * *

Rzadko się boję, kiedy mam czego.
Naprawdę rzadko się boję, kiedy mam czego.
Kiedy pierwszy raz usiadł naprzeciwko mnie, uśmiechnął się lekko,

jakbyśmy się znali, choć to mogła być też zwykła uprzejmość czło-
wieka, który zajmując miejsce naprzeciwko nieznajomej osoby, mimo-
chodem potwierdza jej obecność – widzę, że tu jestés, nie będę wchodzíc
w twoją przestrzeń. Kiedy dosiadł się do mnie, skinęłam tylko głową.
Raz, drugi, jak popsuta lalka. Miał długi, szary płaszcz, a drobinki
śniegu w fałdach i zagłębieniach skrzyły się tak, że nie można ich
było z niczym pomylić, aż musiałam zmrużyć oczy. Osypywały się,
zostawiały ĺsniące ślady na siedzeniu. Oto stajenny Białego Sfinksa.
Walczyły we mnie dwa instynkty: żeby wziąć kilka śnieżynek na dłoń,
przyjrzeć im się z bliska, schować do kieszeni na później albo strzep-
nąć je na ziemię, może nawet przetrzeć oparcie mokrą chusteczką.
W końcu znalazłam drogę pośrednią – nie zrobiłam nic.

Zawsze nosiłam przy sobie mokre chusteczki.
Na opakowaniu mokrych chusteczek były kwiaty rumianku, choć

same chusteczki pachniały tylko chemią. Usuwały lepkość, zabrudze-
nia, to, czego być nie powinno.

Nie rozmawialísmy, ale odtąd często widywałam w pociągu stajen-
nego Białego Sfinksa, a jeśli nie jego samego, to błyszczące ślady jego
obecności.

* * *
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Zanim doszłam do domu, obraz dziewczyny w zielonej bluzie prawie
się zatarł, została tylko niewyraźna wizja spierzchniętych, bolących
ust. Wyciągnęłam klucze do domu i odkryłam, że jakimś sposobem
przylgnęła do nich śnieżynka zostawiona przez stajennego. Trzyma-
łam ją przez chwilę w dłoni – lekko parzyła, budziła skórę z codzien-
nego uśpienia – a potem włożyłam do kieszeni i nacisnęłam klamkę.
Wstrzymałam na moment oddech, bo jak zwykle nie wiedziałam, co
zastanę. Akurat tego dnia miałam szczęście – Marta była w dobrym
humorze. Mały długo bawił się za dnia, a potem zasnął i miała czas
odpocząć. Jadłyśmy zupę, którą ugotowała, słuchałam jednym uchem
historii o koleżance, która postanowiła zmienić swoje życie poprzez
zgłoszenie się do kulinarnego programu telewizyjnego. To był dobry
wieczór. Do zielonej bluzy i czarnych włosów pasowałaby pomadka
z wyrazistym kolorem. Może jeżynowa. Sprawdziłam przed pój́sciem
spać, że można taką było zamówić przez internet, przysyłali po paru
dniach.

Śnieżynka ĺsniła, kiedy odkładałam ją do komody pod ręczniki.
Grube, różnokolorowe, stłumiły jej blask.

Ja mam ręczniki żółte, Marta różowe, dla małego są kolorowe, a dla
gości zielone. Wszystkie są równie szorstkie.

* * *

Mówią, że człowiek wymienia całe ciało co siedem lat. Że po sied-
miu latach ciało jest już całkiem nowe. Marta jest ponad to, wyrabia
normę za dwoje albo troje. Kiedy się poznałyśmy, miała inne imię
i była płochliwa jak zając szarak, który potrafi zerwać się do biegu,
ale na białym polu rzuca się w oczy i doskonale o tym wie. Wyczuła,
że nie mam w sobie dużo z pustułki, więc nie ma co przede mną ucie-
kać. Lubiłam się z nią spotykać, chodziłyśmy na kawę i lody.

Potem opowiedziała mi o pewnej piosence, w której królowa po-
łknęła płonącą igłę. Mówiła z przejęciem, trzymała głowę wysoko,
jakby nie chciała, żeby spadła z niej korona; jakby nie chciała, żeby
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gryzła ją sztywna kryza otaczająca twarz. Piosenka nie tłumaczyła,
dlaczego królowa tak postąpiła, ale Marta była zdania, że nie miała
wyboru, a dokładna przyczyna nie była ważna. Że takie rzeczy po
prostu się czuje. Pokiwałam głową, chociaż nie miałam pojęcia, o co
dokładnie jej chodzi.

Niedługo potem zamieszkałyśmy razem. Marta nie była już jak za-
jąc, teraz przypominała dzikiego, ale przymilnego burego kota ze swo-
imi ścieżkami, których części nie znałam, a których reszta kończyła się
przy mnie. Ja częściej gotowałam, ona sprzątała, a cokolwiek robiły-
śmy, robiłyśmy z radością. Starałam się nie pamiętać o igle.

Potem pojawił się mały, połówka z niej, połówka ze mnie, choć to
ja go nosiłam. Poszłam do pracy, a Marta zmieniła imię i przybrała
inne ciało, stając się tą Martą, którą odtąd znałam. Została w domu,
tak było lepiej. Bury kot nabrał ciała, wyrosły mu skrzydła i dziób,
zapomniał o wędrówkach i nauczył się ogłuszająco huczeć w obro-
nie małego i własnych spraw. Wielka, opiekuńcza... nie, nie kwoka,
jak niektóre jej koleżanki. Sowa, rozdarta między swoje nocne zwy-
czaje a konieczność wstawania rano. Między dawnym czytam pół nocy
i popijam wino a na zdrowe śniadanie jadamy owsiankę, szkoda dnia,
grzechotki i świecące kulki do rzucania stymulują rozwój dziecka.

Marta wyrabia normę za dwoje albo troje, więc ja mogę się nie
zmieniać, a skoro tak, to po prostu jestem. Wiem, że ma o to do mnie
żal. Chciałaby, żebym przywiązywała więcej wagi do domu, żebym pa-
miętała o urodzinach teściowej i przebieraniu się w domowe ubrania
po powrocie z pracy. Staram się, chociaż wiem, że nigdy nie spro-
stam jej oczekiwaniom. Mogę co najwyżej spełniać je na tyle, żeby
przemiany Marty były jedynymi rewolucjami w naszym życiu.

* * *

Nie opowiedziałam o tym wszystkim stajennemu, kiedy pierwszy raz
spotkalísmy się w kantynie. Przyniósł mi kawę i sałatkę z białą fa-
solą i rozmiękłymi kawałkami bagietki, serwowaną tego dnia wszyst-
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kim pracownikom; rozmawialísmy o pracy. Nie miał lekko, jego obo-
wiązkiem było dbanie o wygodę Białego Sfinksa i o to, by śnieżna
grzywa stworzenia ĺsniła, zapleciona w drobne warkoczyki. A Sfinks
był niespokojny, rzucała łbem, chciał się bawić. Jedynym, czego pra-
gnął Sfinks, była zabawa.

– Kiedyś po czesaniu obejmowała mnie skrzydłami. Teraz prędzej
odgryzłby mi rękę razem ze szczotką. Nie rozumie, że to mu nie po-
maga. Przez to ludzie nie mają wstępu na wybieg. Rzucam mu od
czasu do czasu piłeczki tenisowe, ale to za mało, a nie mam czasu na
nic więcej.

Pokiwałam głową. Nie miałam takich problemów z trawą, którą
się zajmowałam. Wystarczyło kosić ją regularnie, tak żeby nasi goście
zawsze stąpali po miękkim zielonym dywanie, i wszyscy byli zadowo-
leni.

Stajenny zniżył głos. Jedynym, czego pragnął Sfinks, była zabawa,
a jedynym, czego pragnął Dariusz – bo tak się przedstawił, żaden
Darek – było skończenie tomiku poezji, który składał się z zagadek
Sfinksa i odpowiedzi Dariusza.

– A ona do mnie nie mówi – westchnął i przejrzał się w łyżeczce. –
Zaczęła jej wypadać sierść. Traci ostatnich gości. Jak tak dalej pójdzie,
to...

– Nieciekawie. A...właściwie czemu mi o tym opowiadasz?
– A czemu rudy kot pił z trzech miseczek? – odparł.
Poczekałam na wyjaśnienie i się doczekałam; zamrugał, jakby do-

tarło do niego, że to nie jest właściwa odpowiedź.
– Po prostu musiałem się komuś wygadać. A ty wyglądasz niegroź-

nie, nie to, co ci od gryfów i aniołów.
Oboje wiedzielísmy, że nie mówi całej prawdy, i to było w po-

rządku. Potrząsnął głową; spadające śnieżynki wyglądały jak dmu-
chawce w wietrzny dzień. Po jego wyj́sciu ułożyłam z nich znak za-
pytania na blacie stolika, a potem zgarnęłam kilka na później, do ko-
mody. Lubiłam przesypywać je z dłoni do dłoni przed spaniem; zimny
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ogień wypalał wszystko, czego nie chciałam czuć, pozostawiał tylko
przyjemne zmęczenie.

* * *

Kompleks miał kształt ogromnego człowieka. Jego włosy tworzyły tory
kolejowe dochodzące do centrum: wiecznie zalanego światłem, okrą-
głego, wypełnionego pamiątkami z kompleksu. Ci, którzy pracowali
w mniej popularnych sekcjach, oddalonych od dworca, musieli dojeż-
dżać na rowerach. Nie mijali się z klientami, usadzonymi wygodnie
po dwudziestu w białych elektrycznych wózkach.

Mój ogród, położony na wysokości serca, był bardzo popularny
i rozciągał się po horyzont. Pięć głównych budowli leżało najdalej, ich
różowe i niebieskie wieżyczki kusiły, by wej́sć, i wielu potrafiło czekać
godzinami, żeby odkryć, kim okażą się w ich wnętrzu. Mniej cierpliwi
łączyli się w grupki. Nadzy, roznamiętnieni, wgryzali się w wielką tru-
skawkę, wspólnie dawali się zamknąć w ogromnej, ocienionej pawim
ogonem bańce, napawając się tym, że ich harce obserwują większe od
nich samych sowy i ryby, raki i jeże o ludzkich oczach. Klienci uwiel-
biali rozmach. Nie dostrzegali mojej pracy, chociaż bez trawy, w której
nikną zużyte prezerwatywy, wypadające z kieszeni monety, myśli nie-
pasujące lub niewygodne, nie byłoby rozkoszy ziemskich. Nie byłoby
ogrodu.

Marta suszyła mi głowę, żebym przynosiła co cenniejsze znaleziska,
mogłybyśmy zamykać wspomnienia w fiolkach i sprzedawać je smut-
nym ludziom, których nie stać na wyjątkowe doznania, i bogatym lu-
dziom, których nie stać na kompromitację. Marta mówiła, że sami się
proszą, a nam przydałoby się trochę grosza. Nie dyskutowałam, zna-
lazłam drogę pośrednią – nie przynosiłam do domu, nie oddawałam
do lombardu, tylko wrzucałam do fontanny.

* * *
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Nie powinnam była tego wiedzieć, ale wiedziałam: moja siostra kiero-
wała się prosto do jednorożców. Oddalała się od reszty jeźdźców, wy-
ciągała marchewkę, obłaskawiała zawsze tego samego, białego, trochę
apatycznego. Nosił ją potem po różnych zakamarkach ogrodu, coraz
szybciej, ona wbijała mu pięty w boki, aż tracili siły – ona od tego
wbijania, on od podbiegania niby to galopem, i razem lądowali w je-
ziorze.

Mojej siostry nie interesowały inne atrakcje.
Nigdy nic jej nie wypadło, nie zostało w trawie.
Jednorożce były drogie.
Kompleks to w ogóle zabawa dla zamożnych. Regulamin zabra-

niał pracownikom takim jak ja przeszkadzać klientom, odzywać się do
nich czy w jakikolwiek sposób dawać znać o swoim istnieniu, w pracy
i poza nią, jak również po ewentualnym odej́sciu. Musiałam podpisać
specjalne oświadczenie i objęło ono moją siostrę, bo nie przewidziano
wyjątków dla członków rodziny. Właściwie nie przewidziano chyba,
że członkowie jednej rodziny mogą znaleźć się po obu stronach.

Wiele to nie zmieniło, i tak się nie odwiedzałyśmy i nic nie wskazy-
wało na to, żebyśmy miały zacząć.

Kiedy byłam dzieckiem, a moja siostra nastolatką, ja chodziłam
ubrana w to, co dostałam, i tam, gdzie powinnam była, a ona nosiła
się na czarno i chodziła na wagary. Pogardzała moim posłuszeństwem,
tym, jak chętnie zgadzałam się na plecione warkoczyki i różowe getry,
jak przyjmowałam drobne na naklejki księżniczek i dinozaurów, cu-
kierki, batoniki i pomarańcze.

– Obrzydliwa jesteś, wiesz? – wysyczała kiedyś, gdy nikogo nie było
w pobliżu. – I nie chodzi mi o te twoje zakrzywione kły i plecy, z tym
da się żyć, choć w sumie mogliby cię wysłać na operację. Rzygać mi
się chce od tego, jaka jesteś milusia i grzeczniutka.

Miała wypieki na policzkach i czarną obwódkę wokół zmrużonych,
zielonych oczu. Wyglądała jak kot, który ma zaraz skoczyć na ofiarę
– napięty, nieruchomy – ale pachniała słodko-malinowo, perfumami
z różowego flakonika.
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Nie pamiętam, czy coś jej wtedy odpowiedziałam.
Teraz myślę, że ona też się mnie bała.
Kiedy zniknęła z domu pierwszy raz, jej miejsce zajęło milczenie.

To wtedy znalazłam w szufladzie pękniętą muszelkę na niebieskim
rzemyku. Jakby ktoś ją rozdeptał i odłożył na miejsce tylko jedną
część, tak żeby wisiorka nie dało się już skleić. Potem siostra wróciła,
co skończyło się awanturą – słyszałam stłumione krzyki i płacz zza
zamkniętych drzwi, wysłano mnie spać i to natychmiast, bez dyskusji
– potem zniknęła drugi raz, i trzeci, i kolejny, aż zobaczylísmy ją do-
piero kilka lat później. Dalej była szczupła i kocia, ale zamiast czarnej
spódnicy miała na sobie dopasowane dżinsy i drogą beżową bluzkę;
stała się żoną u boku męża, bezboleśnie weszła w jego styl. Ja koń-
czyłam liceum, schowana za okularami i boleśnie świadoma swojego
niedopasowania – kolejny raz się minęłyśmy.

* * *

Było już ciemno, kiedy wróciłam, a na korytarzu bloku ktoś rozwiesił
świąteczne światełka. Zmieniały kolory nagłymi zrywami i z jakiegoś
powodu poprawiło mi to humor; przez chwilę stałam przed drzwiami,
mrugając tak, żeby zamykać oczy w świecie trupiozielonym i otwierać
w odmienionym, jadowicie niebieskim. Dałam sobie spokój, kiedy roz-
bolała mnie głowa, ale wieczór nie mógł już okazać się zły, zdarzyło
się w nim coś pięknego.

A to miał być dopiero początek, bo dużo, dużo później, kiedy leża-
łyśmy w łóżku, podzieliłam się z Martą śnieżynką.

Zapatrzona w blask na opuszce mojego palca, posłusznie wysta-
wiła język. Śnieżynka szybko zniknęła, a ja po raz pierwszy od bardzo
dawna – może nawet od czasów burej kotki – zobaczyłam, jak spo-
między brwi mojej żony znika poprzeczna bruzda. Marta przyciągnęła
mnie do siebie.

Sowa i dzik zasnęły przytulone.

* * *
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W kompleksie było pewne na wpół zapomniane miejsce, do którego
rzadko trafiali klienci. Za daleko, kawał za zwykłymi aniołami, za
mało znane, a enigmatyczna nazwa, nadana mu ponoć jeszcze przez
budowniczego – wielookie o – nie kusiła tak jak krzykliwe bannery za-
chwalające mój ogród, projektowane przez dział marketingu. W swoim
czasie często rezygnowałam z firmowych obiadów, żeby tam pojechać.
Nie ryzykowałam wiele ze względu na naturę wielookiego o: każdy,
kto wchodził do niepilnowanego labiryntu luster, natychmiast tracił
zainteresowanie światem zewnętrznym.

To rzadka rękopísmienna odmiana zwykłego o. Sześć ocznych o –
takich z widzącą kropką w okręgu – łączyło się ze sobą, otaczając ścísle
siódme. Budowniczy wielookiego o musiał być mistykiem i teologiem,
bo pojawiło się ono wcześniej tylko raz, w pewnym prawosławnym
psałterzu, w hymnie o serafinach wielookich, istotach z bezdymnego
ognia.

Wślizgiwałam się do labiryntu z mlecznego szkła i z siedmioma źre-
nicami, pozwalałam wielookiemu o otoczyć się ze wszystkich stron,
stłumić dźwięki z zewnątrz. Serafini, ta okrągłość, mleczność, oddale-
nie od świata, patrzyli na mnie bez słowa, aż spływało na mnie jakieś
zrozumienie, mniejsze lub większe, od nie ma nic złego w tym, że cza-
sem chcę pobyć sama po trzeba kupíc żwirek dla małego. Zdając sobie
sprawę z bezcelowości tego gestu, klękałam i w podzięce dotykałam
czołem samego centrum wielookiego o. Patrzyłam w roziskrzone oczy,
które zaglądały we mnie.

A potem przestałam to robić, bo spędzałam przerwy obiadowe z Da-
riuszem. Opowiadałam mu o roślinach z ogrodu, a on powtarzał mi
stare zagadki Sfinksa. Nie potrzebowałam spokoju ze środka siebie,
bo zapewniały mi go śnieżynki – a tych nigdy nie brakowało.

Tyle że któregoś dnia wymknęłam się wcześniej i pojechałam do
wielookiego o. Wydawało się zmętniałe, jakby przygaszone, i za-
skoczyło mnie swoim przesłaniem. Nigdy jeszcze nie widziałaś siebie.
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Odruchowo skłoniłam głowę, ale pierwszy raz zwątpiłam w mądrość
wielookiego o.

Tamtego dnia szorowałam ręce dłużej niż zwykle.

* * *

Pomadka jeżynowa pachniała lasem. Nałożyłam odrobinę na wargi,
ale Marta nie zauważyła ciemnofioletowego połysku. Nieobecna, le-
żała na kanapie z kieliszkiem wina. Drugi, dla mnie, stał na stoliku.
Mały spał, jak zawsze, kiedy wracałam do domu. Dałam mu jeżyno-
wego całusa w czoło.

– Nie masz pojęcia, jaki jest za dnia – prychnęła kiedyś Marta. –
Jakbyś czasem przychodziła wcześniej z pracy, może znałabyś własne
dziecko.

– Może gdybym nie musiała cię utrzymywać – odcięłam się i na-
tychmiast tego pożałowałam.

Zdecydowałyśmy o tym wspólnie, mały nie mógł zostać sam, a przed-
szkole odpadało. Na pierwszy rzut oka było po nim widać. Nieszczę-
śliwa kombinacja genów. Albo, jak chcieli ci, którym się nie podo-
bałyśmy, kara za występki. Moim zdaniem po prostu pech. Przecież
po Marcie nie dało się poznać, chyba że z bliska – w swoim sowim
wydaniu miała tylko lekko zażółcone oczy i kilka smukłych lotek na
plecach. Ja też spokojnie mogłam uchodzić za zwykłego człowieka
z lekko wystającymi kłami, które wcale nie musiały należeć do dzika.
Wygląd małego, choć uroczy, nie pozostawiał jednak żadnych wątpli-
wości: mięciutka szczecina w paseczki porastała mu całe ciało, a jego
ręce zakończone były kocimi pazurami. Ale to mogło się jeszcze zmie-
nić; jeszcze mogła czekać go jasna przyszłość.

– To co, mam ísć do pracy? Będziesz z nim siedzieć? – spytała
bezbarwnym głosem, nawet nie zraniona czy zła.

Pytanie zostało bez odpowiedzi, drugi kieliszek opróżniony. Marta
została na noc na kanapie, a ja zorientowałam się, że przygryzając
wargi, zlizałam z nich całą pomadkę.
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Przed snem wtarłam w usta śnieżynkę. Zauważyłam, że trochę ich
ubyło, i zanotowałam w myśli, żeby następnym razem zebrać więcej.

* * *

Zima zaczęła dokuczać wszystkim.
Nowa piosenka mojej siostry nie była o śledziu, tylko o samotno-

ści, i nie miała melodii, tylko smętne zawodzenie. Zawahałam się,
ale kliknęłam, że lubię, przynajmniej tyle mogłam dla niej zrobić, bo
potem musiałam wziąć małego na spacer. Po to człowiek miał wolne
dni.

Nie protestował, kiedy Marta ubierała go w żółtą kurteczkę i owi-
jała szalikiem, ale gdy tylko wyszlísmy przed blok, usiadł na ziemi
i wybuchnął płaczem. Stałam obok, z piłką pod pachą, unikając spoj-
rzeń sąsiadów.

Nikt nie wiedział, od czego dokładnie zależały przemiany, ale krą-
żyły teorie, że dzieci kochane, wychowywane w ciepłym, bezpiecznym
domu, potrafiły przybrać nawet kształt pełnego człowieka. Miauczenie
małego i jego wygląd ściągały na mnie potępienie i doskonale o tym
wiedziałam – równie dobrze jak o tym, że piękne imitacje prawdzi-
wych ludzi potrafiły się wylęgnąć nawet w domu, gdzie wychowywał
telewizor.

– Co, malutki, mamusia nie chce się bawić? – emerytka wracająca
z zakupów pochyliła się nad nim i spróbowała go pogłaskać. – Taki
jesteś śliczny, tak...

Mały zamarł, a po chwili wbił zęby w jej rękę.
Kobieta pisnęła przeraźliwie i ruszyła w swoją stronę, a dzieciak

chwycił nogawkę moich spodni i się podniósł. Kiedy podałam mu pa-
lec, chwycił go z całej siły. Ściskał mocniej, kiedy mijalísmy ludzi,
i pomyślałam, że tę nieufność musiał odziedziczyć po nas obu.

Nagle dotarło do mnie: wiem, jak sprawić, żeby się odprężył. Nie
dostał dużo, odłamałam maleńki kawałeczek. Wystarczyło. Przynaj-
mniej na chwilę.
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* * *

Dariusz zauważył fiolet, pochwalił to, jak odcień pomadki grał z moimi
oczami.

– Tobie też by pasował – rzuciłam bez zastanowienia.
– Do czego?
– Do worów pod oczami. Spałeś w ogóle?
– Może – odparł, a widząc mój pytający wzrok, dodał: – Trochę mi

się ostatnio miesza. I... czy dym rozmawia z chmurami?
Urwał i wzruszył ramionami.
W kompleksie mogli pracować tacy jak ja albo tacy, którzy nie przy-

stawali do rzeczywistości w inny sposób. Dariusz należał do tych dru-
gich, choć czasami wydawało mi się, że ze swoją delikatną cerą przy-
pomina aksolotla – prześwitujące żyłki na skroniach były jak czerwone
skrzela. Nauczyłam się, że czasami potrzebuje chwili na uspokojenie.
Że czasem będzie odpowiadał zagadkami i nie zawsze będzie pamię-
tał, o czym rozmawialísmy chwilę wcześniej. Teraz wyglądał jednak
fatalnie, niewyspany, skulony. Nawet jego blond włosy zwisały smęt-
nie, jakby zwiędły. Coś nie pasowało. Dopiero po chwili dotarło do
mnie, czego brakowało: blasku śnieżynek. To bez nich wydawał się
nikim.

– Co tam u Sfinksa?
Zgiął się wpół nad niedojedzoną zupą i złapał mnie za rękę.
– A pójdziemy do niej na chwilę? Tylko na chwilę. Ile trwa chwila?

O czym myśli mech? Do kogo ryż się uśmiecha niezliczonymi białymi
zębami?

Zdałam sobie sprawę, że jeszcze nigdy nie widziałam Białego Sfinksa.
Przelotnie zaświtała mi nadzieja na nowe śnieżynki. Świeże śnieżynki.
Skinęłam głową, jednocześnie podekscytowana i lekko zniesmaczona
samą sobą.

* * *
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Biały Sfinks miał ogromne zaropiałe oczy i grzywę, która przypomi-
nała zamarznięte promienie słoneczne. Jej oczy błyszczały jak małe,
głębokie, zimne jeziora, ropa w kącikach przypominała zeschnięte
trawy. Zbliżyłam twarz do wielkiego łba i zobaczyłam siebie, tak nie-
wyraźną, jakbym prawie nie istniała.

– Chyba cię polubiła. – Głos Dariusza dochodził z oddali.
Nic nie mogło się równać przebywaniu ze Sfinksem. Marta, mały,

siostra, dziewczyna, o której myślałam w pociągu i pod prysznicem –
wszystko się oddaliło. Teraz istniała tylko zmrożona jasność, w której
się roztapiałam. Nie potrzebowałam słów, pytań, poezji.

Wiedziałam, że wrócę.

* * *

Potem, w pociągu, został już tylko niesmak – ale kieszenie miałam
pełne, śnieżynki były w moich włosach, na twarzy, nawet na spodniach,
choć się przebrałam. Lśniłam, czy tego chciałam, czy nie.

Już dawno nie widziałam dziewczyny w zielonej bluzie. Pewnie
zmieniła pracę, skończyła studia albo przeprowadziła się do jakiej́s
lepszej części miasta. Może kupiła samochód. Tak czy inaczej, nie
miałam już szans się do niej odezwać, nawet gdybym chciała.

Marta nie powiedziała ani słowa, tylko pocałowała mnie w usta.
Zaczęła lizać mnie po twarzy. Pozwalałam jej na to, obojętna, czy pra-
gnęła mnie, czy blasku. W końcu ja też już od dawna nie myślałam
o niej, kiedy szłyśmy do łóżka. Może to właśnie był sekret dobrego ży-
cia: robić tak, żeby za bardzo nie bolało i nie spodziewać się odmiany.
Ustawiać poprzeczkę odpowiednio nisko.

Odłożyłam jeżynową pomadkę do szuflady, razem z pękniętą mu-
szelką i innymi pamiątkami. Czy też – symbolami rzeczy, na które nie
miałam odwagi.

* * *
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Przyniósł w pysku piłeczkę tenisową. Rzuciłam mu raz czy dwa, ale
nie mogłam patrzeć na potężne stworzenie goniące za czymś tak nędz-
nym. On mógł latać. Mogła dotrzeć wszędzie, gdzie tylko chciała – ale
zapomniał. Siedziała na wybiegu, pozwalała, żeby mali, paskudni lu-
dzie wystawiali go jak atrakcję.

Odważyłam się wej́sć do środka.
Najpierw się bał, ale w końcu pozwolił przetrzeć sobie oczy mo-

krą chusteczką. Musiało go bardzo boleć. Pozwoliła wyszorować się
ryżową szczotką, parsknęła jak zwykły koń.

Na pożegnanie zanurzyłam ręce w jego grzywie. Tego dnia w oczach
Sfinksa byłam trochę piękniejsza, było mnie trochę więcej. Może na-
wet miałam w sobie coś kociego.

Kiedy patrzysz w oczy Sfinksa, Sfinks zagląda w ciebie. Czy jakoś tak.
Zastanawiałam się, co widzi Sfinks.
Czy można przedawkować Sfinksa.

* * *

Dariusz pisał. Dariusz pisał wiersze i maile do wydawców, i zdarzyło
się tak, że któryś z nich dostrzegł coś w seriach psychodelicznych py-
tań i odpowiedzi, i wiersze Dariusza miały ukazać się w tomiku, a on
sam miał czytać je w klubokawiarni w centrum.

– Wreszcie mnie zauważyli! Musisz tam przyj́sć! Na razie nakład
będzie mały, z promocją też średnio, ale... Nazwałem go Piésni sfink-
sowe, jak ci to brzmi? Będziesz? Bo wiesz, z publicznością może być
ciężko, każda znajoma twarz się liczy. Przyjdź, błagam.

Zapomniał o poetyckiej manierze i paplał, szczęśliwy i zarumie-
niony jak dzieciak otwierający wymarzony prezent.

– Przyjdę. Wezmę Martę – obiecałam.
Miałyśmy rocznicę, i tak trzeba było coś wymyślić, jakoś to uczcić,

bo inaczej czekałyby mnie wyrzuty i milczenie, ale Dariusz nie mu-
siał o tym wiedzieć. Mały mógł zostać na parę godzin sam, pół śnie-
żynki powinno załatwić sprawę. Ten jeden raz. Pojedziemy pociągiem,
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a może nawet taksówką... Ile to już czasu, od kiedy ostatnio byłyśmy
gdzieś razem? Kiedy ruszyłyśmy się poza to getto? Odpłynęłam we
własne myśli.

* * *

Całkiem się ucieszyła. Pomalowała oczy, jak dawniej, założyła żółto-
szarą sukienkę, która pięknie grała z jej oczami.

Klubokawiarnia była mniejsza i przytulniejsza, niż się spodziewa-
łam. Regały z książkami sięgały po sam sufit, tu i tam stały schodki
dla niższych klientów, takich jak ja, gdybym czytała. Dariusz sie-
dział w fotelu na niewielkim podwyższeniu. Założył nogę na nogę,
a spodnie podjechały mu do góry, ukazując skarpetki w romby i kawa-
łek bezwłosej łydki. Odchrząkiwał co chwilę i obracał głowę w stronę
publiczności, czyli kilku osób na rozkładanych drewnianych krzeseł-
kach. Sądząc po wybranym miejscu, wydawca – łysiejący facet koło
pięćdziesiątki, który rozpierał się w drugim fotelu – nie spodziewał się
tłumów, i słusznie.

Zamówiłam kawę, Marta nie chciała nic i miała rację. Mogła usiąść
wygodnie i słuchać poezji Dariusza, a ja kręciłam się na swoim miejscu
z filiżanką w dłoni. Spodziewałam się ostrego syknięcia, w którym
Marta zawarłaby odrobinę wyższości i pogardy, ale nic takiego nie
nastąpiło; była wsłuchana w słowa Dariusza, jakby na świecie istniał
tylko on.

– I jak wrażenia? – spytał Dariusz, gdy czytelnicy się rozeszli. Podał
nam po kieliszku białego wina.

– Super, bardzo mi się podobało – odparłam, próbując przypomnieć
sobie choćby urywek z tego, co przed chwilą czytał.

Niepotrzebnie, bo Marta weszła mi w słowo. Dawno nie widzia-
łam jej tak ożywionej. Rozmawiali o metaforach – „Nie chodzi o to,
czym on jest dla mnie, autora. Nie. Czym albo kim jest dla ciebie?”
– i jej uśmiech, zawahanie, czy udzieli właściwej odpowiedzi. Mogła-
bym wej́sć na stół i zatańczyć kankana, mogłabym wyciągnąć pistolet,
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sterroryzować księgarza i obrabować go z kieszonkowych wydań kla-
syków, a żadne z nich nawet by nie mrugnęło. Kiedyś może byłabym
zazdrosna, teraz poczułam tylko lekkie rozbawienie. Wyobraziłam so-
bie, że wychodzą w ten deszcz i on otwiera nad nią parasol. Idą do
baru, potem do łóżka; nie mogliby skorzystać z naszej sypialni, mu-
sieliby spotkać się u niego. Wyobraziłam sobie zaniedbane mieszka-
nie starego kawalera, jasne włoski na zarośniętej brudem umywalce,
dawno nieprane zasłony, zaschnięte resztki sosu na kuchence. Nie
przeszkadzałoby jej to, przymknęłaby oko tak, jak potrafiła, kiedy bar-
dzo jej na czymś zależało.

* * *

W drodze powrotnej Marta milczała, oparta policzkiem o okno. Od
wina trochę bolała mnie głowa. Kolejne stacje migały za oknem, a ja
marzyłam o chwili, w której położę się, nie ustawiając budzika.

Mały spał na plecach z otwartą buzią. Jego ukochana maskotka,
wytarta syrenka z połyskliwym ogonem, leżała obok, jakby wypuścił
ją z dłoni, gdy zasnął. Nie poruszył się, kiedy weszłam do jego pokoju
i zapaliłam nocną lampkę. Na jego policzku błyszczała strużka śliny;
podeszłam, żeby ją wytrzeć.

Miał dziwnie chłodną twarz. Miał dziwnie sztywne ciało, piżamka
w dinozaury nie pasowała do tego chłodu i sztywności.

W panice nachyliłam się nad łóżeczkiem, objęłam go ramionami,
modląc się, żeby to wszystko było złudzeniem, żeby on oddychał, że-
byśmy żyli dalej jak wcześniej. Przycisnęłam go mocno do siebie, ota-
czając ręką jego włochatą główkę. Nie czułam jego oddechu. Pół śnie-
żynki. Ten jeden jedyny raz. Przecież ja nigdy... Zaczęłam gwałtownie
kołysać małego, jakby mógł się od tego obudzić, po cichu zaklinałam
rzeczywistość. Oddałabym wszystko, żeby tylko cofnąć czas; nie ob-
chodziło mnie nic poza małym, jedyną istotą, która była ode mnie
zależna, o którą musiałam dbać niezależnie od wszystkiego. Kolejną
istotą, którą zawiodłam.
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Mały nagle zakaszlał i złapał mnie piąstkami za włosy.
– Maaa!
Odetchnęłam z ulgą, aż zrobiło mi się słabo. Świat wrócił do nor-

malności, już nie musiałam zastanawiać się nad swoimi wyborami ani
nad tym, jaka droga doprowadziła mnie pod ścianę. Pocałowałam ma-
łego w policzek, odłożyłam go do łóżeczka i zgasiłam światło.

Zanim upewniłam się, że zasnął, Marta zdążyła paść na łóżko. Po-
łożyłam się przy niej, zupełnie rozbudzona, i podłączyłam słuchawki
do telefonu. Najnowsza piosenka mojej siostry mówiła o jej nieustra-
szonej walce o tożsamość, o to, by być sobą, i bardzo przypominała
najnowszy hit z radia. Siostra nagrała filmik promocyjny. Musiała
zrobić sobie kilka operacji, bo nie wyglądała tak, jak ją pamiętałam.
Mogła być dowolną kobietą w średnim wieku, mającą dość pieniędzy,
żeby próbować zatrzymać czas. Pierwszy raz kliknęłam kciuk w dół.
Jej walka polegała na tym, że zniknęła. Jej tożsamość sprowadzała się
do ucieczki przed starzeniem. Albo przed samotnością. Przed samą
sobą. Nagle zatęskniłam za kimś, kogo właściwie wcale nie znałam.

Zdałam sobie sprawę, że już dawno nie patrzyłam, jak jeździ na
jednorożcu. Nabrałam ochoty wyj́sć jej naprzeciw.

Napisałam do siostry. Zablokowała moje konto.

* * *

Dariusz pisał. Po tryumfie poetyckim – Piésni sfinksowe zdobyły kilka
nagród, on sam pojawił się nawet w telewizji – postanowił oddać się
wyłącznie tworzeniu, a pierwszym krokiem było napisanie wniosku
o urlop.

– Bezpłatny i bezterminowy. Gdyby coś nie wyszło, to będę miał
gdzie wrócić – tłumaczył mi, popijając kawę. Sam już nie jadał na
stołówce, ale dalej bez pytania przynosił mi talerz z daniem dnia.

Zaczął nosić eleganckie spodnie w kratkę, mówił wolniej i trochę
głośniej, jakby chciał zwrócić na siebie uwagę otoczenia.

– Tak sobie myślałem, nawet rozmawiałem z dyrektorem... Może
zajęłabyś się Sfinksem? Napiszę ci wniosek o przeniesienie. W trybie

368



natychmiastowym. Powiedział, że przeniosą cię od ręki. To będzie
taki awans, tylko w bok. Co ty na to?

W normalnej sytuacji pewnie skakałabym z radości, ale akurat te-
raz miałam sprawy do załatwienia w swoim ogrodzie. Planowałam
złamać pewien przepis.

– A za dwa tygodnie?
– Nie ma mowy. Muszę odej́sć teraz, czuję to, a oni nie będą chcieli

co chwilę zmieniać jej opiekunów. Wiesz, jak to wygląda.
Wiedziałam.
– Dobrze, napisz ten wniosek. Jutro zaniosę go do kadr, a teraz

naprawdę muszę lecieć.

* * *

Wielookie o było jak zwykle opuszczone, ale coś się zmieniło. Mleczne
szkło wydało mi się bardziej przejrzyste, nie oddzielało mnie już tak
ścísle od świata. Może dlatego, że po raz pierwszy przyszłam z kon-
kretnym, parzącym pytaniem: co mam zrobić ze swoim życiem, jeśli
trzyma mnie w nim tylko obowiązek wobec małego i Sfinksa?

Cisza dzwoniła mi w uszach.
Nie działo się nic, a czas na obiad się kończył, musiałam wracać do

przeczesywania trawy w poszukiwaniu zużytych wspomnień. Ostatnie
przed obiadem było jak przestroga od pomarszczonej, pomarańczowej
od solarium kobiety, która przez całe życie się uśmiechała, aż dostała
skurczu szczęki. Dopiero wtedy postanowiła zrobić coś dla siebie –
i ze wszystkich możliwych rzeczy wybrała towarzystwo pół ludzi, pół
zwierząt w moim ogrodzie.

Wspomnienie było zamazane, obracałam je na wszystkie strony, ale
rozjarzyło się na moment tylko wtedy, gdy kobieta została sama. Ode-
tchnęła głęboko – Tak, proszę pani, powietrze mamy tu bardzo czyste
– i wyprostowała się, ale chwilę później zacisnęła dłonie na uchwycie
białej torebki. Rozejrzała się w poszukiwaniu towarzystwa, ruszyła
przez trawę w kierunku wyj́scia i, bez wątpienia, kolejnej atrakcji. Nie
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chciałam tak. Nie chciałam unikać samej siebie. W przypływie gniewu
uderzyłam dłonią w zewnętrzną ścianę, rozświetloną, chłodną i nie-
dostępną.

– Zrób coś! Powiedz coś! Co ja mam zrobić?!
Wielookie o milczało. Nagle odechciało mi się starać i szukać od-

powiedzi. Zostały same fakty. Od uderzenia bolał mnie nadgarstek.
Nadszedł czas wsiąść na rower i wracać, skąd przyjechałam. Byłam
zmęczona.

Zrozumienie przyszło na odchodnym: Czasem muszę radzíc sobie
sama, nawet wielookie o nie powie, co robíc.

Sama to sama. Radzić sobie to sobie radzić. Mogłam zacząć, gdzie
chciałam, a chciałam od rzeczy najstarszych. Tam miałam najmniej do
stracenia, a tęskniłam. Dalej bolało mnie to, że zostałam bez niej –
i nigdy po mnie nie wróciła.

Wiedziałam, że siostra może się poskarżyć. Że łamię regulamin.
Że nie przyszła tam po to, żeby po latach naprawiać stosunki rodzinne,
tylko po to, żeby pojeździć na białym jednorożcu. A mimo to, gdy roz-
brzmiał gong i upłynął czas na plewienie, przyczaiłam się w cieniu
czerwonej wypatroszonej ryby. Mieściło się w niej do pięciorga osób,
zazwyczaj nagich. Najczęściej przynosili własne zabawki, choć zapo-
minalscy mogli skorzystać z firmowych, wetkniętych w ogon. Teraz
ryba była pusta i miałam nadzieję, że tak zostanie.

Aż podskoczyłam, kiedy na trawie pojawili się pierwsi goście. Za-
cisnęłam dłoń w kieszeni spodni, błagając w duchu, żeby do mnie
nie podeszli. Młodzi, dziewczyna i chłopak, wyglądali na nowicjuszy.
Trzymając się za ręce, stanęli na środku ogrodu i rozglądali się, aż on
wskazał bańkę. Dobry wybór na pierwszy raz – mruknęłam. Mogli się
w niej schować i widzieć siebie i cały świat przez kolorową zasłonę,
mogli dodać sobie uroku. Bez efektów ubocznych, bez towarzystwa,
którego mogliby potem żałować. A co najważniejsze – z dala od ryby
i ode mnie.

Ogród powoli zaczął się zapełniać, a ja coraz bardziej się denerwo-
wałam. Siostra dawno powinna tu być, to była jej pora. Zamiast tego
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patrzyłam z bliska na owłosione brzuchy i dyndające genitalia ludzi,
którzy chcieli przez chwilę coś poczuć, ale raczej nie chcieli być przy
tym obserwowani.

Na dworze musiało już być ciemno, ale póki w kompleksie byli
klienci, było w nim też słońce. Mielísmy własny system oświetlenia,
zaprojektowany tak, żeby niezależnie od pory roku tworzyć iluzję po-
godnego wiosennego przedpołudnia.

Pomyślałam o małym i Marcie i poczułam wstyd – zaniedbywałam
ich oboje dla własnych mrzonek. Podekscytowanie i napięcie gdzieś
zniknęły; drugi raz tego samego dnia musiałam zderzyć się z rzeczy-
wistością. Przemknęłam się z ryby do wyj́scia dla pracowników. Nikt
nie zwrócił na mnie uwagi, a gdyby nawet, wytłumaczyłabym się po-
ważnie brzmiącymi względami technicznymi. Klienci nie potrzebowali
prawdy.

Wskoczyłam pod prysznic, wyszorowałam się cała i przebrałam w ne-
utralne ubranie do pociągu. Przed wyj́sciem rzuciłam ostatnie spojrze-
nie na ogród i, oczywíscie, teraz nagle się pojawiła – szła zamaszystym
krokiem, wychudzona jak nie ona, mijała odurzonych sobą nastolat-
ków i znudzone pańcie. Po krótkim zawahaniu rzuciłam się do szafki
na ubrania: musiałam wykorzystać swoją szansę, ale nie mogłam ry-
zykować, że przywlokę do domu coś paskudnego.

Pospiesznie naciągnęłam na siebie żółty kombinezon i rzuciłam się
do wej́scia. Karta przeciągnięta przez czytnik, zielone światełko, zna-
jomy dźwięk odblokowywanych drzwi. Dogoniłam ją w ostatniej chwi-
li, tuż przy jednorożcach. Z bliska przypominała szkielet obciągnięty
skórą. Zachciało mi się płakać; przypomniałam sobie, jak przed uciecz-
ką z domu odmawiała jedzenia, a potem w nocy plądrowała lodówkę.
O tym też się nie mówiło.

– Czego chcesz? – rzuciła.
– Nie wiem... Porozmawiać. Martwię się o ciebie, bo...
– Nie ma powodu. Masz ułożone życie. Masz dziecko i żonę. Zajmij

się swoimi sprawami. Daj mi spokój. I ciesz się, że tym razem nie
doniosę twojemu szefowi.
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Wskoczyła na swojego białego rumaka, dźgnęła go piętami i poga-
lopowała przed siebie.

* * *

Moja siostra napisała piosenkę o samotności pośród innych ubranych
na fioletowo.

Kliknęłam kciuk w dół, ale odsłuchałam raz i drugi. Mogłam pusz-
czać muzykę do woli, bo Marta była w mieście. Zaczęła chodzić na
wieczorki poetyckie, w końcu jej też należało się coś od życia, chciała
poczuć się kimś więcej niż matką. Wracała późno, szczęśliwa, od-
rębna. Jeśli budziłam się, kiedy wchodziła do łóżka – zapach papiero-
sów spłynął pod prysznicem, zapach alkoholu zostawał z nią – głaskała
mnie po głowie albo poklepywała lekko po ramieniu. Śpij, śpij.

Moja siostra śpiewała o tym, jaka jest silna, bo woli samotność od
ludzi, którzy kiedyś byli jej bliscy, ale stali się obcy. Refren wpadał
w ucho, w tym wydaniu nawet numer o utracie mógł zachęcać do
tańca.

Aż podskoczyłam, słysząc zgrzyt klucza w zamku. Wyłączyłam od-
ruchowo muzykę i wyprostowałam się na krześle, ale Marta nie zwró-
ciła na mnie większej uwagi. Od razu zniknęła w łazience.

Kiedy nachyliła się nade mną, żeby pocałować mnie w czoło – Siedź
sobie, kochanie, dobranoc – zauważyłam coś nowego. Malinkę na od-
słoniętej szyi. Marta pachniała kokosowym żelem pod prysznic, pro-
mieniała.

Nałożyłam słuchawki i kliknęłam w piosenkę siostry, ale wyskoczył
tylko błąd. Nie znaleziono.

* * *

Przy sprzątaniu ogrodu znalazłam kawałek muszelki. Ukruszony, ze
śladami granatowego lakieru, którym ją kiedyś pomalowałam. Wrzu-
ciłam go do kieszeni i wróciłam do wyrywania chwastów.
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To ona zniszczyła muszelkę. Myślała, że wtedy spałam, ale obser-
wowałam ją spod przymkniętych powiek, jak wówczas, gdy wymykała
się na imprezy. Czułam, że tym razem było inaczej, choć nie potrafiła-
bym tego wytłumaczyć – nosiła taki sam, mocny makijaż jak zawsze,
miała przy sobie tylko czarny błyszczący plecaczek na długich szel-
kach.

Nie wiedziałam nawet, że zna mój tajny schowek w najdalszym
rogu szuflady ze skarpetkami. Wyłowiła z niego wisiorek, zmiażdżyła
go ciężkim glanem – wapienna skorupka chrupnęła cicho, nie miała
żadnych szans – i odłożyła na miejsce razem z przygotowaną zawczasu
karteczką. Stłumiłam oburzenie.

Wyszła, zamykając starannie drzwi, a ja natychmiast wyskoczyłam
z łóżka, podbiegłam do szafy i stanęłam przed największym dylema-
tem w swoim ośmioletnim życiu. Mogłam powiedzieć rodzicom o jej
ucieczce albo pozostać lojalna wobec tej, która pisała, że zabiera ka-
wałek muszli na znak, że nigdy o mnie nie zapomni; że zawsze pozo-
staniemy siostrami i że mnie kocha.

Wróciłam do łóżka. Udawałam, że o niczym nie wiem.
Kawałek muszelki nie znalazł się w trawie przypadkowo. To było

pożegnanie. Nie miałam wpływu na jej decyzję, tak samo jak wtedy.

* * *

A potem zabrali mi też ogród. Przyszłam do pracy, niewyspana, ale
zanim zdążyłam się przebrać, zadzwonił do mnie kierownik. Nie wi-
działam go na oczy od chwili zatrudnienia, wszystkie informacje –
o niedociągnięciach, urlopach, normach do wyrobienia na premię –
przychodziły mailem. Teraz stał przede mną, w koszuli w na wpół
obrane banany, i produkował przydługi wstęp o zadaniach w pracy,
rozwoju i pasjach. Ze wszystkich sił starałam się nie ziewnąć i dopiero
po chwili dotarło do mnie, o co mu chodzi.

– Przeniesienie?
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– Od dzisiaj. Ponoć nie będziesz potrzebowała przeszkolenia. –
Wyciągnął do mnie dłoń z plastikowym prostokątem. – To twój nowy
identyfikator.

Czyli Dariusz nawet się nie pożegnał.
Po przyj́sciu do domu zrozumiałam dlaczego.
Marta była na tyle miła, że zostawiła list. Nie szukaj nas. Dziękuję

za wszystko.
Nie miałam zamiaru. Gdybym mogła odwrócić bieg wydarzeń, zro-

biłabym to, ale jednocześnie czułam ulgę. Małą, szarą, zmęczoną ulgę.
Wiedziałam, że zajmie się małym lepiej, niż ja bym potrafiła; że stwo-
rzą rodzinę, taką, jakiej ze mną mieć nie mogła. Nawet jeśli mieli się
nienawidzić, to byli w stanie utrzymać to w ryzach, zachować pozory
– a tyle wystarczało.

* * *

Chodziłam do pracy, bo tyle mi zostało. Zbieranie cudzych kawałków
życia pozwalało nie myśleć o własnym. Po godzinach przytulałam się
do smukłej szyi Sfinksa, a kiedy już naprawdę musiałam, wracałam do
ciszy. Składał się na nią dźwięk lodówki i stłumione głosy sąsiadów za
ścianą.

Leżałam godzinami na łóżku i snułam plany, jak zmienię swoje ży-
cie. Nie zmieniałam. Nie byłam nawet w stanie wyrzucić szamponu
Marty – stał jak zawsze otwarty pod prysznicem, jakby za chwilę miała
wpaść do domu.

A potem, bez lęku – nie boję się, kiedy dzieje się coś groźnego –
z całkowitym przekonaniem o swojej racji ostatni raz zaciągnęłam się
mroźnym zapachem Sfinksa, nałożyłam jej uprząż i wyprowadziłam
ze stajni. Szedł za mną ufnie, jakby przeczuwał wolność, nie zawahał
się ani na moment.

Zwalczyłam pokusę, żeby pojechać tam na jej grzbiecie, więc szli-
śmy długo. Na wpół spodziewałam się, że zawyją syreny alarmowe
i ktoś nas powstrzyma, ale niedochodowe peryferia Kompleksu nie
były pilnowane tak świetnie jak w zapewnieniach.
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Biały Sfinks schylił delikatnie głowę, wchodząc do wielookiego o.
Nie potrzebowała mnie już; słyszałam stukot kopyt o mleczne szkło.
Stałam na zewnątrz, patrząc, jak olbrzymie oczy rozjarzają się ogniem,
i czułam, że dopełnia się coś bardzo ważnego, że otwiera się przej́scie,
którego nie było wcześniej i które miało zaraz zniknąć.

Nie miałam już czego szukać w Kompleksie.
Nie miałam nikogo, kim musiałabym się opiekować, o kogo musia-

łabym dbać czy się martwić.

* * *

Po powrocie do domu nagrałam piosenkę o samotnym dziku i wrzu-
ciłam ją do sieci. Może kiedyś doczekam się lajka z anonimowego
konta. Może w miejscu awatara będzie miało ukruszoną muszelkę,
lakierowany wisiorek.
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ZA TRZY PIÓRA

–
KAJA PIAŚCIK

Absolwentka kierunku organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej,
niedługo także filmoznawstwa i medioznawstwa. W wolnym czasie
pisze głównie queerowe opowiadania fanowskie, oprócz tego trochę
fantastyki, czasem scenariusze. Po studiach planuje skupić się na swo-
jej twórczości literackiej.

377



Zmierzchało. W niebieskim półmroku zamajaczyło w oddali pomarań-
czowe światło. Vaso przystanął i kucnął, wytężając wzrok.

Spomiędzy drzew powoli wysunęła się sylwetka czegoś, co kiedyś
mogło być jeleniem. Kołysząc się na czterech pokracznie wygiętych
nogach, potwór wyszedł na zaniedbany trakt i stanął pośrodku drogi,
wystawiając się na pełny widok. Chociaż podobne stworzenia zwia-
dowca widywał już pewnie setki razy, zdeformowany szkielet przebija-
jący skórę i resztki czarnej tkanki poprzetykanej jarzącymi się w ciem-
ności żyłami żaru niezmiennie budziły w nim niepokój.

Przewodnik zdjął z pleców łuk i nie spuszczając oka z jelenia, zało-
żył strzałę na cięciwę. Wiatr niósł woń spalenizny.

A wtedy głowa potwora z chrupnięciem odwróciła się do góry no-
gami. Nieprzejęte zmianą w budowie własnego ciała stworzenie od-
wróciło się i powłócząc poskręcanym porożem po kamieniach, powlo-
kło się z powrotem za linię drzew. Vaso poczekał, aż pomarańczowe
światło błyskające między bielą kości zupełnie zniknie mu z oczu, po
czym schował strzałę, wyprostował się i powoli odetchnął. Nawet po
dwóch latach, które upłynęły odkąd po raz pierwszy ujrzał podobnego
potwora, wciąż trudno było mu powstrzymać dreszcz obrzydzenia.

Wracając w stronę Legii, która powinna już rozłożyć obozowisko,
Vaso zwolnił i zaczął ostrożnie stąpać po nierównej ziemi. Nawet tu,
po obu stronach wciąż uczęszczanej drogi, Sangenfarraghdr był cho-
lernie gęsty. Korony drzew niemal zbiegały się nad głową, prawie
całkowicie zasłaniając niebo i pogrążając wszystko w przedwczesnej
ciemności.

Chociaż kohorty Najemniczej Legii Południowej były nieduże, od-
dział liczył trzysta osób. Trzysta osób w ciężkim rynsztunku, podążają-
cych przez skażony paskudną, mściwą magią las. Jak można się było
spodziewać, podróż szła więc mozolnie, nawet jeśli oddział prowa-
dzony był przez dziewięciu miejscowych zwiadowców. Vaso nie mógł
jednak zaprzeczyć, że trud był wart swojej ceny – Legia płaciła lepiej
niż porządnie. „I jest zdyscyplinowana” – docenił zwiadowca, pozdra-
wiając w milczeniu stojących na straży żołnierzy. Dopiero tutaj mógł

378



usłyszeć jakiekolwiek dźwięki dochodzące z obozowiska, rozłożonego
po części na samej drodze, a po części na jej skraju. Legionísci, zgod-
nie z silną sugestią przewodników, rozmawiali zniżonymi głosami i nie
hałasowali ponad to, co było absolutnie konieczne.

Gdy dotarł do pierwszego z brzegu, niewielkiego ogniska, odszu-
kał wśród prowadzących kolumnę przewodników Sidhe. Elf siedział
w kręgu światła, ale, co ciekawe, nie był sam.

– Panowie – przywitał się Vaso, podchodząc bliżej.
Sidhe odwrócił się i odpowiedział skinieniem głowy. Vaso już wcze-

śniej zauważył bladą skórę i jasne włosy przybysza oraz pomyślał,
że mężczyzna nie jest ani legionistą, ani żadnym z pozostałych zwia-
dowców. Ale dopiero teraz, gdy nieznajomy podniósł wzrok, Vaso
mógł dostrzec wyraźnie zarysowane kości policzkowe i spływający po
ramieniu długi, jasny warkocz. I futerał na lutnię, który nieznajomy
obejmował ramieniem.

Wiedząc, że rozmowa między mężczyznami była utrudniona i sam
będzie musiał odpowiadać na pytania, Vaso zdjął łuk i kołczan, po
czym zajął miejsce po drugiej stronie przyjaciela. Sidhe wskazał na
niego dłonią, zwracając się znów w stronę nieznajomego.

– Ach, rozumiem – powiedział długowłosy, przenosząc wzrok na
Vaso. Pomimo łagodnego, migdałowego kształtu oczu i melodyjnej
uprzejmości w głosie, spojrzenie miał ostre i przenikliwe. – Jestem
Myszołów, bard i bajarz, do usług.

Vaso wiedział, że prowadzą kilka osób, które dołączyły do legio-
nistów, widział przelotnie parę z nich. Barda nie zauważył jednak
wcześniej ani razu. Pamiętałby.

– Vaso, a to Sidhe. Do twoich.
– Twój przyjaciel powiedział, że jest ktoś, kto może mi pomóc. Naj-

wyraźniej czekałem na ciebie.
– On ci tak powiedział?
Vaso zauważył kątem oka, jak Sidhe dyskretnie przewraca oczami,

ale wbrew temu, czego się spodziewał, Myszołów jedynie uśmiechnął
się szerzej. Równe, zadbane zęby błysnęły krótko w świetle ogniska.
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– Jasno i wyraźnie, chociaż nie słowami.
Większość ludzi zaczynała w takich momentach niezręcznie się tłu-

maczyć, czego Vaso i Sidhe zgodnie nigdy nie przerywali. Mało chwa-
lebna rozrywka, ale nawet po tylu latach za każdym razem wywo-
ływała błysk rozbawienia w ciemnych oczach elfa. Bard nie dał się
jednak podpuścić, więc Vaso skinął mu tylko głową na potwierdzenie.

– Potrzebujesz czegoś, Myszołowie?
– Przewodników, którzy najlepiej znają te drogi. Legionísci kazali

szukać rudego mężczyzny.
Vaso sięgnął ku twarzy, poluzował chustę, którą dotąd naciągniętą

miał aż pod oczy, i ściągnął ją na szyję, obserwując, jak brwi barda
unoszą się w zaskoczeniu.

– Ach – westchnął ze zrozumieniem mężczyzna. – To dlatego wy-
śmiali mnie, kiedy powiedziałem, że nie ma rudego wśród zwiadow-
ców.

Vaso wzruszył ramionami, tłumiąc nagłą potrzebę wytłumaczenia
się. Wiedział, że nie musi. Sądząc po uśmiechu w kącikach jego ust,
bard sam na pewno rozumiał, że zwiad poniekąd mija się z celem, gdy
zwiadowcę widać z horyzontu nawet o zmierzchu.

– Znalazłeś, kogo szukasz – mruknął, zaskoczony narastającym w so-
bie zniecierpliwieniem. – My dwaj przeprowadzamy przez ten las od
przeszło dwóch lat, od samego początku. Ale jeśli szukasz ciekawych
opowieści, będziesz rozczarowany.

– Czyżby? – odrzekł chłodno bard.
Przysłuchujący się dotąd ich rozmowie Sidhe cmoknął w tym sa-

mym momencie językiem, posłał Vaso karcące spojrzenie i wykonał
dłońmi kilka płynnych ruchów. Potem znów spojrzał na barda, kieru-
jąc do niego trzy krótkie gesty.

– Nie kłamię – zaprotestował w odpowiedzi Vaso, po czym odwrócił
się do Myszołowa, by przetłumaczyć: – Pyta, co chcesz wiedzieć.

– Dziękuję. – Myszołów skinął głową w stronę Sidhe. – Słyszałem,
że Legia próbowała najpierw przej́sć przez las jednym z północnych
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traktów. Wybaczcie zawodową ciekawość, ale chciałbym wiedzieć coś
więcej, a żołnierze... nie są zbyt rozmowni.

– Żołnierze – wyjaśnił spokojnie Vaso – nie mówią dużo, bo ich o to
prosilísmy. A przy tym, o ile się nie mylę, są w żałobie.

– Zrozumiałe. Stracili swojego adhenerale.
Tradycyjna nazwa stopnia zabrzmiała miękko i naturalnie w ustach

barda, a Vaso wyłapał w jego głosie nutę podobną do tej, z którą le-
gionísci mówili o poległym dowódcy. Nutę szacunku i smutku, choć
naznaczoną nieco bardziej współczuciem.

– Właśnie o to chciałem zapytać – kontynuował bard. – Co się
tam zdarzyło? Jak to możliwe, że potwory zaskoczyły zawodowych
żołnierzy i zabiły akurat najwyższego stopniem?

Vaso i Sidhe wymienili spojrzenia. Elf jednak tylko dał znak, by nie
przerywali rozmowy, po czym podniósł się jednym płynnym ruchem
i zaczął przygotowywać do swojego patrolu.

Ciekawe, co takiego Myszołów obiecał mu za odpowiedzi. Vaso
mógł mieć tylko nadzieję, że było to coś wartego tak bezczelnego
wysługiwania się nim. „Dzięki, przyjacielu” – pomyślał z rezygnacją
zwiadowca, podczas gdy bard nie spuszczał z niego wyczekującego
spojrzenia.

– Nie było nas tam – zaczął, pomimo głodu i zmęczenia siląc się na
uprzejmość. – Ale trakty na północ stąd są nieprzejezdne, zbyt nie-
bezpieczne. Legia chciała skrócić sobie drogę i zaoszczędzić na prze-
wodnikach. – Vaso wzruszył ramionami. – Obozowała blisko drzew,
a potwory potrafią wyłazić nocą na skraj lasu. Cena arogancji, bardzie.

Myszołów zamrugał powoli, przekrzywił głowę z zaciekawieniem.
Światło zabłysło na srebrnych kolczykach w jego uchu.

– A jednak ciężko uwierzyć, że trzystu żołnierzy nie poradziłoby
sobie z kilkoma potworami, nawet nocą. Czy to możliwe, że one... są
świadome tego, co robią?

– Bardziej niż możliwe. Zwykle nie mówi się o tym głośno, by nie
straszyć podróżnych, ale stworzenia, które schodzą z gór, są inteli-
gentne.
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Sidhe wybrał ten moment, by dotknąć palcami ramienia Vaso. Zwró-
ciwszy na siebie uwagę, zaczął wyraźnie formułować gesty.

– Inteligentne, ale na wpół zdziczałe – czytał Vaso, obserwując jego
ruchy. – Na wpół wściekłe z żądzy krwi. Idziesz już?

Sidhe skinął głową.
– Widziałem jednego na drodze, poszedł z powrotem na północ.

Może być gdzieś blisko, jeśli odbił w tę stronę.
Elf podniósł rękę, przyłożył ją do skroni z trzema palcami skiero-

wanymi ku górze, rozłożonymi szeroko od siebie. Uniósł brwi.
– Tak – potwierdził Vaso. – Jeden z tych spokojnych.
Dwa palce razem, przyłożone do kącika oka, potem otwarta dłoń

zwrócona w stronę lasu – będę go wypatrywać. Potem Sidhe zwrócił
się w stronę przyglądającego im się barda, składając dłonie w geście
pytania, tak by Vaso widział wszystkie ruchy.

– Czy znasz... – zwiadowca zawahał się, spróbował: – Nieznaną
opowiésć?

Ramiona Sidhe opadły lekko, w oczach błysnęło znajome zniecier-
pliwienie. Vaso dobrze znał ten wyraz twarzy, chociaż odkąd nauczyli
się rozmawiać, elf rzadko miał powody do frustracji. Opowiésć o nie-
znanej kobiecie, sparafrazował po chwili zastanowienia Sidhe, ale Vaso
dalej widział niepewność w jego gestach. I rozczarowanie w oczach,
gdy przetłumaczył je bardowi.

Z twarzy Myszołowa zniknęła jednak subtelna konsternacja.
– Opowiésć o Nieznajomej – poprawił bard, posyłając Sidhe krótki

uśmiech. – Znam wszystkie cztery części.
Vaso patrzył, jak Sidhe bierze głęboki, spokojny oddech. Mógł się

domyślić, że bard płacił za informacje opowieściami – cenną walutą
dla przewodników podczas długiej i nudnej podróży znanymi ścież-
kami.

– Mówi, żebyś przyszedł rano – przetłumaczył jeszcze Vaso, zanim
Sidhe pożegnał Myszołowa krótkim ukłonem.

– Przyjdę. Do zobaczenia, przewodniku.
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Elf klepnął jeszcze Vaso w ramię, poprawił wiszący przy biodrach
kołczan, a potem odwrócił się i miękkim krokiem oddalił od ogniska,
znikając w ciemności.

Vaso został sam z bardem. Chociaż po drugiej stronie ogniska troje
przewodników kładło się już do snu, jedno przy drugim, Myszołów nie
wyglądał, jakby miał zamiar wstać.

– Mi też będziesz dłużny opowieść.
– Niewątpliwie – zgodził się bard, nie kryjąc rozbawienia. – A więc?

Inteligentne potwory w pobliżu obozu, mówisz?
– Na tyle inteligentne, żeby nie atakować samodzielnie trzystu zbroj-

nych.
– Na tyle, żeby wiedzieć, który ze zbrojnych jest najwyższy stop-

niem i zaatakować dokładnie jego?
Vaso zastanowił się przez chwilę. Domyślał się, o co tak naprawdę

pyta bard, dokąd prowadzi jego ciekawość. O Sangenfarraghdr krą-
żyło wiele pogłosek. W większości nawet prawdziwych – mieszkań-
cami lasu były nie tylko spaczone zwierzęta zrodzone ze starej magii
rozpaczliwie broniącej się natury.

– Druidzi nie kontrolują potworów, jeśli o to pytasz.
Myszołów mruknął przeciągle, niby potwierdzająco. A potem przy-

sunął nieco bliżej i nachylił, nie spuszczając z Vaso przenikliwego spoj-
rzenia.

– Czyżby więc – zapytał ciszej – Legii w ogóle nie zaatakowały po-
twory? I to dlatego żołnierze milkną, gdy pytam o szczegóły?

Bard musiał pięknie śpiewać, mając taki głos. Szkoda, że póki nie
wyjdą z lasu, nic ponad cichą rozmowę nie wchodzi w grę. Ignoru-
jąc przelotne rozczarowanie – Sidhe z pewnością doceniłby pieśń lub
balladę bardziej niż opowieść – Vaso zastanowił się nad odpowiedzią.

– Nie muszą ci się zwierzać, bardzie – mruknął wreszcie.
– Dlatego pytam ciebie. Też nie musisz mi nic mówić, Vaso, ale

w stolicy cenią sobie wieści z Sangenfarraghdr. A ja, prócz przekazy-
wania tych wieści, chciałbym mówić ludziom, którym przewodnikom
najbezpieczniej zaufać w drodze na zachód.
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Vaso ledwo powstrzymał się, by nie parsknąć śmiechem. Bard fak-
tycznie potrafił być przekonujący.

– W porządku, Myszołowie. – Pozwolił sobie na uśmiech. – Obyś
tylko nie zapomniał ich imion.

– Nie zapomnę – zapewnił powoli bard.
I nie wydawał się zaskoczony, gdy Vaso opowiedział mu w dużym

skrócie o tych, którzy w lesie szukali schronienia przed karą i wymia-
rem sprawiedliwości.

– Zwykli bandyci – wytłumaczył zwiadowca. – Z tym, że akurat ci
lubią używać ideologii jako wymówki dla morderstw.

– I wolą żyć obok, ach, zdziczałych z żądzy krwi potworów zamiast
stanąć przed sądem.

– Odkąd potwory zeszły z gór dwa lata temu i zablokowały pół-
nocne trakty, wielu łowców zaczęło zarabiać na przeprowadzaniu lu-
dzi przez las. A pewnie drugie tyle woli tych ludzi zabijać i okradać.

– Bandyci mają własnych przewodników – potwierdził Myszołów
i po chwili namysłu zaczął znowu: – Ta kohorta wraca znad morza.
Król płaci Legii za odpieranie ataków na zachodnie wybrzeże.

– Oto twoje porywające wieści, bardzie – odparł Vaso. – Udają,
że są anarchistami, ale ta banda tylko czai się po lesie i szuka okazji
do walki. Z kimkolwiek.

Myszołów milczał przez chwilę. Na tyle długą, by zwiadowca miał
ochotę sprecyzować, że to wszystko, co może mu powiedzieć. To był
długi dzień i jedyne, o czym Vaso potrafił jeszcze myśleć, to posiłek
i kilka godzin snu. Bard jednak w porę otrząsnął się z zamyślenia.

– Ciekawsze wieści niżbym się spodziewał. Z pewnością ciekawsze
od potworów.

Vaso uniósł brwi. Naprawdę chciał już dołączyć do drzemiących po
drugiej stronie ognia towarzyszy.

– Cieszę się, że mogłem pomóc.
Chyba nawet udało mu się nie zaakcentować tego jak pytania, cho-

ciaż sam nie widział nic interesującego w bandytach, zwłaszcza tych,
którzy potrzebują ideologicznych wymówek do napadów i kradzieży.
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Bard wydawał się sądzić inaczej, ale szczęśliwie nie podzielił się spo-
strzeżeniami.

– Dziękuję – powiedział zamiast tego. – Wystarczająco cię przetrzy-
małem. Wybacz.

Vaso potrząsnął głową, patrząc jak Myszołów podnosi się z ziemi.
Bard miał, podobnie do Sidhe, chłodną urodę i smukłą sylwetkę, ale
brakowało mu idealnych proporcji elfa. Długie kończyny i wysoki
wzrost były jednak wystarczającym potwierdzeniem jego mieszanej
krwi. Więc chociaż bard wyglądał na jakieś dwadzieścia pięć lat, miał
na pewno sporo więcej.

– W porządku. Pamiętaj jutro o Opowiésci o Nieznajomej.
Myszołów potwierdził skinieniem głowy, przerzucił przez ramię pas

futerału. Nie powiedział jednak nic więcej. Uniósł tylko dłoń w geście
pożegnania i posłał zwiadowcy uśmiech wdzięczności, po czym od-
dalił się w stronę dalej położonych ognisk i rozłożonych wokół nich
żołnierzy.

Vaso miał tylko nadzieję, że Sidhe doceni jego poświęcenie.

* * *

Pół następnego dnia Vaso spędził daleko przed czołem kolumny. W mię-
dzyczasie wrócił tylko raz, by przekazać, że mogą bezpiecznie popro-
wadzić Legię skrótem, ale nawet z oddali widział wyraźnie jasnowło-
sego Myszołowa idącego obok Sidhe. Dobrze, przynajmniej bard do-
trzymał umowy, a elf dostał swoją Opowiésć o Nieznajomej. Czymkol-
wiek by ona nie była.

W południe Vaso wymienił się z inną przewodniczką, drobną elfką
o imieniu, które zawsze mylił, i wrócił na przód ciągnącej przez las
Legii. Prowadziła dwójka zwiadowców, a kawałek za nimi i drugie
tyle przed pierwszym szeregiem żołnierzy szli Sidhe z Myszołowem.
Obok nich szedł jednak jeszcze trzeci mężczyzna. Niewysoki, dobrze
zbudowany, o złotobrązowej skórze. Białe pasma w krótko ściętych,
ciemnych lokach były raczej świadectwem trudów życia niż wieku.
Kapitan Dziewiątej Kompanii, Ahsa Caewen.
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– Adcomandeire – pozdrowił go Vaso. – Jeśli utrzymamy tempo,
jutro wieczorem powinnísmy wyj́sć z lasu.

– Cieszę się – odpowiedział mu Caewen, rzucając przez ramię spoj-
rzenie na idących za nimi legionistów. – Wszyscy chcemy być już
w domu.

Spośród trzech dowódców kompanii, adcomandeire Caewen był tym,
którego Vaso i Sidhe znali i lubili najbardziej. Tym, przede wszyst-
kim, który nalegał na zatrudnienie przewodników po nieudanej próbie
przeprawy na północy, co dobrze świadczyło o jego rozsądku.

Zanim idący zrównali się z nim, Vaso przywitał Myszołowa skinie-
niem głowy. Bard odkłonił się miękko, z dłonią przyłożoną do piersi.
W świetle dnia przewodnik mógł przyjrzeć mu się lepiej. Dopiero teraz
zauważył chłodny, popielaty odcień jego włosów, dzisiaj w bardzo nie-
praktyczny sposób zebranych do tyłu jedynie ze skroni, z resztą pusz-
czoną luzem. Trzy pióra wsunięte w wiązanie z tyłu głowy, długi po-
dróżny płaszcz. Myszołów, oprócz futerału z lutnią, niósł też niewielki
plecak – całość sprawiała, że bardzo łatwo było rozpoznać w nim ar-
tystę.

Vaso zajął miejsce u boku kapitana. I czekał, bo dowódca wyraźnie
miał powód, by towarzyszyć w drodze ciekawskiemu bardowi i jedy-
nemu przewodnikowi, który nie mógł mówić.

– Panowie Vaso, Sidhe – zaczął wreszcie Caewen, zaskakując za-
pewne ich obu faktem, że pamięta ich imiona. – Odbyłem wczoraj-
szej nocy z mistrzem Myszołowem interesującą rozmowę. Rozmowę,
którą mistrz Myszołów rozpoczął, gdyż dowiedział się o prawdziwej
naturze ataku na Trzecią Kohortę Legii i śmierci jej generała. Jak sami
rozumiecie, te szczegóły nie stawiają oddziału w dobrym świetle. Ad-
henerale Legii i siedmiu żołnierzy zabitych w ataku, do którego nie
powinno doj́sć. Który trzy kompanie powinny z łatwością odeprzeć,
nawet zaskoczone w środku nocy.

– Żaden z nas – odpowiedział mu Vaso – dalej nie wie, co się zda-
rzyło. Zgadywalísmy. Jeśli sobie życzysz, kapitanie, nie będziemy ni-
komu o tym mówić.
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Adcomandeire długo milczał.
– Mam inne zmartwienie, panowie. – Caewen westchnął ciężko.

– Chciałbym was bowiem prosić o pomoc. Pomoc, którą wynagrodzę
osobíscie, poza tym, co należy się wam za prowadzenie kohorty.

– Słuchamy, kapitanie.
– Czy wiecie coś więcej o ukrywających się w lesie bandytach? Albo

inaczej: wiecie, gdzie ich znaleźć? Jesteście w stanie ich wytropić?
Idący po drugiej stronie kapitana Sidhe zwolnił pół kroku, by za

plecami dowódcy wymienić spojrzenie z Vaso. Elf wyglądał na zacie-
kawionego, chociaż pewnie obaj spodziewali się, co zaraz usłyszą.

– Planujecie odwet, adcomandeire?
– Poniekąd. Ja planuję.
– Wbrew rozkazom – zgadł Vaso.
Caewen zaśmiał się cicho.
– Tak, ale to na szczęście nie wasz problem. Jesteście w stanie zna-

leźć dla nas morderców naszego adhenerale, panowie przewodnicy?
Przeprowadzicie pięćdziesięciu żołnierzy przez las tak, żeby po dro-
dze nie rozszarpały ich potwory?

Gdy Vaso spojrzał na towarzyszących mu mężczyzn, zwrócona na
wprost twarz Caewena nie wyrażała niczego. Idący na końcu szeregu
Myszołów – do którego przewodnik miał aktualnie sporo pytań – od-
powiedział uśmiechem. Sidhe zaś uniósł ręce i wykonał kilka krótkich
gestów, odpowiadając w imieniu swoim i Vaso. Zgadzając się w zupeł-
ności, Vaso przetłumaczył kapitanowi:

– Zależy za ile.

* * *

Przed wschodem słońca prawie pół Dziewiątej Kompanii odłączyło się
od reszty oddziału. Prowadzący ich Vaso nie miał pewności, czy żoł-
nierzy napędza żądza zemsty za poległego generała czy lojalność wo-
bec Caewena. Caewen zaś wydawał się pogodny, nawet jeśli ryzyko-
wał właśnie życie i karierę. Zarówno swoją, jak i podwładnych, którzy
zdecydowali się towarzyszyć kapitanowi.
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W drodze do kryjówki bandytów Vaso opowiedział dowódcy wszy-
stko, co wiedzieli przewodnicy z Sangenfarraghdr. A potem on, Sidhe
i Myszołów zostali w tyle, kiedy adcomandeire skierował swoich legio-
nistów do zarośniętych ruin na wzgórzu.

Gdy przysiedli w korzeniach jednego z drzew, cisza wokół stała się
ogłuszająca.

– A ty, bardzie? – zapytał wreszcie Vaso, bo ani Myszołów, ani
Caewen nie zaoferowali im dotąd wyjaśnienia. – Co tu robisz?

Myszołów podniósł wzrok. Oczy miał jasne, stalowoszare, ale jego
spojrzenie nie było już tak przenikliwe jak wczoraj.

– Przed atakiem na północy – wyjaśnił powoli – podróżował z ko-
hortą inny bard. Dowiedziałem się przypadkiem, kiedy Caewen chciał
mnie zaciekawić czymś innym niż bitwą. Wiecie, przyjaciele, że nie-
którzy bardowie potrafią coś więcej niż tylko ładnie śpiewać? Na przy-
kład szpiegować? I spowalniać reakcje, usypiać głosem?

Sidhe odpowiedział szybkimi, oszczędnymi ruchami. Oczywíscie,
pokazał, a Vaso tłumaczył za nim na głos. Są piésni, które działają jak
zaklęcia.

– Otóż to – zgodził się Myszołów. – Legionísci nie wiedzieli.
Wśród bandytów był więc inny bard.
Sidhe uniósł dłoń, zawahał się. A potem zapytał łagodnymi ru-

chami: Ktoś, kogo znasz?
– Nie wiem – odpowiedział Myszołów, gdy Vaso przekazał mu py-

tanie. – Możli...
Leśną ciszę przeszył krzyk, przerywając mu w pół słowa. A po-

tem rozległ się kolejny i następny, i stłumiony brzęk oręża dochodzący
z ruin na wzgórzu.

* * *

W kamienicy, do której zaprosił ich trzech adcomandeire Caewen, miesz-
kał tylko jej właściciel i gosposia, którą Vaso widział może dwa razy
w ciągu ostatnich trzech dni. Mimo późnej pory, kiedy wrócił ze spa-
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ceru, w przestronnym pokoju na dole wciąż był tylko Sidhe, leżący wy-
godnie w fotelu przed kominkiem. Wyglądał dziwnie domowo w swo-
bodnie rozpiętej pod szyją koszuli, z odsłoniętą rozległą blizną, która
ciągnęła się od szyi aż po obojczyk.

– Bard? – zapytał go Vaso, dostając w odpowiedzi kilka leniwych
gestów i uważne spojrzenie zza chmury fajkowego dymu.

Nie zgubi się bez ciebie.
Vaso poczuł wstępujący nagle na policzki rumieniec.
– Nie to miałem na myśli – zaprotestował słabo, właściwie dla za-

sady.
Bezbłędnie rozpoznając zawstydzenie, Sidhe uśmiechnął się sze-

roko, szczerze rozbawiony, ale przynajmniej oszczędził mu kolejnych
komentarzy. Vaso docenił litość, bo wszystkie uniesienia brwi i wy-
mowne spojrzenia, które elf posyłał mu od kilku dni, stawały się nie
do zniesienia.

Najgorzej było wczoraj. Sidhe nawet nie silił się na podniesienie
dłoni, by powiedzieć mu, jak mało subtelnie się zachowuje. Elf po-
kręcił tylko głową – powoli, niemalże ze współczuciem – kiedy Vaso
wybrał się rankiem za mury miasta aż na obrzeża okolicznych wsi,
a potem wrócił z dwiema kuropatwami dla gosposi Caewena. I trzema
długimi, starannie wybranymi piórami dla Myszołowa, który swoje
zgubił jeszcze w Sangenfarraghdr.

Vaso nie podzielił się tą myślą z Sidhe, ale czuł, że warto było na-
razić się na jego milczącą krytykę. Bard, chociaż zaskoczony, przyjął
przecież pióra i wsunął je od razu między wiązania rzemienia na po-
tylicy. A potem podziękował i uśmiechnął się pierwszy raz, odkąd
Dziewiątka zemściła się za adhenerale swojej kohorty. Myszołów nie
powiedział im, kim był dla niego bard z lasu, ale gdy po bitwie odna-
lazł w ruinach jego zwłoki, zamknął zmarłemu oczy i spędził przy nim
długą chwilę. A gdy skończył szeptać i wrócił do Vaso i Sidhe, jego
milczenie było wystarczającym wyjaśnieniem. Ciche tsk, tsk wyrwało
Vaso z zamyślenia. Sidhe znów śmiał się z niego, ale jego spojrzenie
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było łagodne, więc Vaso zbył go tylko machnięciem dłoni i zajął drugi
fotel.

Nie musieli długo czekać. Drzwi frontowe wkrótce otworzyły się
znowu, wpuszczając do środka chłodne jesienne powietrze i długowło-
sego barda. Ściągnąwszy płaszcz i buty, Myszołów zjawił się wreszcie
w wej́sciu do pokoju. Wyglądał dzís jeszcze bardziej jak prawdziwy
artysta – jak zwykle z lutnią, ale tym razem miał na sobie haftowaną
tunikę i dopasowane spodnie z ciemnej skóry zamiast prostego, po-
dróżnego ubrania. W dwa drobne warkoczyki za jego prawym uchem
wplecione były trzy pasiaste pióra.

Vaso nagle docenił późną godzinę oraz półmrok panujący w pokoju
mimo ciepłego blasku rzucanego przez palący się ogień.

– Kapitan? – zapytał bard, jedną dłonią rozluźniając wiązania tu-
niki.

Sidhe zaprzeczył ruchem głowy, a Myszołów zaklął cicho w odpo-
wiedzi.

– Trzymają go tam cały dzień.
– Wróci – uspokoił go Vaso, odzyskując wreszcie głos. – Chodź do

nas. Jak było?
– Cudownie – mruknął bard, ale ton jego głosu wskazywał na coś

zupełnie innego.
Myszołów opadł na fotel, który zwolnił dla niego Vaso, a łowca

przysiadł na podłokietniku drugiego fotela, tyłem do Sidhe. Przynaj-
mniej w ten sposób nie musiał widzieć kolejnego wymownego spoj-
rzenia, które z pewnością rzucił mu elf.

– Szlachta – kontynuował Myszołów – pięknie płaci za bankiety, ale
przyjemniejsze jest nawet granie w przydrożnych karczmach.

Sidhe trącił przewodnika w ramię raz, a potem drugi, mocniej, aż
wreszcie zmusił go do odwrócenia się.

– Co? – Vaso odpowiedział najpierw niechętnie na karcące: nie
ignoruj mnie, a potem przetłumaczył: – Jeśli potrzebujesz wdzięcznej
widowni, to masz nas.

Myszołów zaśmiał się. Ładnie, melodyjnie. Szczerze.
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– Ach, wy – powiedział przeciągle, przenosząc wzrok z Sidhe na
Vaso i z powrotem – którzy ratujecie delikatną dumę artysty. Niech
będzie.

Bard wyjął lutnię i znalazł sobie w fotelu wygodną pozycję, opiera-
jąc lewą kostkę na prawym kolanie. Tym razem nie zapytał, co zagrać,
ale zaczął od ballady, o którą z pomocą Vaso poprosił Sidhe pierw-
szego wieczora po dotarciu do stolicy. I dokładnie tak samo jak wtedy
zachwycił obu mężczyzn swoim głosem. Przerwał w połowie trze-
ciej pieśni, gdy frontowe drzwi skrzypnęły kolejny raz. Wszyscy trzej
zgromadzeni w pokoju czekali w milczeniu, aż ich gospodarz stanie
przed nimi. Usłyszeli ciężkie kroki w korytarzu, a potem Ahsa Ca-
ewen, w mundurze Legii i z mieczem u boku, pojawił się wreszcie
oświetlany blaskiem paleniska.

– Adcomandeire? – odezwał się Myszołów.
Caewen parsknął śmiechem, w którym nie było krzty rozbawienia.
– Już nie, panowie. Ale jeśli zechcecie wypić dzís ze mną butelkę

rumu albo na przykład sześć, to będę wam bardzo wdzięczny.
– Wypijemy, ile będzie trzeba – odpowiedział mu Vaso.
Sidhe podniósł się płynnie z fotela obok niego i zaoferował byłemu

kapitanowi pełne determinacji skinienie głowy. A potem elf uniósł
dłoń i choć wykonany przez niego gest był subtelny i powściągliwy, to
znaczenia nie trzeba było nikomu tłumaczyć.

Najebmy się.
Gdy Caewen zaśmiał się znowu, dźwięk był tym razem szorstki, ale

ciepły. A kiedy gospodarz odwrócił się i zniknął w korytarzu, uprzej-
mie prosząc o pomoc w przyniesieniu rumu, Sidhe podążył za nim.
Vaso wyprostował się więc z zamiarem przeniesienia się do kuchni
i do stojącego w niej ciężkiego stołu, ale nie zdążył zrobić nawet kroku
w kierunku drzwi.

– Vaso.
Myszołów schował lutnię do futerału, sprawdził raz i drugi, czy

instrument jest bezpiecznie zamknięty w środku. Dopiero wtedy, nie-
spiesznie, wciąż każąc mu czekać na kolejne słowa, wstał z fotela,
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odłożył instrument na miejsce, które przed chwilą zajmował. A potem
podszedł bliżej.

– Za pióra – rzekł Myszołów, wsuwając Vaso w palce małą gałązkę.
Rozpoznał grube, wystrzępione listki i czerwone owoce. Ostro-

krzew.
– Za historię – kontynuował cicho bard – o kapitanie, który stracił

stopień i swoją kompanię, i zajęcie, które kochał, ale zyskał spokój
ducha. I może trzech przyjaciół.

Myszołów podniósł wzrok. Vaso miał wrażenie, że powie coś jesz-
cze, ale ten jakby rozmyślił się tuż po otwarciu ust.

– Zimuję w stolicy – powiedział zamiast tego. – Będę grał w teatrze.
Odwiedźcie mnie kiedyś, ty i Sidhe, jeśli będziecie w pobliżu. Obiecuję
darmowe wej́scie na występ.

– Ostrożnie z takimi obietnicami, Myszołowie – odpowiedział Vaso,
obracając w palcach gałązkę – bo zjawimy się za tydzień.

Z głębi domu dobiegł dźwięk zamykanych drzwi i znajome dzwo-
nienie butelek. Myszołów odsunął się o pół kroku, gotów do dołącze-
nia do Caewena i Sidhe.

– Czyżby? – zapytał jeszcze powoli, a kąciki jego ust uniosły się
w uśmiechu.

Zanim Vaso zdążył odpowiedzieć, bard skierował spojrzenie w str-
onę wej́scia. Podążając za jego wzrokiem, zobaczył stojącego w drzwiach
Sidhe, który ponaglił ich obu gestem w kierunku kuchni. Elf poczekał
cierpliwie, aż bard minie go w drzwiach.

I dopiero wtedy odwrócił się z powrotem do Vaso i bardzo powoli
uniósł brwi.

– Ani słowa – uprzedził go, ignorując ciepło, które czuł teraz nie
tylko na twarzy i w uszach, ale także wzdłuż kręgosłupa i u dołu brzu-
cha.

Mieli rum do wypicia i smutki do utopienia. A potem, pomyślał
Vaso, przesuwając palcem po nierównej krawędzi líscia, potem będzie
zima i może on i Sidhe odwiedzą w teatrze znajomego barda.
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–
PAULINA REZANOWICZ
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wiadania autorki można również przeczytać w Snach Umarłych 2019
oraz „Silmarisie”. Ostatnio wyróżniona w konkursie literackim Fabryki
Słów Gladiatorzy.
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Arta liczy monety i uznaje, że ma ich już wystarczająco dużo, by ru-
szyć śladem Sofijki. Matuszka obserwuje ją zza ścianki, którą wyplo-
tła przed laty z najdelikatniejszych chwytników. Teraz przegroda jest
gruba i solidna, ale wciąż nieszczelna, więc Artę widać w prześwitach.
Jej zaciętą twarz, młodziutką i jeszcze piękną, już jednak nie gładką,
a pooraną zmartwieniem, tęsknotą rzeźbiącą ją od kilku lat. Matuszka
oczy ma już stare i słabe, ale widzi, że w tej zgryzocie córki pojawia
się coś nowego. Ulga? Nie, nie ulga. Radość też nie. Matuszka wie, co
widzi, lecz brakuje jej słów, by to nazwać. Boi się, że czas nadszedł.

– Arta! – woła.
Dziewczyna odgarnia włosy znad czoła, a matuszka przechodzi na

drugą stronę chwytnikowej ściany i staje w izbie córki.
– Co robisz, Arta? Na co ci te monety? Nie znajdziesz jej. A za

to... – Wyciąga powykręcaną reumatyzmem dłoń. – Za to mogłybyśmy
przeżyć godnie zimę.

Arta zabiera jej pieniądze z ręki. Spokojnie, delikatnie, zdecydowa-
nie.

– Przepiłabyś, matuszko.
– Co racja, to racja.
Arta wrzuca monety do sakiewki, którą chowa pod poły kamizelki.

Potem całuje matuszkę w czoło.
– Odnajdę Sofijkę, wrócimy tu razem.
A matuszka kręci głową, nie wierzy. W oczach dziwny ma wyraz

i Arta nie wie, czy to strach przed rozstaniem z nią, czy wspomnienie
radości, jaką daje kobiecie mikrofilowy bimber. Wątpliwość, z którą
wyrusza z domu, towarzyszy dziewczynie tylko przez chwilę. Wkrótce
jej myśli biegną już tylko w przód, wyprzedzając szybkie kroki. Jej
oczy patrzą w dal, sięgając daleko za horyzont.

Widzi radość Sofijki, gdy ją odnajduje. Miłość, zaskoczenie, czu-
łość. Włosy ukochanej są dłuższe, twarz mniej okrągła, kształty peł-
niejsze. Uścisk, którym ją obdarza Sofijka – śmielszy.

Wizja ta dodaje Arcie sił. Idzie jej się lekko, myśli układają się
w plan.
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* * *

– Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma rze-
kami, w odległym gametoficie żyły sobie dwie dziewczynki. Obie prze-
śliczne, o twarzach jasnych i czystych, włosach soczyście zielonych,
a oczach sinych niczym burzowe niebo. Mieszkały w sąsiadujących ze
sobą chatach wyplecionych z chwytników. W szpary ubogich domów
wciskał się zimowy wiatr, ale one nie czuły go, bo serca miały gorące.
Wykiełkowały tego samego dnia i od tej pory były razem, aż pewnego
dnia jedna z nich odeszła...

Dzieciak wykrzywia buzię, jego pierś unosi się szybko, w płuckach
rzęzi. Ojciec przytula synka mocniej i patrzy błagalnie na Artę.

– Dej trochu piniążków, panienko. Nie trza mu bajek, jeno ciepła
i chleba.

Jednak Arta nie słucha chrypliwego głosu mężczyzny ani płytkiego
oddechu malca. Zamyka oczy i dalej snuje opowieść. O dziewczy-
nie, która opuściła ukochaną, by szukać szczęścia w dalekiej krainie.
O latach udręki, gdy porzucona nie mogła zapomnieć, mimo dzba-
nów mikrofilowego bimbru, w którym rozsmakowała się pospołu ze
swą matuszką. Mimo usilnych prób między gładkimi, śliskimi udami
pięknych panien.

Aż, zawstydzony szczegółami opowieści, żebrak przykrywa dłońmi
uszy malca.

Na horyzoncie wściekle tańcuje ściana ognia, sięga wysoko ponad
zwieszone główki sporofitów i strzela wokół złotymi kulami, a te nikną
w połowie drogi ku podróżującym. Ojciec cichutko wstaje z synkiem,
śpiącym mu w ramionach, i przysiada się do grupy pobratymców o barw-
nych szatach i plamistej jak jego własna skórze.

Arta wciąż opowiada – już nie dziecku, lecz własnym myślom. Nie
dostrzega, że zbliża się do niej kobieta w długiej sukni i kapeluszu
przyozdobionym kawałkami kwiatowych płatków. Elegancka. Nie wy-
gląda na podróżniczkę. Słucha Arty z ciekawością. Pikantne historie
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popijaw i orgii wywołują rumieniec na jej twarzy. Odległy ogień odbija
się w jej oczach. Arta w końcu milknie.

– Co było dalej z tą parą? – pyta nieznajoma.
– Dalej? – Omiata towarzyszkę półprzytomnym spojrzeniem. – Da-

lej... – Przymyka znów oczy, wciąż nieświadoma, że to już ktoś inny
słucha jej opowieści. – Dziewczyna się opamiętała. Ciężko pracowała
dniami i nocami. Oszczędzała, nie jadła i nie piła prawie nic, aż po
latach uzbierała tyle monet, by starczyło na podróż do odległego ga-
metofitu. By tam odnaleźć ukochaną i sprowadzić ją do domu.

Arta oblizuje wargi. Czuje suchość w ustach. Napiłaby się... nie,
nie bimbru. Czegoś ciepłego raczej. Herbaty? Najlepiej takiej, jaką
pijały z Sofijką, z listków mchu opadających tuż przed zimą, słodkiej,
gęstej, zawiesistej.

– Też lubię herbatę – rzecze nieznajoma.
Czy Arta powiedziała to na głos? Patrzy kobiecie w oczy. Zaciąga

się zapachem fiołków z jej kapelusza.
– Słyszysz moje myśli – bardziej stwierdza niż pyta.
Kobieta się uśmiecha.
– Jestem samotna, a ty taka piękna. Może ruszymy w tę podróż

razem?
Arta kręci głową. Tymczasem oczy jej towarzyszki błyszczą w bla-

sku ognia.
– Zatem opowiedz coś jeszcze.
Więc mówi. Już nie udaje, że to opowieść o kimś innym. Mówi

o sobie samej.
O pierwszym pocałunku, którym obdarzyła ją Sofijka, delikatnym

niczym tchnienie wiatru. Podmuch, choć ledwo wyczuwalny, wywołał
w niej burzę.

O tym, jak po raz pierwszy poczuła pod palcami gładkość Sofijko-
wego biodra i ze wzruszenia zachciało jej się płakać.

O tym, jak przez szpary w ścianie dojrzał je brat ukochanej. Śmiał
się wtedy tak głośno, że zbiegli się wszyscy mieszkańcy kępy, w tym
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i matuszka Arty, i rodzice Sofijki. Ale tym ostatnim nie było do śmie-
chu.

O tym samym bracie, który zmarł następnego roku, bo namówiony
przez złych kolegów, połknął ziarno, które potem wykiełkowało mu
w brzuchu, sięgnęło korzeniami do gleby i rozerwało go od wewnątrz.
Jakże Sofijka wówczas rozpaczała.

Nagle zaniepokojona Arta sięga dłonią pod kamizelkę. Sakiewka
wciąż tam jest, pełna i bezpieczna. Potem zerka na towarzyszkę,
sprawdza, czy nie zauważyła jej nieprzemyślanego gestu. Nie, raczej
nie. Wciąż zamyślona, obserwuje gorejący na horyzoncie ogień.

– Mam na imię Wstęga – mówi po chwili nieznajoma.
– Po co podróżujesz do sąsiedniego gametofitu? – pyta dziewczyna,

lekko zadziwiona własnym zainteresowaniem.
Kobieta unosi dłoń i pstryka palcami. Z mroku otaczających je za-

rośli wyłania się natychmiast opiekun karawany. Towarzyszka Arty
szepcze mu do ucha i po chwili mężczyzna, wróciwszy z celofanowym
workiem, wlewa im w kubki jagodowego wina.

– Pijtu, dziewuszki – zachęca, a potem powtarza: – Na zdrawie, na
zdrawie. – Pozostawia trunek i wycofuje się w ukłonie.

– Jesteś kimś ważnym?
Usta kobiety wykrzywia grymas.
– Ważnym? Nie, mam pieniądze i to one są ważne, nie ja.
– Dlaczego podróżujesz? W dodatku sama? – pyta Arta.
– Ciekawi mnie świat. A jaki jest twój powód?
– Chcę ją odnaleźć.
– Sofijkę? – Wstęga chichocze. – A więc wciąż jesteś zakochana.
Arta dołącza do chichotu i śmieją się coraz głośniej, razem. Po

raz pierwszy, odkąd opuściła swoją kępę, czuje się dobrze. Jest na
właściwej drodze. Jest bezpieczna z tą kobietą. Od wina kręci jej
się w głowie. Od złotych kul, którymi strzela ognisko, przed oczami
wirują jej zielone kręgi.

– Śpij już. Będę nad tobą czuwać. – Dobiega ją głos Wstęgi. Arta
przymyka ciężkie powieki. Zielone plamy przybierają kształt kobiety.
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To Wstęga. Nie, matuszka. A może Sofijka? Ktoś głaszcze ją po głowie.
Ktoś śpiewa jej w dziwnym, szeleszczącym języku.

* * *

Artę budzi chłód poranka i kamienie w żołądku. Wciąż czuje zapach
fiołków, czuje też popiół na języku. Rozgląda się i dostrzega śpiącą
u jej boku kobietę. Pamięta ją. Sięga ręką ku sakiewce. Nie ma.

Nie ma tam nic!
Kamienie wyskakują na zewnątrz, gwałtownie i z łoskotem. Arta

kaszle, nie może złapać tchu. Wstęga zrywa się z posłania.
Arta krzyczy. Opiekun karawany krzyczy. Wstęga szepcze, kładąc

ręce na ramionach Arty:
– Już dobrze. Cii. Już dobrze. Bardziej ich potrzebował.
Zbiegają się ludzie. Gwar przemienia się w hałas.
– Co się stało?
– Kogo okradli?
– Jak to okradli?
Opiekunowie karawany uspokajają ludzi.
Arta patrzy wokół nieprzytomnie. Smród jej wymiocin tłumi woń

fiołków.
W końcu zaaferowani podróżnicy odstępują od Arty i biegną spraw-

dzić swój dobytek.
– Kto – pyta Arta Wstęgę – potrzebował bardziej? Jak bardziej?
– Jego dziecko chorowało. A ja ci pomogę. Stać mnie na to.
Nie podoba się to Arcie. Uważa, że w propozycji Wstęgi jest coś

niestosownego.
Jednak potem patrzy w oczy kobiety i dostrzega tylko ciekawość

i troskę.

* * *

Kiedy docierają w pobliże Zachodniego Gametofitu, czują się ze sobą
tak, jakby znały się już całe życie.
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Arta wie, że Wstęga lubi odwiedzać miejsca, w których jeszcze ni-
gdy nie była, długo nie może zasnąć i późno się budzi, nie pokazuje się
ludziom bez przyozdobionego kwiatami kapelusza, pije za dużo wina.

Wstęga wie, że Arta ma talent do opowiadania historii i bywa sen-
tymentalna, zasypia, kiedy tylko przyłoży głowę do poduszki, i budzi
się przed świtem, ubiera się w co popadnie, byleby jej było wygodnie,
pije za dużo wina.

Wstęga zawsze dba o to, żeby Arta nie była głodna, a Arta opowiada
jej historie.

Arta lubi patrzeć Wstędze w oczy, ciepłe i wilgotne, a Wstęga uwiel-
bia zatapiać palce w jej zielonych włosach.

Czasem Arta wspomina wieczór, w którym się poznały. Chyba Wstę-
ga wydawała jej się wówczas starsza. Teraz myśli, że są rówieśnicami.
Wstęga uważa, że żadne podobieństwa ani różnice między nimi nie
mają znaczenia.

Czasem Wstęga prosi ją, żeby opowiedziała o ich pierwszym spo-
tkaniu. Arta krzywi się wówczas, bo ile razy można mówić to samo.
Wtedy Wstęga proponuje, aby przedstawiła jej tę historię inaczej. Tak
więc dziewczyna z każdą opowieścią wprowadza jakąś zmianę, a do
tych zmian dodaje kolejne. Teraz sama już nie wie, co jest prawdą,
a co nie. Już dawno pogubiła się we własnej historii.

I czasem, popijając jagodowe wino i zaciągając się zapachem fioł-
ków z kapelusza Wstęgi, Arta prosi ją o pomoc:

– Skąd pochodzę? – pyta. – Mam ojca albo matkę? Dokąd idziemy
i po co?

A Wstęga śmieje się pięknie. Dźwięcznie i donośnie.
– To nie ma znaczenia. Dajemy sobie nawzajem szczęście. To, co

było, już się nie liczy. To, co będzie, zależy tylko od nas.

* * *

Zatrzymują się na nocleg tuż przed wej́sciem do Zachodniego Game-
tofitu. Kiedy zapada zmierzch, Wstęga wymyka się na nocną kąpiel
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w porośniętej rzęsą kałuży. I Arta pewnie by spała do samego rana, tak
jak zwykle śpi, kiedy Wstęga gdzieś znika. Jednak tym razem dzieje
się inaczej. Być może coś przyćmiło zapach fiołków, może chrząszcz
porwał kapelusz do swej nory, a może woń kwiatów rozpędził wiatr?

Dziewczyna budzi się w środku nocy. Bolą ją brzuch i głowa. Wstaje,
rozgląda się – oto ścieżka, która prowadzi przez chaszcze. Arta czuje,
że nie może zostać na miejscu, musi ísć. Jeszcze nie wie dokąd i po
co. Ale idzie. Ku pokrytej rzęsą kałuży. Widzi w niej nagą kobietę. Ani
ładną, ani brzydką, ani grubą, ani chudą, ani starą, ani młodą. Ani ją
zna, ani jej nie zna. Kobieta jakich wiele. Kobieta Arcie obojętna.

Zawstydza się nagle. Co tu robi? Dlaczego się włóczy nocą po la-
sach, podgląda ludzi w kąpieli? Gdzie karawana, do której próbowała
dołączyć? Miała przecież plan...

Tymczasem obca zanurza się w wodzie po szyję, prycha i piszczy
z zachwytu, zaczyna śpiewać. Szelest dźwięków sunie nad powierzch-
nią, by dotrzeć do uszu Arty. Słyszała już ten język.

I już pamięta. Ogień na horyzoncie, jagodowe wino, skradzioną
sakiewkę. Wstęgę! To ona upiła ją, omamiła. To przez nią nie szukała
Sofijki, to przez nią nie tęskniła za matuszką.

Jest wściekła. Tak wściekła, że marzy już tylko o tym, aby cały
świat się dowiedział. I krzyczy. Jej krzyk budzi ptaki w koronach
drzew i robaki pod ziemią.

Wstęga obraca się ku niej, wychodzi w pośpiechu z wody, a rzęsa
ześlizguje się z jej nagiego ciała.

– Arta! – woła.
Jednak jej głos jest słabszy od głosu Arty, a ta wciąż krzyczy. Słyszą

ją już nawet ryby w odległym jeziorze.
Wstęga nie ma szans przebić się przez wrzask, więc biegnie czym

prędzej do ukochanej, wyciąga dłoń, by uciszyć te usta. Arta odpycha
jej rękę, a potem, ze wszystkich sił, ją samą. Cały gniew wpycha w to
uderzenie.

Kobieta pada na ziemię, kuli się, kurczy. Schodzi z niej powietrze,
jej ciało marszczy się i jest już jak sucha jaszczurcza skórka.
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– Oszukałaś mnie. Zmarnowałaś mój czas – mówi Arta.
Wstęga podnosi się z ziemi, otrzepuje brud z ciała, ale i tak wygląda

nędznie i smutno.
– A czy sama nie chciałaś zapomnieć o tej, która cię rzuciła? Dałam

ci to. Byłaś ze mną szczęśliwa. Dlaczego więc mnie odtrącasz?
Arta waha się, co odpowiedzieć. Złość ustępuje, ale dziewczyna

sama siebie jeszcze nie rozumie. Jednak im dłużej stoi i patrzy na
drżącą z zimna Wstęgę, tym bardziej czuje, że pora ruszyć dalej.

Nadszedł czas na zmianę. Czy to dlatego, że w końcu znalazła się
o krok od miejsca, do którego planowała dotrzeć? A może dlatego,
że ma już dosyć wina i upajających kwietnych zapachów, że zmęczyła
ją bezustanna podróż? A może dlatego, że wygoda to jednak nie mi-
łość?

Arta nie ma już ochoty ranić Wstęgi. Wstydzi się swego wybuchu,
ale to nie zmienia jej decyzji.

– Nie kocham cię – w końcu odpowiada.
– Będziesz szukać Sofijki?
Arta zaprzecza ruchem głowy i odchodzi. Nie żal jej tej, którą zo-

stawia. Już o niej nie pamięta. Myśli już tylko o Zachodnim Gametofi-
cie, o wyzwaniach, które tam na nią czekają, o przygodach, które być
może przeżyje, i osiągnięciach, które będzie zawdzięczać tylko sobie.

402





OBCA, KTÓRA BYŁA

–
WERONIKA MAMUNA

(ona) – dziwo-żona. Najchętniej mieszkałaby w zadrzewieniach śród-
polnych w towarzystwie wielu małych zwierząt. Kiedy nie pisze, zaj-
muje się tresurą rybików.
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W solidarności z osobami transpłciowymi
na Węgrzech, w Stanach i w Polsce

Narracje osób transpłciowych
uczą nas, że ani zamknięta
opowieść o przemianie, ani
ułożenie życia w sekwencję
przyczynowo-skutkową nie
oddadzą złożoności ich
identyfikacji. Życia osób
transpłciowych przemykają się
i przenikają w przyszłość oraz
w przeszłość.

Grace Lavery (Twitter:
@graceelavery)

Nie wiem, jak Cię nazywać – nigdy się nie spotkamy. Może nawet nie
rozpoznasz, kto do Ciebie pisze. Nie szkodzi. Potraktuj to jako zwykłą
historyjkę. W fikcji żyje się bardziej, fikcję pamięta się dłużej. Ułatwię
Ci to nawet, chcesz? Proszę bardzo:

Dawno, dawno temu, w odległej przyszłości, żyła sobie dziewczyn-
ka. Kiedy była mała, wszyscy twierdzili, że jest chłopcem, a ona nie
spierała się, bo była grzecznym dzieckiem i wierzyła dorosłym. (A Ty
wierzysz im jeszcze? Co sprawiło, że przestałaś?). Dopiero kiedy sama
zaczęła dorastać, kiedy miękkie włoski na twarzy zmieniły się w ostry
zarost, kiedy głos jej zgrubiał, ramiona się rozrosły, a biodra pozostały
wąskie, zorientowała się, że coś jest z nią nie w porządku. Jakby przy
narodzinach ktoś rzucił na nią klątwę.
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Na szczęście dobrze wiedziała, kim powinna się stać. Kobietą. Księż-
niczką. No, może gotycko-punkową wojowniczką. Albo o: wojow-
niczą księżniczką. Nieważne. Ważne jest to, że robiła wszystko, co
trzeba, by odczynić zaklęcie. Odpowiadała na pytania zadawane przez
strażników potężnej magii („Czy w dzieciństwie lubiłeś bawić się lal-
kami? Jaką miałeś relację z ojcem?”) – jeden raz, trzy razy, sto razy.
Chodziła w swojej pierwszej, źle dobranej sukience z gryzącego ma-
teriału, słuchając drwin i docinków, i ani razu (no, prawie) nie odpo-
wiedziała wyzwiskami. Przyjmowała magiczne eliksiry i bez skargi
chodziła wyrywać sobie włosy z całego ciała. Chociaż nieustannie
próbowano jej wmówić, że się myli, że wszystko sobie tylko ubzdu-
rała, że jest wariatką, że próbuje tylko zwrócić na siebie uwagę, ona
ani razu nie zwątpiła ani się nie ugięła, tylko uparcie dążyła do celu.
(A Ty pragnęłaś kiedyś czegoś tak bardzo, żeby wystąpić przeciw ca-
łemu światu i powiedzieć mu, że się myli? Ile Cię to kosztowało?).
Aż w końcu pewnego dnia spojrzała w swoje magiczne zwierciadło
i zobaczyła tam gotycko-punkową wojowniczą księżniczkę, za którą
zawsze się miała.

Powinno było wystarczyć, prawda? Powinna była żyć długo i szczę-
śliwie.

Niestety o wszystkim dowiedział się zły król i jego ministrowie.
Smutni, ponurzy ludzie, którzy choćby nie wiem, jak mocno się starali,
nigdy nie staliby się nawet w połowie tak piękni jak nasza księżniczka.
Zresztą król i ministrowie nie dbali o piękno – dbali tylko o władzę.
Gdyby napotkali piękno i byli w stanie je rozpoznać, chcieliby je na-
tychmiast zamknąć w wieży i schować jedyny klucz do drzwi. A może
po prostu postanowiliby je zniszczyć, tylko po to, żeby sprawdzić, czy
potrafią.

Królowi nie spodobało się, że księżniczka sama określiła swoją płeć.
Kwestionowało to nieomylność medyka przyjmującego poród, rodzi-
ców, szkoły, całego królestwa – zatem i samego króla. A jeśli król
pomylił się w tak prostej z pozoru kwestii, to w czym jeszcze mógł się
mylić? Jeśli płeć była czymś skrytym we wnętrzu człowieka, tajemnicą

406



duszy, do której król nie miał dostępu, to może jego władza wcale nie
była absolutna?

Płeć musiała więc być czymś zewnętrznym, prostym i oczywistym,
widocznym już na pierwszy rzut oka. Czymś, co poddawało się władzy
króla i jego ministrów.

Król wydał edykt: od tej pory magia, eliksiry i próby charakteru
były zabronione. Wszyscy jego poddani byli tymi, za kogo zostali
uznani przy narodzeniu. Król, niczym zła wróżka, zamierzał stać przy
każdej kołysce, wskazywać swoim berłem i więzić ich na zawsze w jed-
nym kształcie.

Kiedy przyszedł list nakazujący księżniczce stawić się przed obli-
czem króla i jego ministrów, aby mogli oni jednoznacznie i raz na
zawsze uznać ją za mężczyznę, księżniczka nie wiedziała, co robić.
Nie było żadnej magii, żadnych mówiących zwierząt ani przedmiotów,
które mogłyby jej pomóc. I kiedy już wydawało się, że wszystko stra-
cone, kiedy jej myśli zaczęły kierować się ku najstraszliwszym, najbar-
dziej rozpaczliwym czynom, jej przyjaciel – młodzi, ale niezwykle uta-
lentowani czarodziej – zaprowadzili ją przed magiczne drzwi. Gdyby
przez nie przeszła, mogłaby się uratować. Już nikt nigdy nie próbo-
wałby zamienić jej w coś, czym nie była. Jednak musiałaby zapłacić
za to straszliwą cenę: otóż już na zawsze...

* * *

Nie, wiesz co? Nie mogę tego tak dłużej ciągnąć. Zasługuję na to,
żeby opowiedzieć Ci wszystko naprawdę.

Jak byłam mała, chciałam mieć plecak, piórnik i pudełko na śnia-
danie z bohaterką Magicznego gimnazjum. Taka bajka, może też oglą-
dałaś. Mama obiecała, że za każdym razem, jak poodkurzam w sobotę
całe mieszkanie, da mi trochę pieniędzy, żebym mogła sobie nazbierać.
Trzy miesiące mi to zajęło. Dla dziecka to wieczność. Ale w końcu mi
się udało i któregoś dnia pomaszerowałam do szkoły lekka jak balonik,
prawie odrywając się od ziemi, z nowym pudełkiem (aż sama zrobiłam
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sobie kanapki), nowym piórnikiem, nowym plecakiem. Wszystkim się
pochwaliłam i wiesz co? Na długiej przerwie Kaśka, Anka i Dorota wy-
lały mi na plecak cały słoik farby plakatowej. I już nadawał się tylko
do wyrzucenia.

Zdarzyło Ci się to kiedyś? Czy ktoś zabrał Ci kiedyś coś, na co
pracowałaś z mozołem przez niewyobrażalnie długi czas?

Nawalali w nas przez całą kampanię wyborczą i długo przed. A po-
tem w końcu wygrali tę swoją kolejną kadencję – juhuu! – i wiesz co?
Myślałam, że odpuszczą. Dostali to, czego chcieli. Stwierdziłam, że te-
raz pewnie zajmą się przywracaniem godności, podtrzymywaniem pa-
mięci czy co tam jeszcze jara tych prawicowych dziadków – a strach
przed nami będą mogli schować do szafy na najbliższe kilka lat.

Ale oni niemal od razu wyciągnęli ten swój projekt ustawy niczym
zdechłego królika z kapelusza: wszyscy mają mieć w dokumentach
płeć nadaną przy narodzeniu. Zmiana nie jest możliwa. Przepisali
nawet przeszłość: zmiana nigdy nie była możliwa, nie tak naprawdę;
wprowadziło ją tylko tymczasowo ugrupowanie wrogie prawdzie, po-
rządkowi i poczuciu fundamentalnej przyzwoitości. Wszyscy, którzy
jej dokonali, powinni stawić się w urzędzie celem naprawy błędu ad-
ministracyjnego.

Tak właśnie. Błędu administracyjnego.
Pozwól, że rozwinę poprzednie pytanie: było kiedyś coś, czego

chciałaś tak mocno, że byłaś skłonna przej́sć przez największy, cią-
gnący się latami syf, żeby to zdobyć? Albo nie, nie „chciałaś”, chcenie
nie ma tu nic do rzeczy – potrzebowałaś. Czy walczyłaś kiedyś o życie
tylko po to, żeby ktoś rozgniótł je butem i nazwał błędem, bo tylko
w ten sposób mógł się upajać swoją władzą?

Mam nadzieję, że nie. I nienawidzę Cię za to, że pewnie nie.
Kiedy ustawa przeszła, śmiałam się. Nie dowierzałam. Ale potem

w najróżniejszych sytuacjach orientowałam się nagle, że jestem nie-
samowicie spięta. Sprzedawca w sklepie na rogu, gdzie w piątki ku-
powałam wino i czipsy, zawsze z uśmiechem prosił mnie o dowód –
mówił, że nie wyglądam na osiemnaście lat. Jak by zareagował, gdyby
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pewnego dnia wyczytał tam, że kiedyś, dawno temu, uznano mnie za
mężczyznę? Wie o tym? Czy wściekłby się, że tyle lat go oszukiwa-
łam?

Na każdym spotkaniu z przyjaciółmi tylko czekam, aż dowiem się
o jakiej́s napaści albo czyjej́s śmierci. Czasami się dowiaduję.

Wiesz, co stres robi człowiekowi? Pogarsza pamięć i zdolność kon-
centracji, zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca i depresji. Ob-
niża odporność na infekcje, a jednocześnie prowadzi do zaostrzenia
chorób autoimmunologicznych i stanów zapalnych. Skraca telomery
w komórkach, przez co tkanki szybciej się zużywają. Pomyśl o tym,
jak to jest żyć w stresie przez cały czas.

Stres, zagrożenie, przemoc. Wśród czynów, które ONZ kwalifikuje
jako ludobójstwo, znajduje się „rozmyślne stworzenie dla członków
grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego
lub częściowego zniszczenia fizycznego”. Oczywíscie to dotyczy tylko
grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, ale i tak –
ciekawe, nie?

* * *

Nie poszłam sama do urzędu. Niech mnie zmuszą, pomyślałam. Niech
przyślą mi wezwanie, wystawią za mną list gończy, niech mnie dopro-
wadzą siłą. Sama się nie ruszę.

Niektórzy wyjeżdżali – ja nie miałam pieniędzy. Zresztą, dlaczego
miałabym wyjeżdżać? To był też mój kraj. Mimo częściowo skutecz-
nych (nie będę udawać, że nie) prób obrzydzenia mi go, nadal ko-
chałam miasto, w którym mieszkałam, wioskę, z której pochodzili moi
rodzice, język, który słyszałam na ulicach. Z jakiej racji miałabym to
wszystko rzucać? To niesprawiedliwe.

Ale ich oczywíscie nie interesowała sprawiedliwość, tylko władza
i okrucieństwo. List w końcu przyszedł. Wiedziałam, że przyjdzie:
część moich przyjaciół już swoje dostała. Zakładalísmy się o to, kto
będzie następny, a potem za kasę zgromadzoną w puli kupowalísmy
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adresatce lub adresatowi Przyjazną Paczkę: słodycze, trochę alkoholu,
jakieś głupie gadżety. W końcu padło na mnie: „Szanowny... (tak jest,
strzał prosto w twarz już na wej́sciu). Prosimy o stawienie się w...
celem korekty danych... Konsekwencją niezastosowania się będzie...”.

W mojej paczce był cydr i orzeszki z wasabi, więc poszłam do Ariel
(znasz Ariel?), żeby się wspólnie napić, może trochę popłakać. Cza-
sem masz ochotę na imprezę, a czasem masz ochotę posiedzieć z kimś,
do kogo nie musisz mówić, jeśli nie masz ochoty, bo ten ktoś już Cię
doskonale zna i rozumie.

– Ooo – ucieszyli się Ariel, kiedy stanęłam w drzwiach z paczką
orzeszków wasabi w rozmiarze XXL. – Dawaj, dawaj, dawaj.

Bez ceregieli rozdarli paczkę i wpakowali sobie garść do ust. Za-
chowywali się tak od czasu, gdy po zdaniu matury, upojeni dorosłością
i otwierającymi się przed nami perspektywami, poszlísmy pierwszy raz
na sushi. Poczułam się trochę lepiej, widząc niezmienną radość, z jaką
próbowali wypalić sobie kubki smakowe.

– My to mamy szczęście i dobrze to wiemy – powiedzieli później,
leżąc na kanapie z nogami na moich kolanach. – Nie musimy uzgad-
niać płci prawnie ani medycznie. Ale kto wie, co im jeszcze odwali?
Co jak zaczną się przypieprzać do „facetów” w makijażu albo zbyt ko-
lorowych skarpetkach?

Spojrzałam na stopy Ariel: lewa skarpetka była seledynowa w tru-
skawki, prawa w kasztanowo-szarą pepitkę.

– Będziecie pierwsi pod ścianą, towarzysze. – Łyknęłam cydru. Pró-
bowałam westchnąć, ale efekt zepsuł uciekający dwutlenek węgla. –
Chciałabym, żeby można było korespondencyjnie uzyskać obywatel-
stwo innego kraju. „Dzień dobry, podoba mi się wasza flaga, homo-
małżeństwa i mocna progresja podatkowa, a mój rząd próbuje dopro-
wadzić mnie do samobójstwa. Mogę teraz należeć do Was? Obiecuję,
że nie będę wyłudzać za dużo zasiłków”. Albo jakbym chociaż wie-
działa, skąd się bierze fałszywe papiery. Nie znasz kogoś, kto może mi
załatwić lewy dowód?
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Ariel pokręcili głową. A potem powoli, jakby ciągle zastanawiali
się, czy to dobry pomysł, dodali:

– Jest jedna rzecz, którą moglibyśmy ci zaproponować. Jeśli nie
będzie innego wyj́scia.

– Co takiego? – zapytałam. Poczułam nagły przypływ nadziei.
– Chodź do piwnicy, pokażemy ci.
Przyznam, że znajomość z szalonym naukowcem do tej pory była

dosyć rozczarowująca. „Szalonym” oczywíscie nie w sensie psychicz-
nym – Ariel chodzili na terapię i świetnie sobie radzili ze swoimi przy-
padłościami. Po prostu to, nad czym pracowali, nie mieściło się w gło-
wie. Jak raz próbowałam się dowiedzieć, czym się właściwie zajmują,
to zaczęli opowiadać o przełamywaniu funkcji falowej, a piętnaście
minut później byli już jakimś cudem przy historii hermetyzmu. Potem
już sobie odpuściłam. Żadnych laserów ani broni masowego rażenia.
Nudy.

W przerobionej na laboratorium piwnicy zobaczyłam dwumetrowy
metalowy pierścień pokryty plątaniną kabli i symbolami okultystycz-
nymi namalowanymi fluorescencyjną farbą.

– Co to? – spytałam. – Gwiezdne wrota? Jeśli tak, to odpalaj, chcę
poznać zielone lesbijki na jakiej́s planecie, gdzie nigdy nie wynale-
ziono kapitalizmu.

– Brzmi bardziej jak Star Trek.
– Nieważne, powiedz, czy będzie planeta. Potrzebuję dobrych wie-

ści w życiu.
– Pchecheń cho nie nasza chiałka – odpowiedzieli Ariel z ustami

pełnymi orzeszków. Zaczęli się krztusić i kolejne trzydzieści sekund
waliłam ich po plecach, aż doszli do siebie.

– Sorry – wydusili w końcu. Potem zaczęli, już powoli, przeżuwać
kolejną porcję wasabi. – Przestrzeń to nie nasza działka. Z pomocą
tego urządzenia można zmienić przeszłość.

– Możemy zmienić wynik wyborów? – zapytałam natychmiast.
– Swoją osobistą przeszłość.
– A... Czekajcie, mówicie poważnie?
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Pokiwali tylko głową. Znałam ich dobrze, widziałam, że nie żartują.
– Jak...?
– Mieszanina wysokiej nauki ceremonialnej i magii kwantowej –

powiedzieli, jakbym świetnie rozumiała, o co im chodzi. – Zresztą
na tym poziomie granice robią się dość płynne. Nieważne. Dzięki
temu urządzeniu możesz przepisać swoją historię na nowo. Zmienić
dowolny aspekt swojej osoby. Na przykład płeć.

Cofnęłam się instynktownie, jakby maszyna mogła mnie przepro-
gramować na odległość.

– Nie ma mowy. Nie jestem mężczyzną i nie zamierzam się nim
stawać.

– Nie, nie, nie! Nie mężczyzną.
Uniosłam brwi.
– W sensie to coś może ze mnie zrobić cis kobietę?
– Mm.
– Zajebíscie! Uruchamiaj!
– Jest tylko jeden problem.
No tak. W końcu, jak już ustaliłyśmy, nie jesteśmy w bajce.
– Jaki?
– Ta maszyna naprawdę przepisuje przeszłość. Nie będziesz pamię-

tać, kim byłaś do tej pory.
– Skąd to wiecie? Chyba nie testowalíscie na sobie?
Wzruszyli ramionami.
– Powiedzmy, że zajrzelísmy pod maskę naszej osobistej przeszłości

i trochę tam pogrzebalísmy.
– Przecież to na pewno niebezpieczne! Moglíscie, nie wiem, wy-

wołać paradoks! Zostać swoim dziadkiem! Stworzyć świat, w którym
rządzą nami dinozaury, a wszyscy ludzie są Johnem Malkovichem! Co
zmienilíscie?

Ariel wreszcie oderwali wzrok od orzeszków i spojrzeli na mnie.
– Wiesz, jak bardzo kochamy wasabi.
– No...?
– Wcześniej go nienawidzilísmy.
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Gapiłam się na nich bez słowa. Pamiętałam ich minę, kiedy zie-
lona pasta po raz pierwszy trafiła do ich ust – wyobrażałam sobie,
że tak wyglądaliby ludzie podczas Wniebowzięcia. Jedno z najmil-
szych wspomnień, jakie miałam. Tymczasem teraz mówili mi, że w rze-
czywistości – tej prawdziwej – kiedy po raz pierwszy-pierwszy spróbo-
wali wasabi, wypluli je z obrzydzeniem.

Patrzyłam na nich, jakby byli kimś obcym.
Dwie godziny zajęło im przekonanie mnie, że to jedyna część ich –

i naszej wspólnej – przeszłości, która się zmieniła.
– Naprawdę nie pamiętacie, jak to wtedy było?
Pokręcili głową.
– Zupełnie. Zostawilísmy sobie notatki w kapsule, która nie pod-

daje się przepisywaniu stanu kwantowego. Gdyby nie to, nic byśmy
nie wiedzieli. Nie czujemy, żeby cokolwiek było nie tak.

Pomyśl o czymś, co kochasz – i wszystkich wrażeniach, które to
w Tobie wywołuje. O tym, jak zgrzana i spocona docierasz do schro-
niska. O filmikach, na których koziołki wspinają się na drzewa. O Xe-
nie, wojowniczej księżniczce. A teraz wyobraź sobie, że – pstryk! –
wszystko to jest Ci teraz obojętne. Wszystko, co czułaś, wyparowało.
Czy to nadal Ty?

Straszne, prawda?
Teraz wyobraź sobie, że to jedyny sposób, by się uratować przed

śmiercią lub życiem, które, prawdę powiedziawszy, mogłoby być od
niej gorsze.

Bycie trans nie jest moją najważniejszą ani najbardziej interesującą
cechą. Czasem patrzę na szumiące líscie i robi mi się smutno, że nie
jestem wiatrem. Ciągle oczekuję, że pewnego dnia jakaś przedziwna
istota odezwie się do mnie z głębi porzuconej studni albo nawet ze stu-
dzienki kanalizacyjnej. Uważam, że brak wysokobudżetowego filmu
o Xenie to zbrodnia, za którą należy zwolnić wszystkich hollywoodz-
kich producentów, a ich pensje oddać siostrom Wachowskim. To tak
na początek. Ale jestem dumna z tego, że jestem trans. Spojrzenie so-
bie w twarz i pozwolenie sobie na to, żeby być kobietą, wymagało od-
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wagi jak sto pięćdziesiąt. (Bajka kłamała: nie wiedziałam od dziecka;
wybrałam bycie kobietą, bo było lepsze niż alternatywy. Wiem, że nie-
którzy nie wybierają, ale niektórzy tak i nie ma w tym nic złego, bo
nie ma nic złego w byciu trans). Tak samo przekonanie siebie, że to
nie czyni ze mnie żadnego oblecha ani dziwoląga. Zbudowałam swoją
kobiecość gołymi rękami i jest ona inna niż cis kobiecość, ale tak samo
piękna. Trudno mi nawet określić, jak wiele innych cech z niej wyra-
sta. Czy kochałabym Xenę tak samo, gdybym nie chciała nią być? Kim
bym była, gdybym jej nie kochała? Sobą czy już kimś innym?

Chciałabym żyć. Wszyscy po prostu chcielibyśmy żyć. I chciałabym
zachować to wszystko, co kocham, pamięć o tym, co straciłam, o tym,
co zyskałam.

Ariel mnie uspokajają, mówią, że nadal są sobą – ale co powie-
dzieliby ci poprzedni, nadpisani Ariel, gdyby mogli zobaczyć, jak uszy
im się trzęsą przy zajadaniu wasabi? Ja wiem, co bym pomyślała, gdy-
bym zobaczyła siebie, która kobiecość dostała na tacy. To nie ja. Jasne,
walczymy o to, żeby przyszłe pokolenia walczyć już nie musiały, żeby
mogły na tacy dostać swoją kobiecość, męskość, niebinarność. Ale nie
w ten sposób. Żądam prawa do własnej historii.

Dlatego piszę ten list, chociaż może nigdy go nie wyślę. Zostanę
tutaj tak długo, jak będę w stanie. Walka jeszcze się nie skończyła,
różne organizacje mówią o odwoływaniu się, pozywaniu państwa. Kto
wie, może powstanie jakaś transowa partyzantka? Genderzy wyklęci?
A jeśli zabraknie mi sił, może przejdę przez gwiezdne wrota Ariel.
Może pokieruję do nich innych – cudowne tęczowe dzieciaki, które
zasługują na przyszłość, a których życie chcą rozszarpać te cholerne
sępy.

* * *

Ariel powiedzieli, że mogliby dostarczyć ten list, ale się nie zgodzi-
łam. Wzięłam tę ich specjalną kapsułę (mam nadzieję, że jest wodo-
odporna).
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Koło domu mojej mamy stoi stary dąb. Od małego próbowałam do-
stać się do dziupli w jego pniu; z jakiegoś powodu byłam przekonana,
że w środku znajdę skarb. Jakąś tajemnicę. Jeśli czytasz ten list, to
też tam zajrzałaś. Ja wybrałam w końcu gwiezdne wrota, a Ty... Może
faktycznie jesteś jeszcze mną. Czołem. Pozdrowienia z przyszłości,
która już się nie wydarzy, od obcej, która była Tobą. Wyobrażę sobie,
że znalazłaś ten list, czytasz moje słowa, i spróbuję Cię nie nienawi-
dzić. Życzę Ci, żebyś znalazła dla siebie odrobinę spokoju. I żebyś
znalazła w sobie odrobinę dobroci dla innych.

Chciałabym wiedzieć, jak się do Ciebie zwrócić. Moja mama po-
wiedziała mi kiedyś, jak zamierzała mnie nazwać, gdybym od po-
czątku była dziewczynką. (Powiedziała też wtedy, że żałuje, że nie
mogła mnie wychowywać jako dziewczynki, co było dziwne, ale cał-
kiem miłe). Ale może zmieniła zdanie? Może Ty wybrałaś sobie inne
imię? Nie chcę niczego Ci narzucać. Nasze życie jest teraz Twoje.
Ciesz się nim. Jeśli chcesz, to mnie zapamiętaj. Jeśli nie, odłóż mię-
dzy bajki.

Tasza

(...) chodzi nie tylko o to, by
opowiadać historie wymazane
z neoreakcyjnej narracji, ale by
sprawić, że nie będzie się dało
ich wymazać, że będą
przypominać o swojej obecności
i aktualności.

Elizabeth Sandifer,
Haunt the Future

415



WYSPA ŁOSI

–
ANNA ŁAGAN

Rocznik 1983, religioznawczyni z wykształcenia. Publikowała między
innymi w „Nowej Fantastyce” i w antologii Skafander i melonik. Naj-
chętniej pisze o queerowych osobach oraz o robotach: czasem są to
teksty autorskie, a czasem fanfiction. Na pomysł Wyspy łosi wpadła,
zwiedzając fińskie bagna.
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Vi spotkałam jakís rok po tym, jak po raz ostatni widziałam Sarę. Zja-
wiła się w bibliotece z prośbą o założenie jej karty. Uśmiechała się
i patrzyła mi w oczy, ale dopiero wieczorem, kiedy leżałam w łóżku,
wsłuchując się w kumkanie żab na moczarach za oknem, zaczęłam się
zastanawiać, czy nie próbowała ze mną flirtować.

Pomyślałam wtedy, że dałam największą plamę mojego życia; że ta
śliczna dziewczyna, która nachylała się w moją stronę, pytając o książki
dotyczące lokalnych wierzeń, musiała pomyśleć, że nie jestem zainte-
resowana. Nie będzie próbować znowu. Ludzie nie mają tyle cierpli-
wości.

Nikt nie miał do mnie cierpliwości, nawet Sara.
Nie lubiłam tych myśli. Wiedziałam, jak bardzo były nieprawdziwe

i jak bardzo mi szkodziły. Wracały jednak, zwłaszcza w takie wie-
czory, kiedy zaczynały się we mnie kłębić niechciane wspomnienia.
Lato było w pełni, noc gorąca. Przez otwarte okno wiatr niósł woń
bagien. Niepokoiła mnie tego lata bardziej niż dotychczas i dobrze
wiedziałam czemu. Zamknęłam okno, nie chcąc jej czuć i nie chcąc
słyszeć wszystkiego, co znajdowało się tuż za progiem mojego domu,
czekając, aż je zaproszę.

Vi przyszła także następnego dnia. Powiedziała mi dzień dobry,
wypełniła rewersy na książki i usiadła przy stoliku w czytelni. Biblio-
teka w naszym miasteczku jest niewielka, ale dzís nogi same kiero-
wały mnie w te jej punkty, z których mogłam lepiej widzieć tę dziew-
czynę: krzywiznę jej pleców, włosy, dzís odrobinę bardziej rude, może
za sprawą padającego na nie światła. Przyłapałam się na tym, że na
nią patrzę odrobinę więcej, niż powinnam. Nie powinnam dawać jej
poznać, że się nią interesuję.

Oczywíscie, jeśli nie dam jej poznać, nigdy się tego nie dowie. Ale
może i lepiej.

W końcu co ona o mnie wiedziała? Tylko tyle, że jestem bibliote-
karką w małym miasteczku wśród jezior i bagien, na skraju rezerwatu.
Ja wiedziałam, że na imię ma Wiktoria i znałam jej nazwisko. Wiedzia-
łam, że nie jest zameldowana u nas, że jest doktorantką na etnologii –
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wspomniała o tym sama – więc zapewne jej zainteresowanie lokalnym
folklorem to część jakiej́s pracy.

Spędziła w czytelni kilka kolejnych dni. Za każdym razem, kiedy
mnie mijała i uśmiechała się, zastanawiałam się, czy może to coś zna-
czyć i za każdym razem odpychała mnie niepewność. Nie rozmawia-
łyśmy. Zaczęłam układać codzienne szlaki między regałami tak, żeby
nie podchodzić do niej zbyt blisko.

Widziałam tylko książki, które pożyczała; widziałam, jak grzebie
w czasopismach i lokalnych gazetach. Kiedy wychodziła, ja odkłada-
łam na półki to, co czytała i próbowałam zrekonstruować, czym do-
kładnie się zajmuje.

W końcu nadszedł dzień, kiedy przyszła pora zamknięcia, a Vi cały
czas siedziała przy stole, notując coś na komputerze. Obok leżała
otwarta gruba praca o folklorze.

Wszyscy pozostali pracownicy i czytelnicy już wyszli. W sumie mo-
głabym pozwolić Vi siedzieć tu dalej, ale zaczynałam czuć coraz więk-
szy dyskomfort. Byłyśmy same i zbliżał się wieczór.

Wstałam i podeszłam do jej stolika. Musiałam odchrząknąć, żeby
mnie zauważyła.

– Będę zamykać – powiedziałam. – Więc przepraszam, ale gdyby
mogła pani...

– Och! Już! – wykrzyknęła, zakłopotana. – Przepraszam!
Odłożyłam książkę na miejsce, a Vi zaczęła zbierać swoje rzeczy.

Wyszłyśmy z budynku równocześnie.
Oczekiwałam, że po prostu pójdzie w swoją stronę – albo pojedzie,

bo dostrzegłam przymocowany do ogrodzenia rower – ona jednak
przystanęła, czekając, aż zamknę drzwi.

– W którą stronę pani idzie? – zapytała nieoczekiwanie.
– Mieszkam nad bagnem – odparłam.
– Czeka nas w takim razie spacer przez miasto.
Odpięła rower, ale na niego nie wsiadła. Naprawdę zamierzała do-

trzymać mi towarzystwa? Co miałam powiedzieć w takiej sytuacji?
– Jeśli chce pani ísć ze mną...
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Uśmiechnęła się i poczułam, że cała mięknę. Ludzie, którzy tak
działają na innych, powinni być zakazani.

– Czemu nie? – spytała. – Chyba że ma pani coś przeciwko?
– Nie, oczywíscie, że nie mam! – zaprzeczyłam gorliwie.
Położyła ręce na kierownicy roweru i zaczęła ísć obok mnie. Teraz

jej włosy były bardziej blond i srebrzyste niż rude. Jaki właściwie
miały kolor?

– Planowałam ísć na obiad... może dołączy pani do mnie? – zapro-
ponowała.

Chciałam odmówić, ale zebrałam się w sobie.
– Chętnie. Dlaczego by nie.
Miasteczko nie jest wielkie, ale latem przyciąga turystów. Pływają

po jeziorach, chodzą szlakami przez lasy i mokradła. W efekcie doro-
bilísmy się niezłej bazy turystycznej. Na wiosnę otwarto nowy lokal,
coś pomiędzy restauracją i kawiarnią. Dobre miejsce, w którym można
nie tylko zjeść, ale też dłużej posiedzieć przy kawie i ciastku. Jedyne
w okolicy nie serwujące „kuchni regionalnej”.

Zajęłyśmy miejsca w ogródku, zamówiłyśmy obiad. Czekałyśmy:
dookoła nas zapadła niezręczna cisza.

– Właściwie – odezwałam się w nagłym przypływie odwagi. – Czy
musimy być na pani? Jestem Irena. Rena.

Moja towarzyszka roześmiała się.
– To właśnie chciałam zaproponować – powiedziała. – Moje imię

znasz, ale wszyscy mówią na mnie Vi.
Siedziałyśmy w barze długo. Mnie nigdzie się nie śpieszyło; co

ja właściwie miałam w domu, do czego chciałabym wracać kosztem
poznania bliżej tej dziewczyny? Przez ostatni rok byłam okropnie
samotna. Przyjaciele dopytywali się, czy na pewno wszystko w po-
rządku. Oczywíscie, że było w porządku, nawet bardziej niż wcze-
śniej, przecież zniknął z mojego życia element, który mi zagrażał. Po
prostu nie miałam nastroju na częste spotkania z ludźmi.

Teraz jednak poznałam Vi i wiedziałam, że to jedno takie spotkanie
na milion. Nawet jeśli miałam dać plamę w zakresie flirtu, czułam się
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dobrze w towarzystwie tej dziewczyny. Rozmawiałyśmy i rozmawiały-
śmy. Zamówiłyśmy deser i kawę i siedziałyśmy dalej, aż minęła dwu-
dziesta i zaczęło się ściemniać. Dopiero wtedy pomyślałam, że może
jednak przydałoby się wrócić do domu o jakiej́s w miarę wczesnej go-
dzinie.

– Odprowadzić cię? – spytała.
Przemknęła mi przez myśl Sara.
Mimo ciepłego wieczoru poczułam, jak robi mi się chłodno.
– Nie. Nie trzeba. Dziękuję.
Może za szybko potrząsnęłam głową, zaprzeczyłam, odmówiłam.

Vi kiwnęła tylko głową.
– Do jutra – powiedziała.
Obserwowałam, jak wsiada na rower i odjeżdża, aż jej sylwetka

zniknęła za zakrętem.

* * *

Do mojego domu prowadzą dwie drogi. Jedna jest długa i wije się
między domostwami, zanim dociera pod moje drzwi. Druga przecina
bagno, biegnąc skrajem rezerwatu. Nie jest właściwie drogą, a wąską
ścieżką nad mokradłem. Przez pierwsze dwa lata życia w tej miej-
scowości lubiłam ją. Była krótsza niż droga między domami i o wiele
bardziej malownicza.

Nie miałam odwagi wej́sć na nią po zmroku.
Ostatni kawałek drogi do domu przebiega przez zagajnik. Właści-

wie to już część bagien, ziemia jest podmokła. Kiedyś, jak pokazują
stare mapy, bagno sięgało dalej i wzniesienie, na którym postawiono
dom, było wyspą. Nazywano je Wyspą Łosi.

Dom jest niewielki. Trzy pokoje, kuchnia, łazienka, strych. Piwnica
wzniesiona na starszych fundamentach. Dom teoretycznie należy do
mojej ciotki, ale ponieważ ona mieszkała w mieście, a ja pracowałam
tutaj, odstąpiła mi pokój w zamian za całoroczną opiekę nad domem
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i opłacanie rachunków. Przyjeżdżała czasem na weekendy, czasem na
tydzień, czasem na święta. Przez większość czasu dom był właściwie
mój.

Ten ostatni kawałek drogi do domu oświetlają latarnie, dzís jednak
jedna z żarówek się przepaliła – i zrobiła to dokładnie w momencie,
gdy pod nią przechodziłam. Znalazłam się nagle otoczona ciemnością.

Serce podskoczyło mi do gardła w jakimś pierwotnym odruchu lęku.
Zapragnęłam znaleźć się w domu jak najszybciej, oddzielona od reszty
świata bezpieczną granicą ścian. Przyśpieszyłam kroku.

W oddali coś zahukało. W tym dźwięku było coś nieprzyjemnego,
przypominającego ludzki krzyk lub płacz. „Sowa” – pomyślałam, wie-
dząc, że jakís gatunek tego ptaka potrafi drzeć się jak cierpiący czło-
wiek. Ale ta myśl wcale mi nie pomogła.

Kiedy w końcu zamknęłam za sobą drzwi, czułam, jak łomoce mi
serce. Czemu tak bardzo się wystraszyłam nocy, krzyku sowy i zgaszo-
nej nagle żarówki? Czemu akurat tego wieczora?

I nagle dotarło do mnie, co to za wieczór. Dokładnie rok temu
ostatni raz widziałam Sarę.

– Przecież to głupie – powiedziałam sama do siebie. – Myślisz,
że mogłaby przyj́sć do ciebie przez bagna dokładnie rok potem? To
nie ma sensu.

Za oknem znów rozległ się głos nocnego ptaka. Zamarłam. Wizja
idącej do mnie przez bagna Sary wbiła we mnie palce jak szpony i nie
chciała puścić.

Poczułam potrzebę pozamykania wszystkich okien i upewnienia się,
czy tylne drzwi są zamknięte. Dom ma taras na tyłach, szeroki, wy-
chodzący prosto na bagna. Z wielkich, przeszklonych okien widać do-
skonale krajobraz, torfowisko, bajorka wypełnione czerwonawą wodą,
pojedyncze drzewa wyrastające z małych kawałków suchszej ziemi.
Tutaj rok temu po raz ostatni widziałam Sarę. Patrzyłam, jak się od-
dala i myślałam o tym, jak bardzo chcę, żeby zniknęła z mojego życia
na zawsze.
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Nie chciałam dzís patrzeć na bagno. Zbyt dobrze pamiętałam Dziew-
czynę podążającą wąską ścieżką nad torfowiskami i łatwo było mi wy-
obrazić sobie, że znów ją tam widzę.

Zaciągnęłam rolety. Zrobiłam sobie herbatę, usiadłam w fotelu
i wzięłam do ręki książkę. Mimo lęków zamierzałam spędzić wieczór
normalnie, nie poddawać się własnemu strachowi. Przez chwilę było
lepiej.

Wtedy usłyszałam pukanie. Ktoś stukał w szklane drzwi od strony
bagien. Zamarłam. Było późno. Kto mógłby przyj́sć do mnie o takiej
porze, po ciemku, ścieżką przez mokradła?

Oczywíscie wiedziałam kto.
– Nie – powiedziałam do siebie lub do tego, co stało na zewnątrz.

– Nie wpuszczę cię.
Pukanie rozległo się znowu.
Wydało mi się, że przez szpary w roletach widzę cień sylwetki.
– Nie ma cię tam – powiedziałam, nakrywając głowę ramionami. –

Nie ma cię. Nie istniejesz.
Jeśli naprawdę ktoś puka do drzwi, będzie próbował obej́sć dom

i zadzwonić od strony zagajnika. Jeśli to ktoś, kogo znam, zadzwoni
na komórkę.

Ale nikt nie dzwonił. Pukanie w szybę rozległo się znowu, a potem
nie powtórzyło się już. Nie słyszałam też oddalających się kroków,
jakby nikogo tam nie było. Tylko sowa znów zaczęła krzyczeć.

Ciotka powiedziała mi kiedyś, że gdy usłyszała ten krzyk po raz
pierwszy, sądziła, że ktoś morduje kobietę. Chwyciła nóż kuchenny
i wybiegła na zewnątrz. Na ścieżce przez bagna zorientowała się,
że to, co słyszała, było głosem ptaka.

– Bagno robi dziwne rzeczy z twoją głową – powiedziała, kiedy
zdecydowałam, że będę mieszkać w jej domu. – Jest piękne, ale ja nie
mogłabym tu mieszkać cały rok. Jeśli okaże się, że to dla ciebie za
trudne, nie bój się wyjechać, Reno.

– Dlaczego miałoby być? – zapytałam.
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– Wiem, że ludziom w okolicy czasem odbijało. Ale może ty bę-
dziesz odporna.

Byłam. Przez dwa lata, prawie trzy.
Ale to nie same bagna mnie przerażały, a coś, co było we mnie.

* * *

Rano nie czułam się dobrze. Zadzwoniłam do pracy poinformować,
że mnie nie będzie. Większość dnia spędziłam, leżąc na kanapie i wal-
cząc z mdłościami. Po południu poczułam się na tyle dobrze, żeby
spróbować coś zjeść. Wtedy zadzwonił telefon.

Nie znałam numeru, ale kiedy odebrałam, usłyszałam głos Vi.
– Hej, nie było cię w bibliotece. Pytałam twojego kolegi, powie-

dział, że źle się czujesz i dał mi twój numer.
Ucieszyłam się, słysząc ją, choć równocześnie poczułam, jak łomoce

mi serce.
– Jak się czujesz? – spytała.
– Troszkę lepiej.
– Miałam nadzieję, że cię dzís spotkam. Czy mogłabym cię odwie-

dzić?
Jak miałam jej odmówić?
– Jasne! – zapewniłam.
Podałam jej adres i jakąś godzinę później Vi stała na moim progu.
– Mieszkasz na Wyspie Łosi! – wykrzyknęła podekscytowana, kiedy

wpuściłam ją do środka.
– Owszem.
– Powinnaś była mi powiedzieć wcześniej. Czytałam o tym miejscu!
Wzruszyłam ramionami.
– Obawiam się, że żeby potwierdzić wszystkie spekulacje, trzeba by

zrobić porządne badania archeologiczne, a one wykazałyby co najwy-
żej obecność fundamentów i piwnic starego domu.

Kiedy ciotka w miejsce starego domu który spłonął budowała nowy,
zapytała odpowiednich osób, czy nie warto przeprowadzić wykopalisk
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przy tej okazji. Ale nie było chętnych, choć po drugiej stronie rezer-
watu leżała Wyspa Kruków, na której faktycznie znaleziono malowidła
naskalne i resztki drewnianej struktury wskazującej na obecność miej-
sca kultu.

– Czasem się twierdzi, że były dwa chramy – powiedziała Vi, kiedy
usiadłyśmy w salonie. Jakże inaczej wyglądał za dnia i on, i bagna za
oknem. Odsunęłam rolety, otwarłam drzwi i okna. Krajobraz był dzís
tak piękny, jak był straszny wczorajszego wieczora. – Szkoda, że nie
zbadali tego wzgórza zanim twoja ciotka postawiła dom.

Kiwnęłam głową.
Głupio przyznać, ale legendy związane z okolicą nie obchodziły

mnie szczególnie. Teraz zaczęłam się zastanawiać, dlaczego. Chciała-
bym móc opowiedzieć Vi coś ciekawego, przyciągnąć jej uwagę, zaim-
ponować jej. W pamięci szukałam tych drobiazgów, które słyszałam
od ciotki.

– Właściwie podobno w stary dom było wbudowanych kilka ka-
mieni z malowidłami – powiedziałam. – Pradziadek był bardzo ra-
cjonalnym człowiekiem i gardził przesądami. W tamtych czasach nikt
z miejscowych nie wzniósłby domu na Wyspie Łosi.

Ale teraz ludzie nie widzieli w tym już żadnego świętokradztwa, a i
za czasów pradziadka nikt nie protestował szczególnie głośno. Ktoś
tylko wspomniał o klątwie. Moja rodzina usłyszała o niej drugi raz,
kiedy spalił się dom. Moja mama miała wtedy dziesięć lat, ciotka pięć,
mieszkały w mieście. Dziadkom nic się nie stało, ubezpieczenie po-
kryło straty.

– Co się stało z kamieniami?
– Nie wiem – przyznałam. – Może są w fundamentach.
Vi westchnęła.
– Szkoda.
Kiwnęłam głową. W sumie miała rację.
Rozmawiałyśmy o jej badaniach, o próbie odkrycia śladów daw-

nych wierzeń, zrekonstruowaniu ich. Literatura przedmiotu była za-
skakująco skromna, choć studia folklorystyczne wspominały o lokal-
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nych obrzędach odprawianych jeszcze na początku stulecia, a lokalne
muzeum przechowywało sporo ciekawych zabytków.

– Wybieram się tam w sobotę. Akurat na zakończenie mojego po-
bytu. Poszłabyś ze mną?

Już miała wyjeżdżać? Poczułam głębokie rozczarowanie. Chcia-
łam, żeby była tutaj, zainteresowana swoim przedmiotem badań. I mną.

– Jedziesz?
– Mam jeszcze kilka miejscowości do objechania w to lato – przy-

znała. – Ale pewnie tu wrócę, kiedy rok akademicki się skończy.
Za rok. Przez rok ja będę mieszkać na Wyspie Łosi i pracować w bi-

bliotece, a Vi będzie uczęszczać na wykłady i wieść życie uczelniane,
pełne nowych ludzi, konferencji i spotkań.

Pozna kogoś, ktoś jej się spodoba. Może już był ktoś taki? Przecież
nie mogłam liczyć na to, że relacja między nami rozwinie się w coś
więcej, niż sezonowa znajomość.

– Mam twój numer – powiedziała, uśmiechając się do mnie. – I wy-
mienimy się kontaktami w internecie, prawda?

Energicznie kiwnęłam głową.
Znów siedziałyśmy długo. Było mi dobrze, zapomniałam o poran-

nym złym samopoczuciu i o nocnych lękach.
Potem jednak zaczęło się ściemniać i przyłapałam się na nerwowym

zerkaniu za okno. Vi też to zauważyła.
– Co się dzieje, Rena? – spytała.
– Jest późno.
– Powinnam ísć?
„Tak” – pomyślałam.
„Nie” – przyszło mi do głowy po chwili.
– Nie przeszkadzasz mi – zapewniłam. – Zresztą i tak będziesz

wracać drogą – wyrwało mi się.
Popatrzyła na mnie zdziwiona.
– Nie rozumiem.
Może jeśli jej powiem, poczuję się lepiej, może powie mi, że nie

mam się czego bać.
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– Tu są dwie drogi – powiedziałam. – Ta, którą przyjechałaś i druga,
przez bagno. Bardzo ładna ścieżka, czasem traktuję ją jak skrót, ale
tylko jak jest jasno. Nocą bywa zdradliwa, choć jest krótka.

– Nie szłabym nią nocą.
– Wiem. Ale... Rok temu przyjechała do mnie... przyjaciółka.

Stwierdziła, że będzie wracać krótszą drogą przez bagna. Śpieszyła
się na ostatni autobus. Wtedy był ostatni raz, kiedy ją widziałam.

Sądziłam, że Sara po prostu wsiadła w autobus i pojechała do sie-
bie, że po słowach, które padły po prostu zrozumiała, że nie chcę jej
oglądać. Niedługo potem jednak zadzwoniła do mnie jej rodzina, po-
tem policja.

– Byłam ostatnią osobą, która ją widziała – powiedziałam.
Poczułam, że zaczynam płakać. Dawno nikomu o tym nie opowia-

dałam. Och, moi przyjaciele wiedzieli. Robili, co w ich mocy, żeby
dotarło do mnie, że to nie moja wina, bo oczywíscie obwiniałam się.
Bo sama Sara by mnie obwiniała, tak jak obwiniała mnie o wszystko.
To ja byłam odpowiedzialna za wszystkie porażki jej życia, nie dając
jej dość wsparcia, kiedy go potrzebowała. To ja byłabym odpowie-
dzialna za jej zaginięcie, gdyby oczywíscie Sara odnalazła się i zjawiła
się przede mną, by móc mnie oskarżyć.

Walczyłam z wyrzutami sumienia. Sara była odpowiedzialna sama
za siebie. Zdecydowała się do mnie przyjechać, zamiast zniknąć z mo-
jego życia. Zdecydowała się robić mi wyrzuty do późna. Zdecydowała
się ísć krótszą, ale zdradliwą drogą.

Ale przecież to ja, widząc, jak się oddala, pomyślałam, że teraz
powinien być już definitywny koniec i że nie chcę jej już oglądać, nigdy
więcej w całym moim życiu.

„Niech ją to bagno pochłonie” – pomyślałam.
I bagno ją pochłonęło.
– Potem znaleźli jej komórkę. W samym środku bagna. Podobno

w bagnie trudno utonąć, ale dla mnie to żadna pociecha – powiedzia-
łam przez łzy. – Wczoraj była rocznica.

426



Vi popatrzyła na mnie poważnie, a potem przysunęła się, by mnie
objąć.

Poczułam jej ciepło i zapach jej perfum. Poczułam jej dłonie wokół
mnie i na moich plecach. Poczułam jej ramię pod moim podbródkiem.

Wczepiłam się w nią. Nie chciałam jej puszczać.
– Dziękuję. Potrzebowałam tego.
Chciałam tego. Chciałam dotyku jej rąk i jej włosów ocierających

się o moją twarz.
– Widać było po tobie. Musiałaś to strasznie przeżyć. Musiało ci na

niej zależeć.
– Wcale mi nie zależało! – wykrzyknęłam, puszczając Vi, która

spojrzała na mnie zaskoczona. – Nienawidziłam jej! Zniszczyła mi
dziesięć lat życia. Próbowała mnie monopolizować, terroryzować, sto-
sowała szantaż emocjonalny, groziła samobójstwem. Próbowała mnie
rozdzielić ze znajomymi, z rodziną. Nie chciałam jej więcej oglądać
na oczy.

Vi pokręciła głową.
Zerwałam się z kanapy. Niemal krzyczałam, wściekła na siebie, na

Sarę, na całą rzeczywistość.
– Wtedy nie byłyśmy już razem od trzech lat. Byłam po terapii. Mia-

łam pracę, mieszkałam tu, było dobrze. Czułam, że żyję. A ona nagle
się zjawiła i zaczęła mi wszystko wyrzucać. Zarzucać, że jej zniszczy-
łam życie – zaśmiałam się nerwowo. Może Sara tak to widziała, może
dla niej nasza relacja była równie toksyczna, co dla mnie... Ale ja nie
próbowałam się rozliczać. Ona przybrała inną strategię radzenia so-
bie z naszą przeszłością. – Powiedziała, że nie przejęłabym się, gdyby
umarła, a ja pomyślałam, że nie, nie przejęłabym się.

– A potem zaginęła – powiedziała Vi. – To paskudne.
– Ja jestem paskudna.
– Nieprawda – zaprzeczyła. – To, co pomyślałaś, było naturalne.

Nie powinna ci się naprzykrzać i miałaś prawo się na nią wściec. Nie
wiedziałaś, co się stanie i nie jesteś za to odpowiedzialna.
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Kiwnęłam głową. Przysunęłam się do Vi, a ona objęła mnie znowu.
Czułam się bezpieczna.

Pewnie powinnam lepiej wykorzystać tę sytuację. Zamiast tego po-
ścieliłam Vi w jednym z pustych pokoi.

* * *

W sobotę poszłyśmy do muzeum. Ostatnim razem zwiedziłam je kilka
lat przed przeprowadzeniem się do miasteczka. Od tego czasu eks-
pozycja została urządzona na nowo. Miasto dostało dużą dotację na
rozwój instytucji kulturalnych i zawdzięczało jej i muzeum, i biblio-
tekę, i warsztat rzemieślniczy.

Vi cieszyła się na widok każdego znaleziska archeologicznego i przed-
miotów związanych z lokalnymi obrzędami. Oczy zaświeciły jej się na
widok jednego z najbardziej znanych eksponatów, Człowieka z Mokra-
deł.

Kiedy podbiegła podziwiać zakonserwowane w torfowisku zwłoki,
ja stanęłam w pół drogi.

Mumie torfowe zawsze budziły we mnie lęk. Było w tym coś pier-
wotnego, strach wywołany świadomością tego, co może dziać się z ludz-
kim ciałem po śmierci. Mój niepokój budziły zachowane i równocze-
śnie zniekształcone rysy twarzy, wykręcone ciała, skóra wygarbowana
do koloru głębokiej czerni. Lęk budziła myśl, że Człowiek z Mokradeł
zginął uduszony sznurem i potem dopiero wrzucony w bagno. Naj-
pewniej złożony w ofierze, bo pasowało to do znalezisk z innych części
świata. Miało to też, jak mówiła Vi, poparcie w lokalnych legendach.

Poczułam, jak żołądek przewraca mi się na lewą stronę i mam pro-
blemy z oddychaniem. Zaczęłam się wycofywać, zostawiając Vi sam
na sam z zamkniętą za szkłem torfową mumią.

Stanęłam na zewnątrz, nabrałam powietrza w płuca. Znów mo-
głam oddychać, żołądek wrócił na swoje miejsce. Vi wybiegła za mną.

– Rena, w porządku?
Potrząsnęłam niepewnie głową.
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– Nie wiem – przyznałam. – Ja... pomyślałam, że to mogło się stać
z ciałem Sary.

Vi przycisnęła dłonie do ust.
– Przepraszam! Nie pomyślałam o tym w ten sposób!
– Nie. Rozumiem. Ja... zaczekam tutaj. Skończ zwiedzać. Nie będę

przeszkadzać.
– Wrócę do ciebie – obiecała.
Tej nocy śniła mi się martwa Sara, wykręcona i smolíscie czarna. Na

jej twarzy zastygł nieprzyjemny, sardoniczny uśmiech, jakby jej śmierć
miała jeden tylko cel: skrzywdzić mnie.

* * *

Vi wyjechała kolejnego dnia. Obiecała, że się wkrótce spotkamy, ale
nie robiłam sobie wielkich nadziei. Myliłam się. Zaczęła do mnie pi-
sać, a ja odpowiadałam, choć czasem sprawiało mi to trudność. Chcia-
łam kontaktu z nią i równocześnie bałam się go, bo moje zauroczenie
nie chciało minąć. T̨eskniłam za jej głosem, za włosami w niedookre-
ślonym kolorze, za szarymi oczyma.

Czasem myślałam, że nie zasługuję na znajomość z nią. Małomia-
steczkowa bibliotekarka z głową pełną lęków; kto mógłby się mną
zainteresować?

Sara mogłaby tak powiedzieć. Nieraz próbowała podważyć moje
poczucie własnej wartości. Gdyby spotkała Vi i wiedziała o tym, co
do niej czuję, zaczęłaby mnie wyśmiewać. Sary już nie było w moim
życiu, ale nadal tkwiła w mojej głowie. Próbowałam ją z niej wygonić,
ale niezbyt się udało. Może powinnam wrócić na terapię?

Do tego pojawiły się lęki. Jakís miesiąc po odjeździe Vi obudziłam
się w środku nocy z ogromnym pragnieniem. Wstałam i z mojego
zacisznego pokoju na strychu zeszłam na dół, do salonu. Noc była
pochmurna i wietrzna. Słyszałam gałęzie drapiące o dach od strony
zagajnika. Od strony bagna gałęzi nie było, a jednak coś zapukało
w szkło w momencie, gdy stałam przy zlewie, nalewając sobie wodę.
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Zamarłam. Księżyc wyjrzał zza chmur i zobaczyłam długi cień pa-
dający przez całe pomieszczenie. Miał kształt ludzkiej sylwetki.

„To jakís mebel” – pomyślałam. „To jakaś chmura. Cokolwiek. Nikt
nie stoi na tarasie. Nikt nie puka”.

Obróciłam się. Było pusto i cień zniknął tak nagle, jak się pojawił.
Czułam, jak wali mi serce.

Czy miałam halucynacje? Ponoć większości ludzi zdarza się to od
czasu do czasu.

Kiedy indziej siedziałam w salonie, był już wieczór, właśnie zjadłam
kolację. Kiedy spojrzałam za okno, wydało mi się, że widzę ludzką
sylwetkę zmierzającą w stronę tarasu i tylnego wej́scia.

Majaki zaczęły się powtarzać.
Trzy lata. Trzy lata tu mieszkałam i nie spotkało mnie to, o czym

ciotka mawiała: „Bagno robi dziwne rzeczy z twoją głową”. Nie mia-
łam takich majaków przez cały rok po ostatnim spotkaniu z Sarą. Mu-
siała nadej́sć ta nieszczęśliwa rocznica i musiała pojawić się w moim
życiu Vi.

Gdyby Sara stała się mściwym duchem, pewnie próbowałaby od-
dzielić mnie od Vi.

Poszłam do psychiatry. Wysłuchał mnie, sprawdził w ogólnokrajo-
wym systemie dane dotyczące mojej ostatniej terapii.

– Zlecę badania – powiedział. – Nie należy wykluczyć jakiegoś
guza. Poślę panią do koleżanki, psycholożki. Będzie pani nas od-
wiedzać regularnie i zobaczymy, co tak naprawdę pani jest.

Zapisał mi łagodny środek uspokajający. Gdyby ten nie działał, mia-
łam zgłosić się po większą dawkę.

Nie zadziałał. Nie do końca. Głosy, gra świateł, cienie układające
się w sylwetki na bagnach, okazjonalne pukanie do szklanych drzwi:
to nie ustało. Mój strach też nie ustał, choć pod wpływem leków sta-
wałam się bardziej go świadoma i bardziej gotowa go kontrolować,
konfrontować się z tym, co mnie straszyło. Nie byłam pewna, czy to
dobry pomysł.
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Psycholożka twierdziła inaczej.
– Pani strach bierze się z przekonania, że ma się pani czego bać.

W pani mózgu coś zaskoczyło nie tak. To się zdarza.
Wtedy już byłam po badaniach i wiedziałam, że nie ma guza. Moje

halucynacje powtarzały się jednak i psychiatra nie bardzo wiedział, co
z tym zrobić.

– Powinna się pani skonfrontować z lękiem. Zaakceptować, że go
pani czuje, a potem zobaczyć, że może to, czego się pani boi, wcale
nie jest straszne.

Albo tego nie ma. Nie ma ducha Sary, która powróciła zza grobu,
żeby mnie straszyć.

Pod koniec jesieni ciotka miała tydzień urlopu i tradycyjnie spę-
dzała go w domu na bagnach. Jej obecność przegnała zjawy. To nie
po nią w końcu przychodziły, nie od niej chciały, żeby otworzyła im,
gdy zapukają. Ciotka zajmowała swój pokój na dole, a wieczory spę-
dzałyśmy w salonie, który nagle na powrót stał się bezpieczny.

Ostatniego wieczora jej pobytu zdecydowałam się zadać jej pytanie.
– Kiedy mówiłaś, że czasami bagna robią dziwne rzeczy z głową, co

miałaś na myśli?
Patrzyła na mnie długo.
– Rena, jeśli coś jest nie tak, możesz zawsze wyjechać.
To zabrzmiało, jakby wiedziała coś więcej, niż mi mówiła. Albo

jakby sama wypierała się jakiej́s wiedzy, którą posiadała. Zadrżałam
mimowolnie na tę myśl.

– Możesz mi powiedzieć, co wiesz – zasugerowałam. – Wtedy zde-
cyduję. Dostałam leki.

Nie powiedziałam, że nie działają tak jak trzeba. Zresztą może
powinnam zmienić lek albo przynajmniej dawkę.

– To klimat – powiedziała. – Atmosfera okolicy. Coś w tym rodzaju.
Niektórzy wyciągają z tego pochopne wnioski, wierzą w rzeczy, które
dawno powinny być tylko folklorem. Ale oni w nie wierzą. Nie szukaj
powodów tego, co dzieje się z twoją głową. A najlepiej wyjedź.
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Zerwałam się wściekła.
– Teraz mówisz, jakbyś była bohaterką jakiej́s kiepskiej książki –

zarzuciłam jej. – I wiem, co dzieje się z moją głową. Rok temu zginęła
Sara i ciągle się o to obwiniam. To to, a nie bagna ani nie lokalne
tajemnice. Nic więcej.

– Mam nadzieję, że się nie mylisz.
Powinnam kogoś spytać o lokalną historię, o wierzenia.
Pomyślałam o Vi i o tym, jaki wspaniały byłby to pretekst, żeby

porozmawiać z nią dłużej. T̨eskniłam za nią okropnie, choć rozmawia-
łyśmy całkiem często.

Tydzień potem wyjechałam na weekend do miasta. Spotkałam się
z rodzicami i z przyjaciółmi. Udało mi się też zobaczyć ze straszli-
wie zalataną Vi. Żadna z nas nie miała wiele czasu, Vi pisała artykuł,
wniosek o grant i składała konferencję, ja miałam za dużo obowiąz-
ków towarzyskich wobec różnych osób. Czułam się trochę, jakbyśmy
wykrajały te dwie godziny na siłę, wbrew sobie. Może to nie miało
większego sensu, skoro w naszym życiu były inne priorytety? Przecież
powinnam stawiać ją na pierwszym miejscu i ona, jeśli jej zależało, też
powinna w pierwszym rzędzie myśleć o mnie.

Tyle że nie. Żadna zdrowa relacja tak nie działa.
Dwie godziny z Vi to było za mało. Nie miałam jak wykorzystać

ich w pełni, porozmawiać o wszystkim, o czym chciałam, a pytanie
o lokalne wierzenia, poważne ich traktowanie i duchy na bagnach od-
ciągałam w czasie tak bardzo, jak się tylko dało. Zadałam je dopiero
na sam koniec, może piętnaście minut przed upływem naszego wspól-
nego czasu. Vi słuchała i poważniała z chwili na chwilę.

– Czemu mówisz mi to dopiero teraz? – spytała.
– Wolałam rozmawiać o innych rzeczach – przyznałam się.
O tobie. O twoim życiu. O nas.
– Rena, po pierwsze, pogadaj z rodziną. Po drugie, poproś lekarza

o mocniejszą dawkę leku.
Kiwnęłam głową.
– Masz rację. To wszystko to...
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Nie pozwoliła mi skończyć.
– Sprawdzę to. Słyszałam... plotki. I w twojej miejscowości, i w in-

nych dookoła bagien. Historie o tym, że jeszcze na początku ubiegłego
stulecia składano ofiary. I że potem, w czasie wojny, kiedy wrodzy żoł-
nierze weszli do regionu, partyzanci schwytali jednego, poderżnęli mu
gardło i wrzucili do bagna. Wcale nie po to, żeby ukryć zwłoki.

Zrobiło mi się zimno.
– Więc po co? – spytałam.
Historię o partyzantach znałam. Ukrywali się na Wyspie Łosi, w sta-

rym domu, w piwnicach. Pradziadek ich wspierał, ale kiedy wojna się
skończyła, a oni, nie zgadzając się z nowym rządem, postanowili za-
anektować dom na dobre, doniósł władzom. Nie od razu, to prawda,
dopiero po tym, jak zaczęli grozić jego rodzinie.

– Podobno prosili lokalne bóstwa o ochronę. O pomoc w ukrywaniu
się.

– Cóż, nie bóstwa im pomogły, a pradziadek – skwitowałam. – Do
czasu.

– Zapewne – zgodziła się. – Ale legendy istnieją. Rena, przepra-
szam cię. Naprawdę chciałabym, żebyśmy miały więcej czasu dla sie-
bie, ale muszę już lecieć, sama rozumiesz.

Kiwnęłam głową i uśmiechnęłam się blado.
– Jasne. Ja też mam obowiązki. Może następnym razem nam się

uda.
Powinnam ją zaprosić do siebie. Zbliżała się zima, długie noce, nie

byłam pewna, czy chcę spędzać je samotnie.
Oczywíscie tego nie zrobiłam. Im bardziej byłam pewna, że moje

zauroczenie nie zamierza minąć, tym bardziej nie próbowałam posu-
nąć się dalej. Zaczęłam się bać odrzucenia.

Wróciłam więc. W pracy było dobrze. Lubiłam ją – ciszę i spokój,
obcowanie z książkami, ale i ludzi, z którymi pracowałam, czytelni-
ków, organizowanie wydarzeń dla lokalnej społeczności. W grudniu
planowalísmy warsztaty dla dzieci i spotkanie z aż dwoma popular-
nymi autorami, z których jedno pisało fantastykę, a drugie romanse.
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Skoncentrowałam się zatem na pracy, chodziłam na kawę z kolegami
i koleżankami i tak długo, jak się dało, jeździłam do domu i z domu
rowerem. Dostałam większą dawkę leku i nauczyłam się zaciągać ro-
lety na wielkich oknach. Lęk zelżał. Nie zniknął, nie, dalej tam był,
towarzysząc mi cały czas, ale przestałam się nim martwić. Zaczęłam
ignorować słyszane czasem w nocy stukanie w szybę. Tam nic nie
było. To tylko moje lęki albo wiatr, albo bagno próbowało namieszać
mi w głowie.

* * *

Pewnego grudniowego poranka odsłoniłam rolety, wpuszczając do do-
mu światło. Bagno było zamarznięte. O świcie widziałam przechadza-
jące się po nim łosie. Przez moment ogarnęła mnie pokusa pój́scia do
pracy drogą przez bagna, ale nie zamierzałam zaburzać raz wypraco-
wanej rutyny. Poszłam dłuższą drogą.

Była sobota. Mielísmy w planach spotkanie z autorem romansów,
które przeciągnęło się do późna. Potem autor uznał, że jesteśmy sza-
lenie sympatyczni i trzeba ísć z nami na obiad, czemu się nie sprze-
ciwiałam, bo i nie chciałam wracać od razu do domu, i do autora też
zapałałam sympatią. Wracałam więc późno. Padał śnieg, długa droga
przez zagajniki wyglądała bajkowo. Czułam się doskonale i nie myśla-
łam o moich lękach i domniemanych upiorach.

Weszłam do domu, pozapalałam światła. Zaczęłam parzyć sobie
herbatę i zupełnie zapomniałam o roletach.

I nagle rozległo się znajome pukanie w szybę.
Jakaś część mnie uznała już, że przecież nic tam nie ma. Więc

popatrzyłam za okno, chcąc upewnić się, że nic tam nie będzie.
To był poważny błąd.
Tuż przede mną, oddzielony tylko szybą, stał mój upiór. Po raz

pierwszy w życiu widziałam go, a nie tylko słyszałam jego pukanie.
Był martwy, jego skóra, wygarbowana przez torfowisko, miała kolor

smoły. Zdeformowana twarz, oczy – dwa puste otwory, które jednak
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jakoś umiały na mnie patrzeć. Rysy tak zniekształcone, że nie umiała-
bym rozpoznać twarzy, nawet gdybym ją znała.

Zaczęłam wrzeszczeć, odskoczyłam, potknęłam się i upadłam na
podłogę.

Mumia torfowa znów zapukała w szklane drzwi. Łatwo było mi
wyobrazić sobie sardoniczny uśmiech na twarzy mojego upiora. Taki,
jaki miała martwa Sara w moich snach.

Nie wiem, jak długo to trwało. Zdarłam sobie gardło, a kiedy prze-
stałam krzyczeć, upiora za oknem już nie było. Nad bagnem padał
śnieg, a ja siedziałam pośrodku salonu tak przerażona, że nawet po-
ruszenie ręką czy nogą wydawało mi się niemożliwe. Minęły kolejne
długie chwile, nim wstałam na bardzo chwiejnych nogach, trzęsąc się
zaciągnęłam rolety, a potem, skulona na kanapie, sięgnęłam po tele-
fon.

Nie zastanawiałam się, do kogo powinnam zadzwonić. Odruchowo
wybrałam numer Vi.

– Nie wiem, co to było – mówiłam, zaczynając płakać z napięcia,
które nie chciało minąć. – Chciałabym, żeby to była halucynacja, ale
biorę leki, do wszystkich...!

– Wyjeżdżaj stamtąd – powiedziała.
– Vi, moja praca...
– Weź urlop. Jeśli się nie uda, spróbuj wynająć choćby pokój u ko-

goś, kto normalnie wynajmuje pokoje turystom. Ale nie powinnaś tam
być. Nie sama.

Przez chwilę milczałam, mogąc wydobyć z gardła tylko szloch, a po-
tem Vi odezwała się znowu.

– Czy chcesz, żebym do ciebie przyjechała?
To przyszło znienacka, spadło na mnie z zaskoczenia.
„Tak” – chciałam odpowiedzieć.
O niczym innym nie marzyłam bardziej. Chciałam wierzyć, że gdy-

bym miała ją przy sobie, wszystkie lęki by zniknęły.
Potrzebowałam Vi i potrzebowałam jej tak bardzo, że mnie to prze-

rażało.
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Sara oczekiwała, że jeśli będzie mnie potrzebować, rzucę wszystko,
żeby do niej przyjechać. Nic się nie liczyło: moi inni znajomi, moje
plany, moje studia, tylko ona.

Nie chciałabym być dla nikogo taka, jaka Sara była dla mnie kiedyś.
– Masz dużo na głowie. Nie chcę cię od tego odciągać – zaprote-

stowałam. Mimo wszystko nie byłam w stanie powiedzieć po prostu
„nie”.

– Mam do napisania dwa artykuły, nad którymi spokojnie mogę
popracować u ciebie – odparła. – Przy okazji mogę kontynuować moje
badania. A do ciebie mam dwie godziny autobusem. Więc?

– Tak – przyznałam. – Tak, chcę, żebyś przyjechała.
– Więc będę jutro. Wytrzymaj do tego czasu, dobrze?

* * *

Nie mogłam zasnąć tej nocy. Z jednej strony wspomnienie tego, co
widziałam wieczorem, nie opuszczało mnie, z drugiej strony myślałam
o Vi i o tym, że już jutro będę ją tutaj miała, dla siebie, na dłużej niż
dwie godziny w przelocie. Dopiero nad ranem zapadłam w sen i nie
był to najspokojniejszy sen w moim życiu.

Obudził mnie dopiero SMS od Vi, informujący, że właśnie dojeżdża.
Zerwałam się, ubrałam i wybiegłam jej naprzeciw.

Spotkałyśmy się w połowie drogi. Vi miała ze sobą plecak i torbę
na laptopa. Nie zważając na nie, uściskałam ją mocno.

– Cieszę się, że cię widzę – przyznałam i przyszło mi to o wiele
łatwiej, niż oczekiwałam.

Przyjrzała mi się krytycznie.
– Źle spałaś – zauważyła.
– Czy ty spałabyś dobrze w takich okolicznościach?
Nie wiedziałam, jak długo zamierza zostać, ale nawet gdyby miała

wracać ostatnim autobusem, byłabym szczęśliwa z tego kawałka dnia,
przez który była przy mnie. Oczywíscie nie zamierzałam przeszka-
dzać jej w pracy nad artykułami. Ugotowałam obiad, zrobiłam her-
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batę i starałam się w ogóle nie zawadzać, pozwalać jej pisać, choć
przyłapywałam się raz po raz na zerkaniu na nią znad swoich zajęć.

Kiedyś robiłam wszystko, żeby nie urazić Sary, przerażona tym,
że zostawi mnie, jeśli popełnię błąd. Tak bardzo weszło mi to w krew,
że przenosiłam to teraz na Vi, choć nie przypominała Sary ani tro-
chę. Nie chciałam pchać się w relację, w której w drugiej stronie będę
widziała osobę, która mnie skrzywdziła i prześladowała mnie dalej...
nawet będąc najpewniej martwą.

Vi zamknęła w końcu laptopa i popatrzyła na mnie.
– Wyglądasz na spiętą – zauważyła. – Mam nadzieję, że dzís będzie

już dobrze.
Ja też miałam taką nadzieję. Mokradła za wielkim oknem zastygły

w zimowym wieczorze. W oddali znana mi już sowa krzyknęła kilka
razy, ale teraz nie wydawało mi się, że jej głos przypomina ludzki
wrzask. Brzmiał bardziej jak to, czym był: głos ptaka. Nie oczekiwa-
łam demonów, a Sara była zagrożeniem obecnym, ale tkwiącym tylko
w moim mózgu.

– Jutro rano – poinformowała mnie Vi – będę szukać informacji
o twoim domu i o wszystkich dziwnych kultach, które rzeczywíscie
mogły istnieć w okolicy.

* * *

Obudziła mnie w środku nocy. Zapukała do mojego pokoju na podda-
szu, co sprawiło, że obudziłam się gwałtownie. Pukanie. Dopiero po
chwili zorientowałam się, że to Vi, która znów spała w pokoju gościn-
nym na dole.

– Rena? Mogę wej́sć?
Usiadłam na łóżku. Vi podeszła i usiadła obok mnie. Rozczo-

chrane włosy przypominały chmurę dookoła jej twarzy. Widziałam
ją w mroku jak czarny kształt, ale w samym tym kształcie było coś, co
ściskało mnie za serce.

– Słyszałam coś – powiedziała.
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– Co?
– Ktoś chodził dookoła domu.
Serce mi zamarło.
– Lis – powiedziałam z nadzieją. – Może łoś. Jedzą korę z drzew.
Pokręciła głową.
– Dwie nogi. To słychać. Może złodziej, ale... Rena, ja nie powiem

ci, że rzeczy, które widzisz i słyszysz, są tylko w twojej głowie. Nie
muszą tam być.

I wtedy, jak na komendę, usłyszałam wyraźne stukanie w szybę na
dole.

– Słyszysz to? – spytałam.
Kiwnęła głową.
– Słyszę.
– Nie wiem teraz, czy się cieszyć, czy być jeszcze bardziej przera-

żoną – powiedziałam.
Przez dłuższą chwilę siedziałyśmy obok siebie, przerażone i ze-

sztywniałe.
Pukanie, oczywíscie, powtórzyło się.
– Zejdźmy tam – zaproponowała Vi.
Pomału zeszłyśmy po schodach i stanęłyśmy naprzeciw szyby aku-

rat wtedy, gdy pukanie rozległo się po raz trzeci.
Widziałam to, co pukało. Nie z bliska, nie tak wyraźnie jak istotę,

która stała za szybą poprzedniego wieczora. Światła w pomieszczeniu
były wyłączone, więc widziałyśmy tylko czarny cień po drugiej stronie,
sylwetkę przyklejoną do szyby. Była powyginana, stała dziwnie, jakby
jej ciało było zniekształcone.

Vi postąpiła kilka kroków do przodu. Chciałam krzyknąć, zatrzy-
mać ją – głos uwiązł mi w gardle.

Istota za szybą przywarła na chwilę do szkła – całym ciałem, twa-
rzą, której nie widziałam, rozwartymi dłońmi. Wpatrywała się w nas.

A potem nagle zniknęła.
– Widziało cię! – krzyknęłam przerażona. – To cię widziało, Vi!
– Widziało nas obie – odpowiedziała.
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– Nie rozumiesz! To wie... o tobie. Wie, że tu jesteś. Wie, że...
Będzie chciało, żeby...

Słowa nie chciały opuszczać moich ust.
Vi stanęła naprzeciw mnie i położyła mi ręce na ramionach. Wi-

działam, że i ona drży, że i jej twarz pobladła. Właśnie widziała coś
wykraczającego poza codzienne ludzkie doświadczenia.

Dla niej mój prześladowca był tylko tym, co nadnaturalne i nie-
znane. Ja zaś znałam go aż za dobrze i wiedziałam, czego ode mnie
chce.

– Rena, dlaczego uważasz, że to coś mi zagraża?
– Sara będzie się chciała zemścić – wyszeptałam. – Na mnie. Na

wszystkich... na bliskich mi osobach. Nie może pozwolić, żebym była
szczęśliwa bez niej.

Nie wystarczało jej siedzieć mi w głowie i grać rolę okrutnego głosu,
mówiącego, że nie mogę zbudować zdrowej relacji z żadną osobą, bo
przecież ktoś w takiej relacji zawsze będzie nią: albo ja, albo ta druga
osoba i bliskość zawsze wiąże się z krzywdzeniem tego, kogo się ko-
cha. Musiała jeszcze raz wchodzić do mojego świata jako upiór, obu-
dzony przez to, co sprawiało, że z bagnem było coś nie tak. Musiała
oskarżać mnie, krążyć dookoła mnie i mi grozić. Bagno ją zabrało, ale
to jej nie przeszkadzało. Za życia próbowała odciągać mnie od ludzi,
wyrażać głośno przekonanie, że moi przyjaciele i rodzina są dla mnie
szkodliwi i tylko ona jest osobą, z którą powinnam być. Jak bardzo
mogła być zdesperowana po śmierci?

Czułam łzy cieknące mi po policzkach.
– Rena. Nie wiesz, czy to coś jest Sarą. Wiesz tylko, że tam jest, ale

reszta to twoje domysły.
Jej dłonie leżały na moich ramionach, jej czoło było przy moim

czole. Tak bardzo chciałam przyciągnąć ją do siebie bardziej, może
nawet pocałować, ale nie wiedziałam, co patrzy na nas przez wielkie,
niezasłonięte okno. Wywinęłam się i odsunęłam.

– Powinnam stąd wyjechać. Jak najszybciej – powiedziałam.
– Możliwe. A może niekoniecznie.
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Spojrzałam na Vi pytająco.
– Co masz na myśli?
– Może powinnyśmy dowiedzieć się czegoś więcej? Co właściwie

widziałyśmy? Czego chce – od ciebie czy od kogoś innego. Czy ktoś
poza tobą to widział? Jestem pewna, że nie jesteś jedyna. Pamiętam...
– zamyśliła się. – Pamiętam, że jedna z historii, które czytałam o tym
regionie, dotyczyła umarłych, którzy wyszli z bagien. Słyszałaś o niej?

Pokręciłam głową. Nie, nie czytałam wielu opowieści o miejscu,
z którego wywodziła się moja matka. Teraz wydawało mi się to dziwne.
Dlaczego? Czy mama i ciotka znały te opowieści? Ciotka wypierała
się ich. Teraz byłam pewna, że ktoś musiał widzieć coś więcej niż po-
ruszające się na bagnach cienie i słyszeć więcej niż tylko krzyk sowy.
Racjonalizowali to, a jednak prędzej czy później uciekali. Może pra-
dziadek, może partyzanci, których ukrywał. Lecz pradziadek nie żył,
partyzanci zapewne też byli od wielu lat martwi. Jaka była szansa,
że zostawili po sobie pamiętniki, cokolwiek?

Jeśli takie coś istniało, musiało być w mojej bibliotece.
Trochę mi ulżyło. Mieszkałam w dziwnym miejscu, na skraju bagni-

ska, w którym działały jakieś na wpół zapomniane mroczne siły. Ale
nie było gwarancji, że do tych mrocznych sił dołączyła Sara.

– Poszukamy informacji jutro – powiedziałam. – Dzięki. Dzięki,
że tu ze mną jesteś.

Objęłam ją mocno. ale nie posuwałam się dalej. To nie był właściwy
moment.

* * *

Zjawiłyśmy się w mojej pracy o poranku. Koledzy i koleżanki rozpo-
znali Vi. Witali się z nią, uśmiechali się do niej i zerkali na mnie pyta-
jąco. Miałam ochotę zapaść się pod ziemię. Czułam się, jakby wszyscy
dookoła wiedzieli, co czuję do tej dziewczyny. Jakby ich spojrzenia
ponaglały mnie: „Co robisz, dziewczyno, na co czekasz?”.

Wyglądało to jak nasze letnie dni – ja przy mojej pracy, odkłada-
jąc oddane książki, przybijając pieczątki na nowych nabytkach, które
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dostalísmy od naszego sobotniego gościa, Vi pochylona nad pulpitem,
z otwartym laptopem i stertą książek obok. Co jakís czas wstawała,
odkładała jedną na biurko obok mnie i szła po następną. Nie spodzie-
wałam się, by czytała je w całości. Szukała konkretnych fragmentów
i konkretnych informacji.

W końcu stanęła przede mną bez książki.
– Mam – poinformowała. – Możesz?
Kolega, który pełnił dzís ze mną dyżur, zgodził się, żebym odeszła

na chwilę. Miała minąć jeszcze godzina do momentu, kiedy uczniowie
podstawówki skończą lekcje i przyjdą do nas wymienić lektury i odra-
biać zadania domowe. Do tego czasu powinnyśmy z Vi skończyć.

Usiadłam koło niej.
– Co znalazłaś?
Książka pochodziła z początku ubiegłego wieku. Autor robił to, co

teraz kontynuowała Vi – jeździł po regionie, zbierając opowieści i dane
etnograficzne. Był ostatnią na sto lat osobą, która zajmowała się tak
kompleksowo lokalnymi wierzeniami.

Etnograf zapisał historię o umarłych, którzy wychodzili z bagien.
Byli to ci, których bagno zabrało, poświęceni, jak twierdził informator,
lokalnym ciemnym mocom. Zawsze się tym mocom składało ofiary.
Kiedyś ludzi: dusiło się ich wtedy sznurem i wrzucało zwłoki do ba-
gna. Zazwyczaj oddawało się niepotrzebne jednostki, przestępców,
choć informator twierdził, że dawniej mogli to być też pechowi po-
dróżni. Obecnie ofiarowuje się inne rzeczy, ale kiedy oddawało się
ludzi, ci czasem wracali. Duchy bagien pozwalały im na to. Raz w cza-
sie wojny, bardzo dawno temu, we wsi stacjonowali żołnierze wroga.
Mieszkańcy złożyli ofiarę i umarli przyszli rozprawić się z najeźdźcą.
A za czasów dziadka informatora – wyliczyłam, że powinno być to ze
dwieście lat temu – podeszli pod dwór dziedzica. Dziedzic był okrut-
nym człowiekiem i sam powinien skończyć w bagnie, ale miał ludzi,
miał pieniądze, nie można było tak po prostu go zabić. Więc umarli
o niego zadbali. Czekali pod dworem, bo do dworu wej́sć nie mogli.

441



Kiedy dziedzic wyszedł za próg, pociągnęli go za sobą. Znalazł się
kilka dni później, posiwiały i oszalały.

Te wszystkie historie można było bez trudu zinterpretować w racjo-
nalny sposób. Oto gromada ludzi decydowała rozprawić się z wrogiem
albo okrutnym panem. Wychodzili z bagien zamaskowani w jakís spo-
sób, dokonywali zabójstwa albo porządnie straszyli ofiarę i znikali.
Złoczyńca był ukarany, a na mieszkańcach nie ciążyła żadna wina.
To umarli uporali się z problemem. Ciemne moce, tak wyrażał się
informator. Nie złe, ale pierwotne, niebezpieczne; dla ludzi ze wsi
pomocne w chwili kryzysu.

My pewnie też założyłybyśmy tę realistyczną interpretację, gdyby
nie to, czego same byłyśmy świadkami wczorajszej nocy.

Ofiary składało się w dwóch miejscach. Na Wyspie Łosi i na Wyspie
Kruków, gdzie kiedyś była świątynia. W obu miejscach można znaleźć
rysunki, których rzekomo nie stworzyła ludzka dłoń. Kto rysował? Du-
chy bagien przychodziły nocą zostawiać ślad i przypominać ludziom
o swoim istnieniu.

– Na Wyspie Kruków i w paru miejscach dookoła znaleziono malo-
widła naskalne i ryty – powiedziała Vi. – Wiele pochodziło z naprawdę
dawnych czasów. Na Wyspie Kruków jest ta jaskinia...

Prehistoryczne sanktuarium. Potem chram, którego resztki prze-
trwały tylko w lokalnych opowieściach. Ale bóstwo tego miejsca było
tam, tkwiło w głębinach bagna i wlewało życie w martwe naczynia,
czasem zabierając sobie nowe, skoro ludzie przestawali mu już je da-
wać.

Czy zabrało w ten sposób Sarę?
– Może powinnyśmy tam pojechać. Na Wyspę Kruków.
– Czemu nie? – powiedziałam.
Najlepiej byłoby znaleźć kogoś, kto coś wiedział. Kiedy po mojej

pracy poszłyśmy na obiad w to samo miejsce, w którym nasza znajo-
mość zaczęła być rzeczywistą znajomością, spytałam:

– Kiedy szukałaś informacji, rozmawiałaś też z ludźmi? Pytałaś ich
o... rzeczy?
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Pokręciła głową.
– Jeszcze nie – przyznała.
– Moja ciotka zachowuje się, jakby coś wiedziała, ale udawała przed

samą sobą, że nie wie. Jedyna prawdziwa rodzinna historia o Wyspie
Łosi to opowieść o tych partyzantach. Albo czegoś tu brakuje, albo
obie zwariowałyśmy. Prawdę mówiąc, nie wiem, co jest gorsze: zwa-
riować czy paść ofiarą tych „ciemnych mocy”. Jedno i drugie... –
pokręciłam głową. – Jedno i drugie jest trudne do pokonania. Niewy-
godne. Niełatwo z tym żyć.

– Nie martw się. Jesteśmy w tym razem.
Chwyciła mnie za rękę.
Zesztywniałam. Serce zaczęło mi mocno walić. Popatrzyłam na Vi.

Uśmiechała się.
Nabrałam powietrza w płuca.
– Vi... myślę, że... myślę, że jestem w tobie zakochana – wyrzuciłam

z siebie.
Nie puściła mojej ręki.
– Zastanawiałam się, czy mam rację – powiedziała. – I proszę,

mam.
Popatrzyłam na stół, na nasze splecione palce. Potem znów na

twarz Vi, na jej szare oczy i włosy, które w zimie nie ĺsniły już tak
rdzawo, jak w letnim słońcu. Na piegowaty, zadarty nos.

Nie uciekała.
– Cieszę się, Rena – powiedziała tylko.
– Jestem spaprana – powiedziałam. – Cały czas się boję, że będę

dla kogoś taka, jaka była dla mnie Sara. Boję się jej, nawet jak tkwi
tylko w mojej głowie.

– Zrobiła ci krzywdę – przyznała. – Ale nie musisz tego powtarzać.
– Nie – zgodziłam się. – Wcale nie muszę. Wcale nie chcę. Nie

z tobą. Z tobą będzie inaczej.
Jakiekolwiek demony czyhały na mnie w mroku, byłam gotowa sta-

wić im czoła.
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Zasłoniłyśmy okna i zamierzałyśmy ignorować każdy szelest. Jeśli
miałyśmy ufać opowieściom, umarli z bagien nie mogli wchodzić do
domów. Siedziałyśmy na kanapie, rozmawiałyśmy, trzymałyśmy się za
ręce, całowałyśmy się. Byłam szczęśliwa.

To, co siedziało na zewnątrz, szczęśliwe nie było. Coś krążyło do-
okoła domu, szeleściło w krzakach, pukało w szybę, zawodziło głosem
sowy. Nie chciało mojego szczęścia.

* * *

Choć w pogodne dni bez trudu mogłam zobaczyć Wyspę Kruków z mo-
jego okna, dotarcie tam było bardziej skomplikowane niż wskazywa-
łaby faktyczna odległość. Szlak turystyczny wiódł przez mokradła.
Drugą opcją było przejechanie kilku kilometrów autobusem w stronę
miasta i przesiadka na rozstajach: dwie główne drogi regionu ujmo-
wały w widły najdzikszą, najbardziej pierwotną część bagien.

Dojazd zajął nam dwie godziny. Kiedy wychodziłyśmy, było jeszcze
ciemno; spodziewałyśmy się, że będziemy wracać po zmroku.

Wzięłam jednodniowy urlop. Vi stwierdziła, że artykuł nie ucieknie
– a może to, czym się aktualnie zajmowałyśmy, zaowocuje czymś no-
wym, lepszym? Jadąc, rozmawiałyśmy o tym, jakby nic dziwnego się
nie działo. Rozważałyśmy zorganizowanie etnograficznego spotkania
w mojej bibliotece.

Miejscowość, w której obrębie leżała Wyspa Kruków, była mniejsza
niż moje miasteczko. Miała jednak atrakcje przyciągające turystów:
skansen i rezerwat archeologiczny właśnie, z rekonstrukcją świątyni
i jaskinią z malowidłami. Nigdy nie odwiedziłam tego miejsca.

– Byłam tu w dzieciństwie – poinformowała mnie Vi. – Chyba już
wtedy zdecydowałam, co chcę robić. Tylko wtedy jeszcze nie miałam
pojęcia, że wplączę się w to... aż tak bardzo.

Chwyciła mnie za rękę. Przez rękawiczkę czułam ciepło jej palców.
Skansen i rezerwat archeologiczny leżały na uboczu, otoczone la-

sem. Przez nagie drzewa i krzewy widziałyśmy dachy budynków i most
prowadzący na Wyspę Kruków. Ona nigdy nie przestała być wyspą.
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Czy pierwsi mieszkańcy okolic uznali, że jaskinia w tej samotnej
skale jest dobrym schronieniem? Początkowo zapewne tak. Potem
zorientowali się, że mokradła są domem dla czegoś jeszcze i otoczyli
to coś kultem, a schronienie zmieniło się w sanktuarium.

Kiedy zbliżałyśmy się do skansenu, minął nas szkolny autobus pełen
rozkrzyczanej dzieciarni. Tablica przy wjeździe poinformowała nas,
że skansen oferuje w sezonie zimowym serię spotkań z lokalnym folk-
lorem, zajęcia z rękodzieła i robienie ozdób świątecznych dla dzieci.
W tym ostatnim celu musiała przyjechać szkolna wycieczka. Rozpo-
znałam wysiadających nauczycieli – byli ze szkoły w moim miasteczku.

– Gdybyśmy wiedziały, zabrałybyśmy się z wami – powiedziałam,
witając się.

– Możecie z nami wracać – zaproponowała nauczycielka plastyki.
Dzieciarnia rozbiegła się dookoła. Trzeba było zwoływać ją, żeby

zebrała się w końcu przed dawnym budynkiem gminy. W środku, poza
salą, do której nauczyciele spędzili dzieci, mieściła się kasa i, na pię-
trze, dyrekcja skansenu. Tam poszłyśmy.

– Mamy teraz zamknięte dla indywidualnych zwiedzających – poin-
formowała nas dyrektorka. – Jeśli chcą się panie zapisać na warsztaty
rękodzieła, na dole leżą ulotki z programem.

– Nie wiem, czy pamięta mnie pani z sierpnia – odezwała się Vi.
Kobieta poprawiła okulary, zmarszczyła czoło.
– Och! – wykrzyknęła. – No tak. Przepraszam panią najmocniej,

oczywíscie! Pani prowadzi badania!
– Dokładnie. I przepraszam, że przyjechałam bez zapowiedzi, ale

natrafiłam na bardzo interesujący wątek, który może zmienić kierunek
moich poszukiwań... Czy możemy zabrać pani odrobinę czasu?

Dyrektorka zerknęła do notesu.
– Powinnam mieć chwilę – powiedziała. – Rozumiem, że to będzie

dłuższy wywiad?
– Tak się spodziewam.
Ja nie pomyślałabym pewnie o takim detalu, ale Vi uczyła się pro-

wadzić badania całe swoje studia i niektóre rzeczy były dla niej nie-
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malże odruchem. Ustawiła w komórce dyktafon, zaś dyrektorka zro-
biła nam herbaty.

– To nie będzie porządnie ustrukturyzowany wywiad, bo nie mia-
łam czasu go przygotować, możliwe, że wrócę z dodatkowymi pyta-
niami... Interesuje mnie pewna lokalna legenda.

Dyrektorka skansenu rozpoznała legendę bez problemu.
– Jest kilka opowieści – wyjaśniła nam. – Niektóre związane z kon-

kretnymi wsiami i miejscowościami, ale generalnie tak, mówi się, że lu-
dzie, którzy zmarli w bagnie albo zostali do niego wrzuceni, wracają
czasem. Zwykle po to, żeby kogoś ukarać.

Tego już zdołałam się domyśleć i nie w smak mi było, że jakaś istota
miałaby chcieć mnie ukarać. Za co niby? Czy skrzywdziłam Sarę?

– Jakieś inne przypadki? – wypytywała Vi.
Nie wiedziałam, czy zauważyła mój lęk, czy przyszło jej do głowy

to, co mnie.
Może przyszło? Może uznała, że jeśli skrzywdziłam Sarę, mogę

skrzywdzić i ją?
Dyrektorka zamyśliła się, a potem zaczęła opowiadać. Większość

historii przypominała te, które już znałyśmy, niekiedy brzmiały, jakby
były ich wariantami. Niektóre opowiadały o tym, jak moce zamiesz-
kujące bagno używały zmarłych, by mścić się na funkcjonariuszach
nowej wiary i tego czy innego rządu, którzy próbowali „wyplenić prze-
sądy”. Czasem dotyczyły prywatnej zemsty, ale wtedy zawsze kończyły
się tragicznie dla mściciela. Bagno upominało się o niego prędzej czy
później i sam dołączał do grona utopionych.

– Jest jeszcze historia, którą opowiadali mi w młodości. Doty-
czyła siostry mojej prababci – powiedziała nam w końcu dyrektorka. –
Prawdą jest, że kobietę zabrali do szpitala psychiatrycznego... W tam-
tych czasach szpital psychiatryczny to było miejsce, gdzie zamykano
chorych, więc rozumiecie panie, jak wielka to musiała być tragedia.

– Co się wydarzyło?
– Dziewczyna miała narzeczonego. Chłopak z tej samej wsi, miał

opinię bardzo porządnego. Poszedł do wojska, wrócił troszkę inny,
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trochę... Dzís powiedzielibyśmy, że miał traumę. W każdym razie nie
zachowywał się jak wcześniej. Co dokładnie zaszło, nikt nie wie, ale
musiał próbować zrobić dziewczynie krzywdę. Dziewczyna zerwała
zaręczyny. Chłopak nie rozumiał. Chodził za nią, błagał ją, prosił,
żeby go znów zaakceptowała. Dziewczyna nie chciała, a kiedy był za
bardzo namolny, powiedziała, że chce, żeby bagna go zabrały.

Poczułam, jak dreszcz przebiega mi po plecach. Cała krew odpły-
nęła mi z twarzy i z palców. Filiżanka w moich dłoniach zaczęła trząść
się, aż herbata chlapnęła mi na ręce.

– Chłopak zniknął zaraz potem. Nikt nie wiedział, co się z nim
stało. A po roku wrócił.

Vi popatrzyła na mnie. Widziała moją minę, moją bladą twarz,
drżące ręce? Dyrektorka skansenu nie dostrzegała ich.

– Podobno był czarny jak smoła, wykrzywiony, ale rozpoznawalny.
Wiecie panie, jak wygląda mumia torfowa? Tak wyglądał ten chło-
pak. Nie żył, oczywíscie. Zaczął prześladować biedną dziewczynę. Aż
oszalała.

Wydałam z siebie jęk. Upadłam na stół z twarzą schowaną w dło-
niach.

Teraz zauważyła i dyrektorka.
– W porządku? – spytała.
Nic nie było w porządku.
– Potrzebuję powietrza – powiedziałam.
Nogi mi się chwiały, niemal potknęłam się na schodach i nie spa-

dłam tylko dlatego, że zdążyłam się chwycić poręczy. Na zewnątrz
opadłam na ławkę. Powietrze, które wypełniło mi płuca, kłuło lodo-
watymi igiełkami.

Vi zeszła za mną. Przyklęknęła i chwyciła moje ręce.
– Rena? Co się dzieje?
Jej głos był miękki, uspokajający, podobnie jak palce przesuwające

się po wierzchu moich dłoni.
Otwarłam usta, żeby się odezwać, ale spomiędzy moich warg wy-

rwał się tylko zduszony, nieartykułowany jęk.
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Usiadała koło mnie, wyciągnęła ramię i zawiesiła je nade mną,
nie wiedząc, czy potrzebuję objęcia, czy może jednak nie. Kiwnęłam
głową. Przytuliła mnie, a ja przycisnęłam twarz do jej szalika i zaczę-
łam szlochać.

– Zrobiłam to – wydusiłam z siebie w końcu. – Powiedziałam Sarze,
że chcę, żeby to bagno ją zabrało. Byłam na nią wściekła, że nie daje
mi spokoju... Ale nie chciałam jej śmierci!

– Ona skrzywdziła ciebie.
– Tak. Ale jeśli naprawdę przyczyniłam się do jej śmierci, czy to, co

mnie spotyka, jest aż tak niesprawiedliwe?
– Reno, nie bierz na siebie winy – powiedziała twardo. – Po pierw-

sze, nie wiedziałaś, co się stanie. Po drugie, to Sara postanowiła do
ciebie przyj́sć, mimo że jej powiedziałaś, że nie chcesz jej widzieć. Nie
miałaś obowiązku się dla niej poświęcać. Wiesz o tym.

– Wiem. Ale to... to, co znajduje się w bagnie, nie wie... I Sara
niekoniecznie wie. Nie w takim stanie, w jakim się znajduje. Vi, czemu
ja ją oddałam? Co z nią się teraz dzieje?

– Nie wiem – przyznała Vi, obejmując mnie. – Wyjedź. Tak będzie
najlepiej. Będziesz mieszkać ze mną. Znajdziesz nową pracę.

– A Sara zostanie w bagnie, zła na mnie, bo chcąc czy nie chcąc,
skrzywdziłam ją. Nie mogę jej tak zostawić.

– Mogłaś ją zostawić wcześniej! – zirytowała się Vi.
Odsunęłam twarz od jej szyi.
– Wtedy mógł się nią zająć ktoś inny. A teraz? Znajdź specjalistę od

ciemnych mocy, który ją uwolni.
– Kiedyś byli tacy specjalísci, jak sądzę – usłyszałyśmy.
Nad nami stała dyrektorka skansenu. Nie wiem, ile słyszała z tej

rozmowy i mojego rozpaczliwego wyznania. Nie patrzyła na nas jak
na wariatki.

– Kiedyś – mruknęłam.
– Oni zostawili malowidła w jaskini. Zbudowali potem sanktu-

arium. Ale czasy się zmieniły, ludzie zapomnieli o dawnych bogach.
Dawni bogowie nie zapomnieli o nich.
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– Chciałabym wiedzieć, co powinnam zrobić. – Czułam rozdzie-
rającą rozpacz i narastający gniew na kobietę, która mówiła, ale nie
dawała rozwiązań, których tak rozpaczliwie potrzebowałam.

– Mogę panie wpuścić do jaskini – powiedziała. – Nic więcej. Może
wyczytacie coś, co wam pomoże. Proszę do mnie wrócić, jeśli będzie-
cie czegoś potrzebować. Tak mi przykro. Trzeba było powiedzieć na
samym początku, co panie gnębi.

– Uwierzyłaby pani? – spytała Vi.
Kobieta rozłożyła ręce.
– Pewnie w pierwszym momencie nie. Ale widzę, jak poważnie

to panie traktują. Nie są panie jedyne w okolicy, naprawdę. Dość,
by zastanowić się nad obecnością tutaj jakiej́s realnie działającej siły.
Znam wielu ludzi, którzy się do tego nie przyznają, ale przestrzegają
pewnych tabu i składają ofiary. Drobne. Nie ma już ofiar z ludzi, nie
słyszałam o ofiarach ze zwierząt, ale wrzucanie drobnych przedmio-
tów do bagien – już tak. Widuję czasem rzeczy. Słyszę rzeczy, które
nie muszą być ptakami.

„Bagno robi dziwne rzeczy z twoją głową”.
Ciotka się wypierała, ale widywała rzeczy. Może wiedziała więcej,

niż chciała się przyznać przed samą sobą. Czy mogłam ją winić?
– Dziękujemy – powiedziała Vi.
Zaprowadziła mnie do jaskini.

* * *

Pierwsze malowidła zaczynały się już przy wej́sciu. Były proste: sym-
bole geometryczne, ułożone w większe kompozycje, które mogły być
zwykłymi ornamentami lub mieć jakieś głębsze znaczenie, dla nas
ukryte. Najciekawsze malowidła znajdowały się w głębi.

Dlaczego nigdy tu nie byłam, nigdy ich nie widziałam?
Patrzyłam na nie teraz, tak naprawdę pierwszy raz w życiu, choć

pamiętałam, że kiedyś oglądałam zdjęcia i reprodukcje. Ale wtedy nie
miały dla mnie znaczenia. Teraz – przeciwnie.
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Oglądałam rysunki zwierząt: łosie i kruki, od których wzięły nazwę
oba wzniesienia. Sowy, których głos przypominał krzyki mordowa-
nych. Lisy, sarny i wiele innych.

Widziałam wyobrażania stworzeń nie należących do żadnego zna-
nego mi gatunku. Były hybrydami o cechach wielu zwierząt i ludzi
i nie wiedziałam, czy wyobrażają demony, manifestacje mocy uśpio-
nej wewnątrz mokradeł czy może szamanów odzianych w rytualne
stroje. Vi też nie wiedziała. Cichym głosem tłumaczyła mi znane sobie
interpretacje lub te, które stworzyła sama, bazując na wiedzy etnogra-
ficznej.

– Takie postaci są znane z folkloru – tłumaczyła, pokazując dziwne
hybrydy. – Pamiętasz kostium, który widziałyśmy w muzeum w lecie?
Nosiło się go w święto zimowego przesilenia, więc przypuszcza się,
że chodziło o jakieś odstraszenie złych mocy. Sądzę też, że to relikt
szamanistycznych rytuałów.

– Przydałby mi się teraz taki szaman – powiedziałam.
– Nie przeczę – zgodziła się, obejmując mnie ramieniem.
Dalej ujrzałam namalowany na ścianie krajobraz. Bagna i oba wznie-

sienia po obu stronach, Wyspa Kruków wysoka, skalista, Wyspa Łosi
niższa, choć wyraźniej odcinająca się na tle krajobrazu niż w tej chwili,
nadal rozpoznawalna. Dwa istotne punkty na mapie, dwa miejsca
kultu.

Wyciągnęłam rękę i zatrzymałam ją przy szybie osłaniającej malo-
widła przed zbytnią ciekawością turystów.

– Jeśli to były skrajne punkty, to co było pośrodku?
Pustka. Bagno było puste, ale czasem pustka nie jest brakiem, a nie-

dopowiedzeniem.
– Sądzę, że powinnam tam ísć – powiedziałam.
Vi potrząsnęła głową.
– Nie wiem, czy to dobry pomysł.
– Ja też nie wiem – zgodziłam się. – Ale poza tym nie mamy nic.

Może poza ucieczką, ale już zdecydowałam. Zrobię to, co powinnam
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zrobić. Jeśli miałabym wylądować w szpitalu psychiatrycznym, do-
stanę lepszą opiekę niż wszyscy, którzy oszaleli w historiach, prawda?

Vi przytuliła mnie mocno.
– Nie chcę, żebyś skończyła w szpitalu. Nie chcę, żeby cokolwiek ci

się stało.
– Kochałam Sarę – przyznałam. – Jestem jej winna tę ostatnią rzecz.

I temu, co przypadkiem obudziłam.
Kiwnęła w milczeniu głową.
– Pojedziesz szkolnym autobusem – powiedziałam. – Dam ci klucze.

Kiedy coś zapuka w okno, to będę ja. Zakładam, że żywa. W najgor-
szym wypadku – szalona.

* * *

Nie chciałam tego bardzo i nie byłam pewna, czy to właściwy wy-
bór. Czemu tak naprawdę się poddawałam? Poczuciu winy, które
powinnam z siebie w końcu zrzucić? Faktycznemu obowiązkowi?

Chciałam być szczęśliwa. Wiedziałam, że nie będę, dopóki los Sary
będzie tkwił we mnie jak ostry kolec. Musiałam go wyciągnąć i je-
śli terapie nie były do końca skuteczne, może spotkanie z bóstwem
stanowiło odpowiedź na moje pytanie.

Dyrektorka skansenu dała mi termos z herbatą i koc termiczny. Vi
oddała mi swój powerbank. Kazała pisać SMS-y i trzymać się ścieżki
turystycznej. Jeśli naprawdę musiałam skonfrontować się z moimi
demonami, powinnam uważać jak najbardziej i nie pozwolić bagnu
się wciągnąć.

– Na szczęście nie jest łatwo utonąć w bagnie – powiedziałam.
– Nie rób tego. Wystarczy nam ofiar.
Czy tutejsza ciemna moc oczekiwała, że złożę jej ofiarę?
Niechcący oddałam Sarę. Nie chciałam oddawać jeszcze siebie.
Szlak wiódł po drewnianej kładce, wąskiej i chwiejnej, śliskiej od

pokrywającego ją lodu. Zawahałam się. Czy skoro już miałam odbyć tę
podróż, nie powinnam zrobić tego o innej porze roku? Tym bardziej,
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że już niedługo miało zacząć się ściemniać i wiedziałam, że do domu
dotrę dopiero po zmroku.

O ile w ogóle dotrę.
Przystanęłam.
– Nie wiem, czy to dobry moment, ale wiedz, ty, bycie, którego

imienia nie znam, że nie chcę z tobą walczyć. Popełniłam błąd i chcę
go naprawić.

Zdjęłam kolczyki i rzuciłam je w zmarznięte błoto. Nie zatonęły,
bo nie miały jak, ale miałam nadzieję, że ta drobna ofiara zostanie
przyjęta.

Ruszyłam ścieżką. Każdy krok musiałam stawiać ostrożnie, stopy
ślizgały się na oblodzonej kładce.

Przynajmniej trasa była piękna. Przede mną rozciągała się zamro-
żona przestrzeń, szron i śnieg pokrywały ziemię i błoto, małe jeziorka
zamarzły w srebrne lusterka. Niebo miało tę lodowatą, szarobłękitną
barwę, którą przybierało wyłącznie zimą. Było pochmurne, ale w pew-
nym momencie zza chmur wyszło słońce i szron i śnieg zaczął iskrzyć
się jak diamentowy pył.

W jak pięknym miejscu mieszkałam! Czemu miałam stąd odcho-
dzić? Owszem, mokradła były przerażające, dzikie i puste, ale właśnie
to czyniło je tak zachwycającymi.

Szłam, rozglądając się uważnie. W oddali dostrzegłam łosie przy
kępie drzew. Nad moją głową przeleciał jakís ptak. Kruk, drugi opie-
kun mokradeł. Towarzysz mojej pielgrzymki. Nagle ogarnął mnie spo-
kój i pewność, że nic nie może mi się stać, że nie zginę, ponieważ to
miejsce nie chce mojej śmierci i nie chce mojego szaleństwa, ponieważ
to miejsce mnie kocha i kocha mnie uśpiona w nim moc.

Poczułam się lekka, jakbym miała skrzydła.
Ruszyłam naprzód, nadal ostrożnie, ale pewniejszym krokiem.
Ścieżka kluczyła. Nie prowadziła prosto na drugą stronę bagniska,

miała w końcu pokazać turystom piękno krajobrazu. Wkrótce weszła
na kawałek stałego lądu, wysepkę – nie tak spektakularną, rzecz ja-
sna, jak oba krańcowe punkty – pełną kamieni pokrytych porostami
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i drzew. Łosie objadły korę i część porostów. Na wielkim polodowco-
wym głazie namalowano znak wyznaczający szlak.

Przysiadłam na moment na głazie i napiłam się herbaty, nim po-
szłam dalej.

Słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, kiedy wyszłam z zagajnika
na kolejną kładkę, tym razem wiodącą między bajorkami. Wypełnia-
jąca je woda pokryta była warstewką lodu. Przede mną zaczęła pod-
nosić się wieczorna mgła.

Teraz znów zaczęłam czuć się niepewnie. Miałam komórkę i do-
datkowe zasilanie, co oznaczało źródło światła. Nie miałam jednak
zasięgu – straciłam go gdzieś koło wielkiego kamienia. We mgle i noc-
nych ciemnościach, po oblodzonych deskach, będzie szło się trudniej.
Co będzie, jeśli coś zacznie mnie ścigać w tych ciemnościach? Poczu-
łam, jak serce zaczyna mocniej mi walić.

Obejrzałam się. Gdybym chciała wracać, nie zdążyłabym przed
zmrokiem. Mgła zgęstniała już na tyle, że nie widziałam zarysu Wyspy
Kruków. Zresztą, czy ucieczka byłaby dobrym pomysłem?

Chciałam uciec. Chciałam do domu i do Vi.

– Dom jest przede mną – powiedziałam sobie. – Vi będzie na mnie
czekać.

Nie wiem, kiedy zorientowałam się, że zgubiłam szlak. Teoretycz-
nie przez mokradło wiodła jedna ścieżka: musiałam znaleźć jakąś inną
na kolejnym kawałku suchego terenu. Zorientowałam się, kiedy spo-
między drzew wyszłam na skraj mokradła, a przede mną nie było
kładki. Koniec trasy. Kiedy ostatnim razem widziałam oznaczenie
szlaku? Po mokradłach pełzała mgła, niebo robiło się coraz ciemniej-
sze. Sygnału w komórce nie było.

Zawróciłam, szukając szlaku. W którym miejscu skręciłam? Czy
mijałam ten kamień? Czy na pewno przechodziłam już wokół tego
zwalonego drzewa?

W oddali usłyszałam krzyk. Znałam ten głos, głos sowy. Nigdy jed-
nak nie słyszałam go, będąc sama pośrodku bagien, nocą i we mgle.
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Stałam przez chwilę, nasłuchując. Pośród drzew coś się przemiesz-
czało. Dwie nogi czy cztery? Czy w ogóle umiałam to rozpoznać?

Ruszyłam dalej i znów wyszłam na brzeg. Znów żadnej kładki.
Nie pamiętałam tego miejsca. Tuż u moich stóp zaczynało się kolejne
większe bajoro. Omiotłam jego powierzchnię światłem z komórki.

Krzyknęłam.
Pod powierzchnią wody, pod warstwą lodu, ujrzałam ludzi. Tkwili

tam, martwi i nieruchomi, w ciemnej wodzie dostrzegalni jedynie jako
sylwetki. Czarna skóra, wykrzywione członki i zachowane rysy twarzy.
Umarli z bagien, przez setki lat zabijani i wrzucani jako ofiara albo po
prostu ofiary nieszczęśliwych wypadków.

O ile w ogóle w tym miejscu istniało coś takiego jak nieszczęśliwy
wypadek.

Czy mi się wydawało, czy jedno z ciał się poruszyło? Zafalowała
woda, skruszył się cieniutki lód.

Cofnęłam się. Jeden krok i drugi. Chciałam uciekać.
Jeśli będę uciekać, potknę się, poślizgnę, wpadnę w bagno. Dołączę

do tych ludzi pod wodą.
Nabrałam w płuca lodowatego powietrza. Wróciłam na brzeg.
– Jestem – powiedziałam w przestrzeń przed sobą. – Czy tu miałam

przyj́sć? Powiedz. Czego chcesz ode mnie. Jak cię przebłagać?
Woda znów się poruszyła i dostrzegłam wysuwające się z niej czarne

palce. Serce zamarło mi na chwilę. Teraz już zniknęły wszystkie odru-
chy ucieczki, pozostał paraliżujący strach, kiedy umarły stanął przede
mną.

Spodziewałam się ujrzeć Sarę, ale nie znałam twarzy, która na mnie
patrzyła. Chwilę potem do jednego zmarłego dołączył kolejny i ko-
lejny. Stawali naprzeciw mnie. Kimkolwiek byli wcześniej, teraz po-
zbawieni byli indywidualności, tożsamości. Nikt ich już nie pamiętał.

Czułam, jak łzy spływają mi po twarzy, bo tylko to byłam w stanie
zrobić: rozpłakać się. Nogi ciążyły mi i odmawiały posłuszeństwa.

Umarli nie próbowali mnie jednak atakować. Stali po prostu.
Nie wiem, jak długo to trwało. Może chwilę. Może całą wieczność.
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W ciągu tej wieczności zdołałam się odezwać.
– Saro – powiedziałam zduszonym głosem. – Saro, jesteś tutaj? Dla

ciebie tu przyszłam. Chcę cię uwolnić. Proszę. Chcę uwolnić Sarę.
Proszę!

Do kogo mówiłam? Do zmarłych czy do mocy gdzieś w głębi?
Ale zmarli milczeli i moc milczała.
Opadłam na kolana i zaczęłam płakać. Co miałam zrobić? Zmarli

stali przede mną, ale nie robili nic. Moje wołania pozostały bez odpo-
wiedzi.

I wtedy dostrzegłam, jak mgła przede mną się porusza. Nie, to nie
była mgła, a kształt, olbrzymi, większy niż jakakolwiek ludzka istota.
Ciemny, jednolity jak głaz lub jak postać okryta płaszczem. Jedynym
elementem, który się wyróżniał, były łosiowe łopaty na jego szczycie.

Sunął ku mnie, a umarli rozchodzili się na boki, ustępując mu miej-
sca. Nie miałam siły wstać, sparaliżowana strachem. To, co zmierzało
w moją stronę, było bardziej przerażające niż zmarli.

Było wielkie, wszechogarniające, pierwotne. Było przyrodą, dziko-
ścią, ciemnością, mgłą, moczarami. Było czystą, nieokiełznaną mocą.

Stało nade mną i patrzyło na mnie oczyma jeszcze ciemniejszymi
niż cała jego sylwetka, pochylało się nade mną, z łosiowymi rogami
i kształtem pokrytym piórami kruka. Kostium z muzeum, rysunki z ja-
skini – one były tylko nędzną imitacją tego, co widziałam.

Zamknęłam oczy.
– Proszę – wymamrotałam z trudem. – Nie wiem, czego chcesz ode

mnie, ale proszę. Sara. Nie chciałam ci jej oddawać. Nie wiedziałam.
Proszę. Chcę, żeby była wolna.

To, co stało naprzeciw mnie, nie powiedziało nic. Wiedziałam,
że nie umiałoby mówić ludzkim głosem. Na co więc liczyłam?

Czekałam. I czekałam. Klęczałam na zamarzniętej ziemi i czułam,
jak zamarzają mi na policzkach łzy.

Nie będę wolna – pomyślałam. – Ani nie pomogę Sarze. Oddałam
ją i oddałam siebie i nie wrócę już nigdy do domu ani do Vi, a jeśli
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wrócę, będę szalona, i to nieuleczalnie, bo szaleństwo zsyłane przez
bogów nie może zostać wyleczone.

Usłyszałam przeraźliwy krzyk tego, co brałam za sowę. Tuż przede
mną, za mną, dookoła mnie, w moim uchu. Krzyknęłam też, nie kon-
trolując się. To był krzyk rozpaczy i pierwotnego strachu.

Wszystko ucichło. Otworzyłam powoli oczy.
Przede mną nie było nikogo i niczego, tylko mokradła i światło

przede mną, światło okien domu na Wyspie Łosi.
Wstałam.
– Już?! – krzyknęłam. – Tyle? Nie chcesz ode mnie niczego? To

tyle?
Wiedziałam, że nie otrzymam więcej odpowiedzi.
Nie byłam wolna. Oddałam siebie.
Ale w jakís sposób czułam się spokojniejsza.
To, co mieszkało na mokradłach, popatrzyło mi w twarz i nie zabiło

mnie ani nie odebrało mi rozumu.
Ruszyłam do domu i zapukałam w szybę. Zobaczyłam, jak podno-

szą się rolety i jak Vi otwiera drzwi, wpuszcza mnie do środka, śmiejąc
się i płacząc równocześnie.

* * *

– Nie wiem, co się stało – przyznałam.
Leżałyśmy na kanapie, otulone kocem. Mgła zniknęła, zniknęły

chmury. Nad mokradłami panowała piękna, czysta i gwiaździsta noc.
– Nawet nie wiem, czy to się wydarzyło naprawdę – przyznałam.
– Ale żyjesz. I nie oszalałaś – powiedziała Vi.
Pocałowała moją skroń. Miała gorące usta, a ja byłam solidnie prze-

marznięta. Miałam nadzieję, że to się nie skończy odmrożeniami, ale
Vi owinęła mnie w koc, dała termofor i gorącą herbatę. I dużo, dużo
czekolady.

Byłam spokojna i szczęśliwa.
Westchnęłam.
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– Nadal nie wiem, co z Sarą. Przypuszczam, że jest martwa. Po
prostu i zwyczajnie.

A jeśli leży wśród ciał na bagnach, to tylko jej materialny aspekt,
nie dusza i nie tożsamość.

– Ale cokolwiek mnie prześladowało, już nie będzie. Tego jestem
pewna.

Jeśli to była tylko moja halucynacja, wewnętrzny lęk, stawiłam jej
czoła i wygrałam. Jeśli to była nadnaturalna moc, zaakceptowała
mnie.

– Cieszę się – powiedziała Vi.
Pocałowała mnie znowu, w usta, długo i delikatnie.
Może się myliłam, ale Vi wierzyła mi i nie chciałam niczego więcej

od życia.
Wyjechała następnego dnia, upewniwszy się, czy na pewno będzie

ze mną wszystko w porządku. Zapewniłam ją, że tak i obiecałam,
że jeśli cokolwiek będzie się działo, wyjadę.

Wiedziałam, że nie będzie się działo. Wiedziałam, że będzie do-
brze, że nie będę już się bać ani potrzebować leków.

Przeprowadziłam test. Vi zabiłaby mnie, gdyby się o tym dowie-
działa, ale musiałam to zrobić. Wracając do domu, poszłam skrótem
przez bagna i czułam się, jakbym mogła przej́sć tę drogę z zamknię-
tymi oczyma, mimo nocy i mimo zimy.

Opowiedziałam o moich przej́sciach psycholożce. Uznała, że byłam
nierozsądna, ale akceptowała efekty.

– Przestała się pani bać – powiedziała.
– Przestałam – zgodziłam się.
Moje demony odeszły. Sara była niewygodnym wspomnieniem, ale

nie oczekiwałam już, że wróci do mnie po raz kolejny, nie jako prze-
śladujący mnie upiór.

Niedługo potem wyjechałam na święta do rodziny. Czułam się
dziwnie z dala od domu na Wyspie Łosi i od bagien. Jakby czegoś bra-
kowało w moim życiu, jakiej́s obecności. Wiedziałam, że będę szczę-
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śliwa, kiedy wrócę i że żadna wyprowadzka nie wchodzi w grę. Jak
bardzo miało to zaważyć na mojej relacji z Vi? Nie wiedziałam.

Tuż po świętach stały się dwie rzeczy.
Matka Sary zadzwoniła do mojej matki. Nie chciała rozmawiać ze

mną, co mogłam zrozumieć, ale uznała, że powinnísmy wiedzieć.
Sara żyła. Znalazła się ponad rok po swoim zaginięciu. Twierdziła,

że chciała uciec: ode mnie, od rodziny, od wszystkich. Była wście-
kła, zawiedziona, złamano jej serce. Chciała wszystkim pokazać, ale
targnięcie się na własne życie okazało się za trudne. Więc wyrzuciła
komórkę w bagno i wyparowała. Życie nie było dla niej proste, jej stan
psychiczny tego nie ułatwiał. Teraz była na terapii. Nie chciała mnie
widzieć ani w ogóle o mnie słyszeć.

Miałam nadzieję, że nigdy więcej się nie spotkamy i że wszystko
z nią będzie dobrze.

Prawdę mówiąc, choć cieszyłam się, że Sara żyje, wiadomość o tym
namieszała mi w głowie. Jeśli Sara nie umarła, to co mnie prześlado-
wało? Po co poszłam w zimową noc na bagna spotkać się z bóstwem?
Czy użyło mojego lęku, poczucia winy, tego, jak kochałam Sarę i jak jej
nienawidziłam, jako przynęty? Jeśli tak, czego chciało, jeśli w ogóle
istniało? Czy w ogóle oddałam Sarę mokradłom i czy w ogóle widzia-
łam i słyszałam te wszystkie rzeczy, czy tylko halucynowałam? Powąt-
piewałam nawet w to, że Vi słyszała nocne pukanie i widziała sylwetkę
za oknem.

– Przecież też mogło ci się wydawać. Zapamiętałaś, że coś widzia-
łaś, ale przecież pamięć jest zawodna – tłumaczyłam, kiedy jechałyśmy
razem do skansenu koło Wyspy Kruków.

To była druga rzecz, która stała się w tych ostatnich dniach roku:
zostałyśmy zaproszone na rekonstrukcję tradycyjnych obchodów świę-
ta przesilenia. Dyrektorka chciała dowiedzieć się, jak sobie radzimy,
a poza tym uznała, że Vi jest ekspertką od starych wierzeń, a ja też
powinnam nią zostać.

– Wybieram w takim razie wersję, że widziałam – stwierdziła Vi. –
Coś widziałam, nie wiem, co to było, ale nie byłaś sama.
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Wysiadłyśmy z autobusu. Skansen przystrojono zielonymi iglastymi
gałęziami i papierowymi wycinankami. Pośrodku płonęło ognisko, a w
budynku gminnym świece. Pachniało ciastem i grzanym winem.

Dyrektorka przywitała nas gorąco.
– Bardzo dobrze pani wygląda, Reno.
Miała rację. Nie byłam bladą, wystraszoną dziewczyną, którą wi-

działa pół miesiąca temu.
Dostałyśmy po kubku grzanego wina. Kiedy je wypiłam, trochę za

prędko, zrobiło mi się ciepło i przyjemnie. Niemal pijana, miałam
wrażenie, że stąpam ponad ziemią i że coś jest przy mnie, cały czas,
niewidzialne, związane z bagnami, Wyspą Kruków i ze mną samą.

– Reno, mam coś dla pani – powiedziała mi dyrektorka skansenu
z tajemniczą miną. – Proszę za mną.

Poszłam, a Vi za mną, wokół gromadzących się gości, których część
znałam z mojego miasteczka, a którzy zjechali się tu dzís. Wszyscy
ci ludzie wyglądali, jakby się znali i jakby to nie był dla nich pierw-
szy raz w tym miejscu. Patrzyli na nas zaciekawieni, szemrali między
sobą, uśmiechali się do nas, ale żaden z nich nie podszedł. Nie mia-
łam jednak wrażenia, żeby byli wrodzy. Przeciwnie. Patrzyli na mnie
z szacunkiem.

Zaprowadzono mnie do pokoju w głębi budynku gminnego. Tam,
na drewnianym stojaku, dostrzegłam kostium: maskę z łosiowymi ło-
patami i płaszcz z piór, obraz tego, jaki kształt przyjęła tutejsza moc.
Zatrzymałam się i spojrzałam na dyrektorkę skansenu.

– To dla pani, Reno – powiedziała kobieta.
Dotknęłam maski, polerowanego drewna, rogów, które okazały się

sztuczne, ale idealnie wykonane. Wszystko było nowe.
– Dla mnie? Dlaczego?
– Przeszła pani przez bagna, widziała pani to, co pani widziała.

Pora zrobić to, co do pani należy.
Popatrzyłam pytająco na Vi.
Uśmiechnęła się i kiwnęła głową.
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Cóż, kto jak nie ona, z jej wykształceniem antropologicznym, miał
wiedzieć, czym kończy się spojrzenie w twarz bogu?

Narzuciłam na ramiona płaszcz z piór, założyłam rogatą maskę. Jak
szamani w dawnych czasach przyjęłam na siebie obraz bóstwa i ruszy-
łam na zewnątrz, w stronę ogniska, tańczyć.
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SIOSTRY

film do wyświetlania w głowie
–

SCENARIUSZ: ARTUR NOWROT

[formy męskie] – pisze, redaguje i tłumaczy poezję, prozę oraz formy
pośrednie, zwykle z zawartością fantastyki. Publikował w Szortalu,
Wizjach, Pantheon Magazine i antologii Dzieje się. W internecie do
znalezienia na fb.com/nowrot.art. Zawodowo chodzi po dachach.
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PLENER: PRZED DOMEM CZAROWNICY � ZMIERZCH

Dom Czarownicy stoi po±rodku polany, w±ród

wiechciowatych traw. Brakuj¡ce dachówki strasz¡

jak dziury w z¦bach. W oknie na pi¦trze dziura

po wybitej szybie. Ganek przechyla si¦ w jedn¡

stron¦. Za domem: las. W górze: gª¦boki fiolet,

który nad szczytami drzew przechodzi w niepokoj¡c¡,

zielonkaw¡ po±wiat¦. Dziwny kolor, dziwna pora,

idealna do psot. W kadrze pojawia si¦ zwie«czona

stercz¡cym kogutem wªosów gªowa.

CH�OPIEC staje dumnie, podpieraj¡c pi¦±ciami boki.

Ma przekorne spojrzenie i zadziorny u±mieszek.

Dzi± Dom Czarownicy to jego plac zabaw. Jego królestwo.

Chªopiec biegnie w stron¦ domu.

W oknie, niezauwa»ona, przesªoni¦ta firank¡,

majaczy posta¢ DZIEWCZYNKI.

WN�TRZE: DOM CZAROWNICY � ZMIERZCH

W ciemno±ci jasny kwadrat otwartych drzwi.

Sylwetka Chªopca.

Powoli wchodzimy z nim. Ciemno±¢ niech¦tnie odsªania

przed ±wiatªem swoje tajemnice: tylko zacz¡tek schodów

i wysmukªy jasny ksztaªt obok, jakby zarys postaci,

z gªow¡ zwie«czon¡ kolczastym wie«cem.

Dªo« Chªopca znajduje wª¡cznik na ±cianie i mrok si¦
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wycofuje. Wida¢ zagracony korytarz prowadz¡cy w gª¡b

domu i schody. Sylwetka to tylko stoj¡cy wieszak

z narzuconym prze±cieradªem. Na ±cianach tapeta

z wij¡cym si¦, ro±linnym wzorem.

Chªopiec spogl¡da to na korytarz, to na schody.

Wybiera schody.

Ju» ma unie±¢ nog¦, gdy co± ka»e mu si¦ zatrzyma¢.

U podnó»a schodów: dziura w drewnianej podªodze.

Chªopiec wpatruje si¦ w ni¡ szeroko otwartymi oczami.

Niby nic takiego, a jednak... hipnotyzuje. Przyci¡ga go.

Szepcze o czym±? Grozi, przestrzega, obiecuje?

Chªopiec otrz¡sa si¦, ale dziur¦ przekracza komicznie

dªugim krokiem, si¦gaj¡cym a» na drugi stopie«.

Powolna wspinaczka. Co jaki± czas Chªopiec ogl¡da si¦

nerwowo, ale jest sam, nikt na niego nie czyha. Dopiero

kiedy znów spogl¡da przed siebie, wzory na tapecie

faluj¡, a w±ród li±ci nagle otwieraj¡ si¦ oczy.

Chªopiec dociera na pi¦tro. Spogl¡da w gª¡b korytarza

po prawej i lewej stronie. Wsz¦dzie cisza i cienie.

Uchylone drzwi na wprost, blask padaj¡cy na niego

cienk¡ stru»k¡. Inny, ciepªy, zªocisty. Czegokolwiek

szukaª, to musi by¢ to. Tajemnica. Skarb. Podchodzi

ostro»nie. Bez wcze±niejszej dumy i strachu. Tylko

z przej¦ciem.

WN�TRZE: POKÓJ � ZMIERZCH

Chªopiec staje w drzwiach, sk¡pany w blasku.
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Otwarte usta. Tak. Oto cudo, jakiego nawet si¦

nie spodziewaª. Zbli»a si¦ powoli.

Na okr¡gªym stoliku, w prostej podstawce stoi JAJKO.

To ono jest ¹ródªem blasku. W jego powierzchni co±

si¦ odbija, ale nie do ko«ca, obªy zarys postaci...

Chªopiec ostro»nie si¦ga po Jajko. Blask wypeªnia

jego dªo«, rzuca migotliwe cienie na twarz i ±ciany

dookoªa. Cokolwiek Chªopiec dostrzega w powierzchni

Jajka, jest caªkowicie pochªoni¦ty tym widokiem.

Odwraca si¦ i wychodzi, nie odrywaj¡c wzroku.

WN�TRZE: SCHODY � ZMIERZCH

Chªopiec idzie dalej, jak w transie. Nie zauwa»a

DZIEWCZYNKI w gª¦bi korytarza, dopóki ta na niego

nie krzyknie.

Chªopiec odwraca si¦ w jej stron¦, zaskoczony.

Dziewczynka ma potargan¡ grzywk¦ i dwie kitki ster-

cz¡ce z boków gªowy. Na czarnym tiszercie triquetra:

trzy ªukowate, splataj¡ce si¦ linie tworz¡ce ksztaªt

zbli»ony do trójk¡ta; symbol w chrze±cija«stwie

ª¡czony z Trójc¡ �wi¦t¡, w wikka reprezentuj¡cy

zasad¦: �Cokolwiek zrobisz, wróci do ciebie

z potrójn¡ siª¡�. Dziewczynka spogl¡da gniewnie

na Chªopca i wyci¡ga r¦k¦.

Chªopiec waha si¦, ale tylko przez chwil¦. Jego mina

jest tak samo zaci¦ta jak Dziewczynki. Nie zamierza

oddawa¢ Jajka, unosi wysoko r¦k¦, poza jej zasi¦g...
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Rozzªoszczona Dziewczynka atakuje. Chªopiec nie jest

na to przygotowany. Odchyla si¦ na kraw¦dzi schodów,

dªonie Dziewczynki drapi¡ go, si¦gaj¡ po Jajko...

...Chªopiec traci równowag¦ i zaczyna spada¢.

Zatacza ªuk w powietrzu, w zwolnionym tempie

przelatuje nad schodami...

...r¦k¡ ci¡gle si¦ga po Jajko, które wymskn¦ªo mu si¦,

ale opada razem z nim...

...prosto w Dziur¦ u podnó»a schodów, która

otwiera si¦ jak wygªodniaªa paszcza.

PLENER: LAS � NOC

Chªopiec spada, kozioªkuj¡c, przez dziur¦ w niebie.

L¡duje ci¦»ko, Jajko upada mu na brzuch.

Le»y oszoªomiony. Kto± nachyla si¦ nad nim,

niewyra¹na sylwetka.

Chªopiec mruga. Sylwetka staje si¦ CZAROWNIC�:

szczudªowat¡ postaci¡ w biaªej koronkowej sukni

i koronie z p¦dów dzikiej ró»y. Jej oczy to dwie

jasne dziury, usta � wypeªniona ostrymi kªami jama.

Chªopiec krzyczy i zrywa si¦ do ucieczki.

W obj¦ciach ±ciska Jajko.

Po±cig przez las. Przestrze«, pocz¡tkowo otwarta,

zaciska si¦ wokóª Chªopca. Drzewa zwieraj¡ szeregi,
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widzimy go ju» tylko w prze±witach. A Czarownica

p¦dzi za nim nieubªaganie, wyci¡gaj¡c szponiaste

dªonie. Bohater musi wysila¢ si¦ coraz bardziej,

by unika¢ p¦dów i gaª¦zi. Coraz rzadziej ma spo-

sobno±¢ obejrze¢ si¦ za siebie, ale nie musi tego

robi¢. Czarownica go dogania. Ju»-ju» haczy pazurem

o koªnierz koszulki. Chªopiec zbiera wszystkie siªy...

...i wpada na ±cian¦ cierni. G¦sto splecione

p¦dy ró»y zarastaj¡ drog¦. �lepa uliczka.

Chªopiec odwraca si¦ przera»ony. Czarownica ju» si¦

nie spieszy, wie, »e ofiara jej nie ucieknie.

Podchodzi coraz bli»ej i bli»ej, u±miecha si¦

szablastym u±miechem.

Chªopiec kuli si¦, zaciska oczy. W desperacji

wysuwa przed siebie r¦ce ±ciskaj¡ce Jajko,

jakby mogªo go obroni¢...

WN�TRZE: DOM CZAROWNICY � RANEK

...Drobna dªo« odbiera Jajko.

Chªopiec otwiera oczy.

Dziewczynka stoi nad nim, opromieniona blaskiem

Jajka, a mo»e po prostu sªo«cem wlewaj¡cym si¦

przez okno. U±miecha si¦. Patrz¡c Chªopcu w oczy,

otwiera usta i poªyka Jajko.

Rozbªysk biaªego ±wiatªa.
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Kiedy przygasa, przed Chªopcem stoi DZIEWCZYNA.

Koªo 20 lat, podgolone wªosy. Tiszert z triquetr¡.

Mruga zawadiacko � do Chªopca i do nas.

Chªopiec pociera r¦k¡ kark. Wymija Dziewczyn¦,

kieruj¡c si¦ w stron¦ drzwi.

Dziewczyna go zatrzymuje.

Chªopiec spogl¡da pytaj¡co. Dziewczyna otwiera

szeroko usta, si¦ga w gª¡b. Wyci¡ga...

...JAJKO.

Podaje je Chªopcu. Ten, urzeczony, wyci¡ga r¦k¦.

Spogl¡da na Dziewczyn¦, ale jego wzrok natychmiast

na powrót ±ci¡ga Jajko.

W jego powierzchni odbija si¦

przypominaj¡ca Chªopca DZIEWCZYNKA.

KONIEC
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IRENE

–
ANNA Q

Z „wyznania” buddystko-taoistka, z zawodu pianista kompozytor, od
ośmiu lat mieszka na północy Niemiec. Gra, komponuje, uczy, trenuje
Qi Gong, medytuje nad sposobem dostania się na pokład Enterprise
i pisze opowiadania fantastyczne. W szkole mówili na nią „kosmitka”
– i mieli rację. Poza tym wielbicielka kawy, anime, fantastyki, kotów
i Totoro. Kolejność dowolna.
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Klasztor był azylem. Nawet samochody wydawały się zwalniać, kiedy
przejeżdżały obok muru. Wysoka, kamienna brama oraz wyrastające
ponad nią imponujące dęby miały w sobie coś majestatycznego i hip-
notyzującego. Mówiono, że w tym miejscu albo się zakochuje, albo
ucieka się z niego po pierwszym dniu. Ona się zakochała. Zakochała –
to mało powiedziane. Anne poczuła się oczarowana. Kiedy tylko prze-
kroczyła bramę, pierwszą emocją, która niemal powaliła ją na kolana,
był strach. Oto dorosła kobieta w jednej chwili stała się dzieckiem.
Bezbronna, pozbawiona doświadczeń swoich ponad dwudziestu lat,
przez kilka minut nie słyszała nic poza biciem własnego serca. W jej
głowie pojawiła się nagła myśl, która nie chciała odej́sć, powodując
ucisk w gardle i nie dając złapać tchu. Myśl szepcząca jej do ucha,
że to miejsce jest inne. Święte. To miejsce patrzy jej w duszę, oce-
nia, pyta. Wyciąga na zewnątrz wszystko, co najgłębiej ukryte. Zapo-
mniane. Odciska się na twarzy łzami. I nie kazaniem księdza – tych
Anne nie lubiła. Tu mówiła do niej brama, mówiły drzewa. Mówiła
cisza. Ta krzyczała najgłośniej, bo w środku.

Została zaprowadzona do pokoju gościnnego, poinformowana o pla-
nie dnia i pozostawiona sama sobie. Nikt nie zadawał pytań skąd,
dlaczego, nikt nie wnikał, kim była. W tym miejscu dominowało mil-
czenie.

Jedynie siostra Maria, powitawszy ją, uścisnęła serdecznie i popa-
trzyła w oczy.

– Mogłabyś tu pozostać, czuję to.
Anne odpowiedziała uśmiechem i łzami w kącikach oczu.
– Chciałabym – wyszeptała już do samej siebie.
Rozpakowała niewielką walizkę i położyła się na łóżku. Białe ściany,

proste, ale eleganckie meble, delikatna twarz Maryi Dziewicy przyglą-
dająca się jej z obrazu. Anne uśmiechnęła się i do niej. „Jaka jesteś
piękna” – pomyślała. Czuła, jak z każdą minutą jej ciało opuszczało
napięcie. Mały pokój wydawał się ją chronić. Otulał spokojem, mięk-
kością, ciszą. Jedna po drugiej, wszystkie mentalne zapory, jej obrona
przed codziennym światem, roztapiały się albo pękały jak skorupki
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niewidzialnego jajka. Emocje napierały ze środka, aż w końcu eksplo-
dowały w głośny szloch. Anne zwinęła się w kłębek i przez kolejną
godzinę wypłakiwała swoją samotność, ból, wszystkie swoje winy. Tak
właśnie działał ten klasztor. Dawał katharsis. Oczyszczenie.

Pierwszego wieczoru czekała ją jeszcze tylko modlitwa i kolacja.
Wyszła o kwadrans za wcześnie i na korytarzu przywitała ją taka sama
cisza jak w pokoju. Stukot butów na schodach wydał się profano-
waniem spokoju białych ścian, zdobionych drzwi do kaplicy, a nade
wszystko figury Matki Boskiej na półpiętrze. Ta, podobnie jak tamta
na obrazie, wpatrywała się w Anne z dobrotliwym uśmiechem. Anne
zatrzymała się i pochyliła, składając nieśmiały pocałunek na płatku
czerwonej róży, ustawionej tak, aby pąk dotykał lekko wyciągniętej
dłoni Maryi. Kwiat pachniał intensywnie.

Ścieżkę do kościoła w połowie oczyszczono z chwastów. Druga po-
łowa wiła się dziko, stapiając w jedno z trawą i muskając ogródek
różany. Był początek września, jeszcze lato; róże nachodziły na sie-
bie, przeplatały się, tworząc wielokolorowe kłęby kwiecia, napuchłe
od deszczu i ogrzane słońcem. Zdawały się wyciągać ku niej główki,
domagając się pogłaskania. Uśmiechnęła się do nich w odpowiedzi,
czyniąc w myślach postanowienie odwiedzenia tego miejsca nazajutrz.

Kościół był kamienny, z gotycką, strzelistą wieżą i smukłymi wi-
trażami. Wyglądał jak mała katedra. Wzniosły i chłodny, ale jasny,
pozwalał promieniom zachodzącego słońca przenikać przez tęczowe
okna i padać na ołtarz. Nie oglądając się za siebie, uklękła w pierw-
szej ławie i zatonęła w myślach. Po kilku minutach usłyszała śpiew.
Nie z przodu, ale z boku. Zza małej kraty klauzurowej, gdzie klęczały
mniszki, niewidzialne dla świata i niesłyszalne poza chwilami modli-
twy.

Usłysz nas, Aniele, ukryj nas, Pani,
Ulituj się, schowaj nas pod swymi skrzydłami...
Coś w niej drgnęło. Odezwało się głośniejszym uderzeniem serca,

przyspieszonym oddechem. Pieśń wydała się znajoma. Anne poczuła,
że w kościele zrobiło się gorąco. Refren się skończył, a rozpoczęło „Oj-
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cze nasz”. Powtórzone dziesięć razy, pozwoliło uspokoić roztrzęsione
serce, oddech wrócił do stałego rytmu.

– No i jak ci się tu podoba? – zagadnęła starsza pani, gdy Anne
dotarła do jadalni.

Jednak Anne nie była jedyną osobą korzystającą z gościnności klasz-
toru. Oprócz niej na kolacji zjawiło się jeszcze dwoje gości. Para senio-
rów z pobliskiego miasteczka, najwyraźniej tak jak ona, szukała tam
spokoju. Wiekowa dama miała elegancko upięte siwe włosy i staro-
modne okulary, które zdejmowała, kiedy chciała coś przeczytać z bar-
dzo bliska. Z równie bliska przyglądała się ludziom, zaglądając w oczy
prawie nachalnie. Jej mąż był zupełnie łysy i krępy, podpierał się la-
ską z rzeźbioną rękojeścią z kości słoniowej, poruszał się powoli, ale
wyrażał w sposób zdradzający wyższe wykształcenie. Widok tak mło-
dej osoby, z własnej woli spędzającej wakacje w klasztorze, wzbudził
ich ciekawość. Przyglądali się jej zaintrygowani, chętni dowiedzieć
się czegoś więcej. Anne jednak chciała nie pytań, a odpowiedzi. Do
tego potrzebowała ciszy. Pożegnawszy się tak szybko, jak pozwalała
uprzejmość, wróciła do swojego pokoju.

Dzień w klasztorze zaczynał się najpóźniej o piątej trzydzieści rano.
Komuś nienawykłemu, jak ona, godzina ta wydałaby się środkiem
nocy. Miała wrażenie, że budzik zadzwonił kilka minut po tym, jak
wreszcie udało jej się zasnąć. Czuła się zmęczona i półprzytomna,
do tego miała niejasne przeczucie, że ta krótka noc pełna była snów,
które chowały się w zakamarkach podświadomości, ilekroć usiłowała
cokolwiek sobie przypomnieć. Coś mówiło jej jednak, że śniło jej się to
nie po raz pierwszy, powodując znajome rozgorączkowanie i niepokój
połączony z irytacją. Przezwyciężyła je jednak i z westchnieniem pod-
niosła się z łóżka. „Oddałabym wiele za mocną kawę” – pomyślała.
Do śniadania pozostały jednak jeszcze prawie dwie godziny. Najpierw
czekała ją poranna modlitwa.

Na dworze poczuła się lepiej. Dużo lepiej. Niebo różowiło się, stop-
niowo przechodząc w coraz bardziej płomienne odcienie, trawa i líscie
wilgotne były od rosy. Anne rozejrzała się z zachwytem. Świeże, czy-
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ste powietrze było prawie mroźne, ale natychmiast dodało jej ener-
gii. Spośród drzew ozwał się głos ptaka, oznajmiającego budzenie
się ogrodu do życia. Uśmiechnęła się mimo woli i spojrzała w drugą
stronę. Na zachodzie, za bramą kościoła, piętrzyło się skaliste wzgó-
rze. Nie bardzo wysokie, acz strome, z majaczącymi kamiennymi
ruinami na ostrym, trójkątnym szczycie. W tej samej chwili, kiedy
skierowała tam wzrok, pierwszy promień słońca oświetlił góry. Anne
stała jak zahipnotyzowana, wpatrując się w kaskadę światła wywołaną
przez odbicie i rozszczepienie promienia w górnym witrażu kościoła.
Skąpanej w porannym słońcu, od razu zrobiło się jej cieplej, a jasność
spowodowała, że zakręciło jej się w głowie. Czarny ptak zerwał się
z drzewa z głośnym „kraa” i odleciał w kierunku wzgórza. „Wróciłaś,
wróciłaś, wróciłaś” – wydało jej się, że usłyszała gdzieś nad sobą, i na-
gle czar prysł. Zatoczyła się na ścieżce, aż musiała oprzeć się o bramę.

– Niebezpiecznie jest patrzeć prosto w słońce – usłyszała za sobą
życzliwy głos. Dwójka jej starszych znajomych z kolacji szła wolnym
krokiem w stronę kościoła i uśmiechała się do niej z lekkim rozbawie-
niem. Poczuła, jak jej irytacja powróciła.

– Przez chwilę wyglądała pani jak anioł. Światło padło prosto na
pani włosy – odezwał się mężczyzna.

Zmusiła się, aby odpowiedzieć uśmiechem. Nie wiedzieć czemu,
pod ich ciekawskimi spojrzeniami czuła się nieswojo. Całe to miejsce
wydawało się prześwietlać ją na wskroś.

– Dawno nie wstawałam o takiej porze – powiedziała z nadzieją,
że jej głos brzmiał neutralnie. – Jestem tak nieprzytomna, że przez
chwilę wydawało mi się, że śnię.

– Jeszcze duch Czarnowłosej Irene panią porwie i będzie nieszczę-
ście – zachichotała starsza pani.

Anne zatrzymała się w pół kroku.
– Co takiego? – Zdała sobie sprawę, że robi jej się sucho w gardle.
– Ach, nie opowiadaj pani głupot – zirytował się mężczyzna i ob-

rzucił żonę surowym spojrzeniem.
Ta chrząknęła zmieszana i spojrzała na zegarek.

474



– O, jak już późno, idziemy?
Anne szła za nimi i czuła, że policzki jej płoną, a serce wali jak mło-

tem. Nie potrzebowała już kawy. Jedyne, na co czekała, to śniadanie,
podczas którego będzie mogła zapytać nową znajomą, co dokładnie
miała na myśli.

„To” zaczęło się w dzieciństwie. Miała może pięć lat i jak więk-
szość dzieci uwielbiała bajki. O syrenach, o królewnach. Każda była
piękna i mała Anne marzyła, żeby istniały naprawdę. Właściwie nie
interesowała jej treść historii. Liczyło się tylko to, czy była w nich
królewna. Piękna, o długich, czarnych włosach, dużych, wyrazistych
oczach i smutnej twarzy. Królewna opuszczała bajkę, wychodziła z ob-
razków, wyciągała do niej ramiona, patrzyła z tęsknotą i powtarzała
jej imię. Kiedy Anne była starsza, „królewna” nabrała szczegółów,
a jej spojrzenie – nowego wyrazu. Napełniało gorącem, powodowało,
że budziła się w środku nocy z bijącym głośno sercem i drżeniem w ca-
łym ciele. Nazwała ją swoim aniołem. Swoim osobistym aniołem stró-
żem. Anne przez całe życie czuła się cieniem, duchem samej siebie.
Przechodziła przez świat obok ludzi, nie należąc do nikogo, nie będąc
częścią niczego. „Piszesz tak, aby nie było cię widać; mówisz tak, aby
nie było cię słychać” – podsumował ją jeden z nauczycieli. Żyła we
własnej głowie i książkach. To nie był jej czas, to nie był jej świat.
Ciągnęło ją do dawnych wieków, do poezji i wielkich czynów, do ta-
jemnic religii nieprzystających do współczesnego myślenia. Z czasem
jej marzenia stały się ogniste, pełne pasji. Były jej obsesją. „Szukam
damy swego serca” – zwykła mówić ludziom zatroskanym jej samotno-
ścią. Z czasem zostawiali ją w spokoju albo przepowiadali przyszłość
zakonnicy. A ona marzyła, śniła. O swoim pięknym, czarnowłosym
aniele.

Do klasztoru u stóp góry zaprowadził ją kolejny sen. Najdziwniej-
szy, jaki dotąd miała.

Unosiła się w powietrzu, a czarne włosy muskały jej twarz. Dwoje
miękkich ramion oplotło jej talię, a gorące usta musnęły szyję. „Jestem
w ciszy na szczycie góry. Naszej góry”. Głos jak echo obijał się po
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samym dnie serca, a ciało drżało ze szczęścia. Obudziła się wtedy
i rozpłakała.

Tak bardzo tęskniła, choć nie pamiętała za kim. Tak bardzo bolało.
Zapamiętała te słowa.

Nie rozum, a serce wyznaczało tor jej poszukiwań. Czytała i mo-
dliła się. Szukała. Przeglądała zdjęcia miejsc i pytała ukrytą strunę
duszy, jak daleko. Wertowała książki, medytowała. Przy świetle świec
wzywała i błagała o odpowiedź. Coraz bardziej niespokojna, coraz
bardziej nieszczęśliwa. Blada, wracająca po nocach do akademickiego
dormitorium, wzbudzała rozbawienie albo współczucie.

– Nie wiem, co cię trapi, ale widzę, że potrzebujesz odpocząć,
dziecko. Mam coś... – Jej ulubiony profesor od filozofii podał jej
kartkę z adresem. I pokazał starą fotografię. – To miejsce wycisze-
nia. Kto wie, może tam to znajdziesz, czegokolwiek szukasz?

Anne nie wierzyła w przypadki. To był znak. Pojechała.
Teraz, po modlitwie, czuła, jak wszystko w niej drży w niecierpli-

wym oczekiwaniu. Jej nowi znajomi, zagadani, uśmiechnęli się życz-
liwie, tylko starszy pan chrząknął znacząco, pragnąc podkreślić swój
sceptycyzm.

– Odległa historia tworzy mity, a stąd już niedaleko do opowieści
o duchach – orzekł znad filiżanki kawy, ale nie protestował więcej.
Jego żona, zadowolona z nowej słuchaczki, rozpoczęła opowieść.

– To działo się w trzynastym wieku. Wówczas na tych ziemiach kwi-
tły muzyka i taniec, choć jednocześnie toczyła się wojna. Król Francji,
zazdrosny o bogactwa południa, upatrzył sobie te tereny i czekał na
okazję, aby je zdobyć. Porozumiał się wtedy z papieżem, który był
tyranem, a jego czyny, wbrew temu, co twierdził, nie miały nic wspól-
nego z Bogiem. Te ziemie drażniły go wyjątkowo, bo żyli tu ludzie,
którzy znali prawdę. Nazywano ich katarami, co oznacza „czyści”.
Legendy mówią, że znali tajemnice prawdziwych pierwszych chrześci-
jan. Twierdzili, że zbawienie duszy nie zależy od Kościoła. Wierzyli
w wędrówkę dusz, a ich kapłanami mogły zostawać kobiety. Jedną ze
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swych świątyń katarowie mieli tu, gdzie teraz siedzimy. Ale najważ-
niejsza... była tam. – Wskazała na zarys wzgórza za oknem.

Anne spojrzała we wskazanym kierunku. Wzmianka o reinkarnacji
u katarów sprawiła, że jej serce zaczęło bić dużo szybciej, a na policz-
kach wykwitły rumieńce. Nie pozostało to niezauważone. Jej nowa
znajoma uśmiechnęła się i opowiadała dalej.

– To Montségur. Święta Góra. Zwana też Świątynią Słońca. Była
jedną z ostatnich twierdz, gdzie chroniło się wiele katarskich Dosko-
nałych. W tym najbardziej znana, Irene de Perella. Wiadomo o niej,
że była daleką krewną hrabiego, ówczesnego właściciela tych ziem.
O jej pięknie pisano pieśni. Hiszpańska ognista uroda, czarne włosy
i charyzma przyciągały rzesze trubadurów. Ale ona była katarską ka-
płanką, mianowaną na jedną z najwyższych Doskonałych. Mężczyźni
oburzali się, że jak to, kobieta może odprawiać msze? Mieli jeszcze
jeden punkt na líscie oskarżeń dla inkwizycji. W końcu Irene okrzyk-
nięto czarownicą i skazano na stos. Ukrywała się w zamku i udzie-
lała swoim wierzącym kolejnych święceń. Jedną z jej najwierniejszych
uczennic była młodziutka Anaïs, siostrzenica samego hrabiego. O ile
o Irene pisano, że ma diabelską urodę, tak tę określano aniołem. O ja-
snych niczym słońce włosach, twarzy prawie dziecka. Anaïs kochała
Irene całą duszą. Pisały do siebie wiersze, część z nich przetrwała.
Nadszedł jednak dzień, kiedy zamek nie mógł już wytrzymać oblęże-
nia. Wycieńczonym katarom odcięto pożywienie i wodę, wierni po-
woli szykowali się na śmierć. Tu kończy się historia, a zaczyna le-
genda. Ta głosi, że ostatniej nocy Irene spuściła się na linie z naj-
bardziej stromej ściany Montségur i ukryła w Pirenejach sekretne ka-
tarskie księgi, zawierające tajemnice chrześcijaństwa. Faktem była jej
nieobecność w momencie, kiedy zamek się poddał. Anaïs wraz z in-
nymi sprowadzono do stóp góry, gdzie czekał przygotowany stos. Za-
oferowano jej darowanie życia, jeżeli wyprze się wiary i wyjdzie za
mąż, jak inne dziewczęta w jej wieku. Anaïs wybrała śmierć.

– Co się stało z Irene? – zapytała Anne zachrypniętym szeptem.
Opowieść parzyła ją niemal fizycznym ogniem.
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Tym razem to starszy mężczyzna udzielił odpowiedzi.
– Wedle oficjalnych historycznych źródeł, nie wiadomo. Mogło zda-

rzyć się wszystko. Najprawdopodobniej zginęła w górach lub spłonęła
z resztą wyznawców. Niemożliwe jest doj́sć do wszystkich kronik z tak
dawnych czasów. O ile w ogóle wiedziano wtedy, co się stało z Irene.

– Ludzie jednak powiadali...
Starzec znów zamruczał niezadowolony, ale pozwolił żonie mówić.
– Ludzie powiadali, że Irene wróciła z Pirenejów, i zobaczywszy, jaki

los spotkał jej ukochaną, z rozpaczy rzuciła się z najwyższej skały. Od
tamtej pory jej duch nie może zaznać spokoju i błąka się w okolicach
Montségur, szukając swojej miłości. Czasami młode dziewczęta słyszą
jej wołanie, opowiadają także o znikającej kobiecej sylwetce z długimi,
ciemnymi włosami, tańczącej wśród drzew.

– Ale to tylko ludowe bajanie – wtrącił się znów małżonek kobiety.
Dopił kawę i poklepał Anne przyjaźnie po ramieniu. – Wykładam hi-
storię tych stron na uniwersytecie w Tuluzie od trzydziestu lat. Może
mi pani wierzyć, podobnych podań jest na pęczki, te okolice roją się
od legend i duchów. Powiedziałbym nawet, że tutejsi mieszkańcy żyją
przeszłością. Może ostała się w nich krew ocalałych katarów, kto wie
– zachichotał.

– Czy wiadomo...? – zaczęła Anne, siląc się na spokój, ale nie bar-
dzo jej się to udało. Głos jej drżał z podniecenia, policzki zaróżowiły
się, a oczy błyszczały. Twarz była nie do poznania w porównaniu z bla-
dością z poprzedniego dnia. Starsze małżeństwo wymieniło spojrze-
nia. – To znaczy, czy legenda określa miejsce, gdzie Irene rzuciła się
ze skały?

– To łatwo zgadnąć – odpowiedziała żona profesora, wskazując
ręką na szczyt za oknem. – Nie wchodzilísmy na Montségur ze dwa-
dzieścia lat, nogi już nie te... Ale szczyt jest niewielki. Po naszej stronie
biegnie okrężna ścieżka, po której można by wjechać nawet konno,
po przeciwnej jednak zobaczy pani pionową, gładką ścianę, niebez-
pieczną nawet dla miłośników wspinaczek na linie. Może się tam pani
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wybrać. Dzís to jedynie atrakcja turystyczna. Wstęp na szlak kosztuje
bodaj dwa euro. Tylko radzę ciepło się ubrać, bo na szczycie wieje.

Nie potrzebowała większej zachęty. Prawie biegiem dopadła swo-
jego pokoju, przebrała się w wygodne dżinsy, złapała plecak i pośpie-
szyła ku bramie. W ogrodzie natknęła się na siostrę Marię podcinającą
róże. Zakonnica obejrzała się za nią, lekko zaskoczona. Anne poma-
chała jej przyjaźnie.

– Idę zwiedzić zamek! – rzuciła przez ramię.
Nie oglądając się, zniknęła za zakrętem. Siostra Maria pokręciła

głową i uśmiechnęła się zamyślona. Studentka pasowała jej do tego
miejsca jak żaden z poprzednich gości. Z westchnieniem powróciła
do swoich ukochanych kwiatów, które kwitły wyjątkowo bujnie tego
roku.

Było po dziesiątej, poranne słońce wzniosło się nieco wyżej i grzało
mocno niczym w lipcu. Kamienista droga z klasztoru do wioski po
kilku minutach przeszła w rozwidlenie. Oczom Anne ukazał się drew-
niany przydrożny znak z napisem „Montségur” i strzałką w górę. Za
zakrętem czekał na nią sklepik z pamiątkami i kasa. Dziewczyna nie
różniła się niczym od kilkorga innych turystów, kiedy kupowała bilet
i chwilę potem skierowała się w stronę wzgórza.

Gdy zaczęła wspinaczkę, ogarnęła ją dzika radość. Podobną ener-
gię odczuwała dawno temu, jako dziecko. Biegała po lesie, kryła się
przed rodzicami w krzakach i goniła za niewidzialną przyjaciółką. Te-
raz drzewa zaszumiały, napełniając ją wspomnieniami. Śmiech i stą-
panie lekkich kroków, szelest trawy. Anne zaczęła biec.

– Irene, Irene! – wołała jak we śnie. Usłyszała pieśń, dawną, zapo-
mnianą, piosenkę z dzieciństwa... A może ze snu?

W Montségur, na zamku z chmur
Na końcu drogi dopełni się los
Niebiański dwór, aniołów głos
W miłości wzejdzie słońce
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Oparła się o drzewo i poczuła muśnięcie kwiatu na twarzy. Dziki,
pachnący powój w innej dłoni pogładził jej policzki. Wplotła kosmyk
czarnych włosów w palce.

– Irene, gdzie jesteś?
– Wszystko w porządku, proszę pani? – Para turystów nachylała

się nad nią. Anne siedziała na ziemi, oparta plecami o skałę. Zerwała
się, zażenowana. Nie pamiętała, kiedy usiadła, kompletnie straciła
poczucie rzeczywistości.

– Tak, musiałam przysnąć. Dziękuję!
Turyści odeszli, a ona wyjęła z plecaka butelkę wody. Poczuła się

nagle bardzo spragniona. Kiedy wkładała wodę z powrotem, coś mięk-
kiego i jasnoróżowego przykuło jej uwagę. Gałązka powoju przylgnęła
jej do ramienia, zaczepiając się o bluzkę. Chwyciła ją delikatnie i po-
wąchała.

– Irene... – Jej usta same ułożyły się w imię, a serce zabiło mocniej.
„Kraa!” – przeleciało jej nad głową jednocześnie z powiewem wia-

tru.
To ją otrzeźwiło. Marszowym krokiem kontynuowała wspinaczkę,

nie czując już zmęczenia. Ważne były tylko ruiny zamku na szczycie.
Ścieżka zrobiła się stroma i skalista. O ile wcześniej spotykała tury-
stów po drodze, teraz była całkiem sama. Kamień po kamieniu wcho-
dziła na wykute przed wiekami stopnie. Otoczenie nabrało nadzwy-
czajnej wyrazistości, dostrzegała teraz każdą skałę, każde wgłębienie
w murze. Krok po kroku szła przed siebie i nie wiedziała, kiedy świat
tam na dole przestał mieć znaczenie. Była tylko ona i głazy, obrośnięte
rzadkim mchem. Powój wpięty we włosy rozlewał mocną woń, a wiatr,
zamiast dawać o sobie znać szczególnie na tej wysokości, ucichł zupeł-
nie. Było gorąco i cicho. Anne stanęła na szczycie góry i rozejrzała się.
Ogarnęła ją chęć rozpostarcia skrzydeł w przestrzeni. Zamknęła oczy
i wyciągnęła ramiona jak do lotu. Poczuła gorący powiew powietrza,
który rozwiał jej jasne włosy, i przez chwilę wydawało jej się, że to ona
była szczytem Montségur. Usłyszała śpiew. Potem ktoś szepnął jej do
ucha ze starodawnym akcentem, powtarzając ciąg dalszy piosenki.
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Aniele mój, do światła leć
W księżyca jasny promień
W Montségur, na zamku z chmur...

Świat zawirował. Zatoczyła się i upadła do tyłu. Chwyciły ją czyjeś
ramiona. Osunęła się w nie i straciła przytomność.

* * *

– Co się stało? Siostro Mario, proszę zadzwonić po matkę przeło-
żoną, szybko!

Ludzkie głosy i tumult bieganiny na schodach nie pasowały do
Montségur. Anne poruszyła głową, która okazała się wyjątkowo ciężka.
Z trudem otworzyła oczy. Nie była już na górze. To, na czym le-
żała, było miękkie i wygodne jak łóżko. Pochylały się nad nią trzy
głowy. Pierwsza należała do mężczyzny, którego nigdy wcześniej nie
widziała. Dwie niewątpliwie należały do mieszkanek klasztoru. W jed-
nej rozpoznała siostrę Marię. Druga, której imienia nie znała, przyglą-
dała jej się z uwagą i lekką surowością.

– Matko Dominique, myślę, że ta młoda dama napędziła nam tylko
strachu. Wygląda mi to na udar słoneczny. Miała dużo szczęścia,
że trwa jeszcze sezon turystyczny. Gdyby poleżała na szczycie dłużej,
mogłoby się tak dobrze nie skończyć.

– Doktorze, proszę przekazać moje podziękowania tym młodym lu-
dziom, którzy ją tu przynieśli. Naprawdę, jesteśmy ogromnie zobo-
wiązane.

– Przekażę, oczywíscie.
Lekarz spakował swoją torbę i powoli skierował się do wyj́scia.
– Niech dużo pije. I unika słońca przez kilka dni. Doprawdy, zasy-

piać na szczycie Montségur w taką pogodę... Studenci. Myślałby kto,
że powinni być mądrzejsi. – Pokręcił głową i opuścił pokój.

– Co się stało? – zdołała w końcu wykrztusić Anne. Miała wrażenie,
że mózg zaraz rozsadzi jej czaszkę, i było jej niedobrze. Siostra Maria
podała jej szklankę z wodą i pomogła się podnieść.
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– Miałaś dużo szczęścia, dziecko. Życzliwi ludzie znaleźli cię nie-
przytomną w ruinach zamku. Chcieli już wzywać pogotowie z miasta,
ale szczęśliwie nasz lekarz był akurat w pobliżu. Możesz nam powie-
dzieć, co się tam wydarzyło?

Anne dopiero teraz spojrzała przytomniej na matkę przełożoną i do-
tarło do niej, jak intensywnie zakonnica się w nią wpatrywała. Pod
tym spojrzeniem poczuła się znowu małą dziewczynką.

– Przepraszam za kłopot. Bardzo przepraszam... – wyjąkała. Czuła
się źle i chciało jej się płakać. Najchętniej uciekłaby przed tym wzro-
kiem, ale siostra Maria ujęła jej rękę.

– Spokojnie, moje dziecko. Już dobrze. Jak poczujesz się lepiej,
porozmawiamy. Teraz odpocznij.

Zakonnice wyszły na korytarz i cicho zamknęły za sobą drzwi. Obie
automatycznie zwolniły kroku przed figurą Maryi. Róża w wazonie
wydawała się jeszcze bardziej czerwona, napuszona od pełnego roz-
kwitu. Główkę miała zwróconą nie w stronę rzeźby, ale schodów.
Jakby wyciągała łepek, nasłuchując odgłosów na piętrze.

– Róże kwitną wyjątkowo bujnie tego roku – zauważyła matka Do-
minique.

Siostra Maria pokiwała głową.

* * *

Kiedy tylko Anne została sama, poczuła, jak poduszki niemalże kołyszą
ją do snu. Choć w pokoju nie doskwierał chłód, przykryła się kołdrą
po głowę i zamknęła oczy. Jej umysł natychmiast poleciał z powrotem
na Montségur; wszystko w niej wołało, że tam jest jej miejsce. Tam
poczuła się żywa. Żywa, prawdziwa, potrzebna. Tam jej duch zyskał
kształt i imię. Anne nie miała co do tego wątpliwości. Jej sekretna mi-
łość. Tajemnica. Obecność. Ciągnęła ją ku sobie, a ona nie zamierzała
się opierać.

– Irene... – wyszeptała w kołdrę i zasnęła.
„Jesteś, jesteś, jesteś...” – zaszumiały drzewa za oknem, a ona śniła.

Kamienne schody Montségur były równiejsze, ściany zamku wyso-
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kie. Szła wąskim korytarzem rozświetlonym pochodniami. Wyższa
od niej, smukła postać trzymała ją za rękę, napełniając jej serce po-
czuciem bezpieczeństwa i cichym szczęściem. Miała wrażenie, że całe
jej ciało płonie, drżała z ekscytacji i nie mogła się doczekać, kiedy ich
wędrówka dobiegnie końca.

– Aniele mój...
Pozwoliła się chwycić w ramiona, przylgnęła do miękkiej, gorącej

postaci całą sobą i wtuliła twarz w jej włosy.
– Irene... – powtarzała jej imię, czując na szyi delikatne pocałunki.
Smukłe dłonie wślizgnęły się pod jej nocną koszulę, czuła miękkie

palce na piersiach, talii, schodzące coraz niżej, i pragnęła tylko, aby ta
chwila trwała wiecznie. Zamknęła oczy i przycisnęła się do Irene jesz-
cze mocniej. Miękkość nagiej skóry ją oszołomiła, poruszała się z nią
jednym rytmem, oddychała jednym oddechem. Irene! Chciała krzy-
czeć jej imię w chwili uniesienia, powtarzała je jak w gorączce, kiedy
ich ciała się uspokoiły, wtuliły w siebie, roztrzęsione jeszcze i wraż-
liwe. Serce biło jej tak mocno, że myślała, że wyskoczy z piersi. Czarne
włosy zasłoniły jej twarz, a usta rozchyliły się od miękkiego pocałunku.

– Mój aniele... Chodź do mnie bez lęku. – Usłyszała szept, niczym
echo dobiegający z oddali. Poczuła niepokój, chciała być bliżej, wycią-
gnęła ramiona, ale opadła w miękką pościel.

* * *

Kiedy się obudziła, słońce mocno grzało. Zaledwie zdążyła oprzytom-
nieć, gdy od drzwi rozległo się nieśmiałe pukanie.

– Mogę wej́sć? Jak się czujesz? – Siostra Maria stanęła na progu.
Anne przetarła oczy. Głowa ją nadal bolała, całe ciało było jakieś

roztrzęsione. Ale czuła się lepiej. Choć nie potrafiłaby wyjaśnić dla-
czego.

– Przegapiłam modlitwy i śniadanie – dotarło do niej i popatrzyła
na zakonnicę ze skruchą.

– Nic nie szkodzi. – Siostra Maria uśmiechnęła się do niej ciepło. –
W jadalni znajdziesz kanapki i ciasto. Ale ja przyszłam w innej spra-
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wie. Matka przełożona chce cię widzieć. Jeśli się zgodzisz, oczywíscie.
O dziesiątej w rozmównicy?

– A-ale... Tak. Oczywíscie – wyjąkała kompletnie oszołomiona.
Serce znów jej mocniej zabiło, a senność sprzed minuty momentalnie
się rozwiała. Właściwie miała wrażenie, jakby od wczoraj w jej ży-
łach płynęła adrenalina zamiast krwi, nie pozwalając na zbyt długie
zmęczenie.

Zaledwie siostra Maria wyszła, Anne wskoczyła pod prysznic. Cie-
pła woda podziałała jak balsam. Z ulgą umyła włosy i długo stała
w strumieniu wody, rozmasowując obolałe po wczorajszej wycieczce
mięśnie. Czuła się jak przed egzaminem. Jak grzeczna uczennica
związała włosy w luźny warkocz i ubrała długą do kostek sukienkę.
W jadalni ledwo była w stanie cokolwiek przełknąć, wzmocniła się
tylko herbatą i małym kawałkiem ciasta i o wyznaczonym czasie sta-
nęła u drzwi rozmównicy.

Matka Dominique siedziała w wysokim fotelu za dużym, dębowym
biurkiem. Na widok wchodzącej wstała i podeszła do niej z wycią-
gniętymi ramionami. Anne pozwoliła się uściskać, jeszcze bardziej
niepewna – jej jedna część spodziewała się reprymendy za sprawiony
kłopot, druga zaś drżała z przejęcia. Matka przełożona nie wzywałaby
jej, gdyby to nie było ważne. Gdyby nie wiedziała o czymś... Anne
bała się zagalopować w marzeniach, ale tak bardzo chciała ją zapytać
o legendę Montségur.

– Siadaj, dziecko. – Usłyszała i posłusznie zajęła krzesło obok fo-
tela. – Opowiedz mi o sobie. – Matka Dominique splotła ręce na kola-
nach i wpatrzyła się w nią wyczekująco.

Anne poczuła, jak policzki jej się rumienią. „To naprawdę jest egza-
min” – pomyślała. Czego matka Dominique chciała się od niej dowie-
dzieć? Dlaczego nie spytała wprost? To był jej ruch, wiedziała o tym.
Jej ruch, aby pokazać, czy spełniała oczekiwania, jakiekolwiek by nie
były.

– Studiuję historię średniowiecza w Lyonie – zaczęła powoli. – Całe
życie szukałam... – urwała i wpatrzyła się we własne nogi. Cokolwiek
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chciała rzec, wypowiedziane głośno będzie brzmiało głupio. Niedo-
rzecznie, dziecinnie. Do tego sprzecznie z regułą Kościoła. Co ona tu
robi? Emocje musiały odbić się na jej twarzy, bo matka Dominique
nachyliła się i ujęła jej dłoń w swoją.

– Dlaczego tu przyjechałaś? – zapytała.
– „Jestem w ciszy i na szczycie góry”. To usłyszałam we śnie – odpo-

wiedziała. Głos się jej trząsł, dłoń kurczowo ścisnęła rękę matki prze-
łożonej. – Wierzę, że osoba, którą tutejsze legendy nazywają Irene,
a przynajmniej ktoś bardzo do niej podobny... Że ona śniła mi się
przez całe życie. Przychodziła do mnie jak anioł stróż. W pół́snie, pra-
wie każdej nocy zdawało mi się... Przepraszam, to, co mówię, brzmi
chaotycznie. Studiowanie historii było jedynym zajęciem przynoszą-
cym mi ulgę. Zupełnie jakby...

– Coś kazało ci szukać? – dokończyła matka Dominique.
Anne wstrzymała oddech.
– Matka nie jest zdziwiona tym, co mówię? Myślałam, że wyjdę

na wariatkę, ale wy wszyscy... To miejsce jest inne. Siostra Maria,
pozostali goście, wszyscy patrzą na mnie jakoś dziwnie. Tylko ja nie
wiem, co się ze mną dzieje. Matko, o co tu chodzi?!

– Co wiesz o historii Montségur? – Przyglądała jej się uważnie, ba-
dawczo. W Anne wszystko zaczęło się nareszcie uspokajać. Przestała
się trząść i odetchnęła swobodniej, rozsiadając się wygodniej na krze-
śle. Postać matki Dominique, jak i wszystko związane z tym miejscem,
pasowała do jej odczuć i snów. Właściwie zdała sobie sprawę, że całe
ostatnie dwa dni były jak sen.

– Tyle, co z oficjalnej historii katarów – odparła. – Zaledwie wczoraj
dowiedziałam się więcej.

– O Irene. Czy tak?
Skinęła głową. Dopiero teraz rzuciła okiem na biurko. Piętrzyły

się na nim stosy książek i dokumentów wyglądających na historyczne.
Matka Dominique zauważyła jej spojrzenie i uśmiechnęła się. Puściła
jej rękę i sięgnęła po urwany zwój pergaminu. Pożółkły i wyblakły;
wyglądał na tak stary, że Anne mimo woli zastanowiła się, co on robi
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w klasztorze zamiast w muzeum.
– Mamy tutaj małe archiwum pod kościołem – skomentowała mniszka,

wyczuwając jej pytanie. – Muszę przyznać, że sama nagięłam zasady,
wynosząc zbiory, ale trudno się je studiuje, siedząc w zimnej piwnicy.
Zajęło mi to pół nocy, ale znalazłam w końcu to, czego szukałam, i co
zamierzam ci teraz pokazać. To jedna z wielu pieśni trubadurów. Nie-
stety, nie zachował się początek, ale na dole widnieje podpis. Jeżeli
jest prawdziwy, powinien cię zainteresować. Ale przeczytaj od po-
czątku.

Delikatnie odebrała pergamin i rozwinęła go. Jej oczom ukazał się
staranny rękopis. Wykaligrafowana ozdobnym pismem druga karta
wiersza i jego zakończenie.

Twój lęk moim jest przerażeniem
Jésli znikniesz z tego świata
Ja zniknę z wieczności
Jésli cień Cię ogarnie
Ja w ciemności skoczę
Stoimy na krawędzi światła i mroku
Ty jestés błękitem, który je rozdziela
Ja złotem, co od światła pochodzi
Wyciągam ramiona, by Cię uniésć
Ku mojemu słońcu
Chodź do mnie bez lęku
To tylko blask
On Cię ogrzeje (nie sparzy!)
Otuli delikatnie (nie uderzy!)
Chodź do mnie (chodź ze mną)
Trwaj! Żyj!
Tańcz w świetle!
Ja nim jestem, a nie ma mnie bez Ciebie
Jestés moim aniołem życia
Jestés pięknem tego świata
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Moim światem
Jestés moim uśmiechem
I łzą smutku
Jestés moją nadzieją
I krzykiem bólu (kiedy Ty go czujesz)
Jestés moją melodią
Której jeszcze nie napisałam
Różą, której ci nie dałam
Radością, której nie zaznałam
I szczę́sciem, którego nie ogarnęłam
Bo uczynię to z Tobą.

Jako podpis figurowało ozdobne „I” oraz zawijas, mogący być na-
zwiskiem de Perella.

„Chodź do mnie bez lęku” – zaśpiewało Anne w głowie i kartka
w dłoni zadrżała. Uniosła zdumione oczy na zakonnicę. Po chwili
doczytała do końca. Matka przełożona patrzyła na nią spokojnie, ba-
dawczo.

– Dlaczego ja? – szepnęła w końcu Anne po przeciągającej się do
ponad minuty ciszy.

– Na to pytanie to ja chciałabym uzyskać odpowiedź, moje dziecko.
Dlaczego ty? Od kiedy się tu zjawiłaś, atmosfera w klasztorze i wokół
góry zdaje się nasycona elektrycznością. Ludzie we wsi opowiadają
o cieniu, który schodzi z Montségur i wystraszył już kilkoro dzieci.
Pani Dubois ze sklepu z pamiątkami mówi, że wszystkie jej krzewy
różane, uschłe po zimie, rozkwitły w ciągu jednej nocy. Coś się tutaj
dzieje, dokładnie od dwóch dni. Siostra Maria poczuła się dziwnie, jak
tylko cię zobaczyła. Przyszła do mnie od razu i powiedziała, że gdzieś
już cię widziała, tylko nie pamięta gdzie. Ty sama najpierw wydawa-
łaś się cichą, zamyśloną, wrażliwą turystką, nikim więcej. Ale kiedy
przynieśli cię z góry i weszłam do twojego pokoju, odniosłam to samo
wrażenie, co siostra Maria. Że jesteś tu u siebie – nie mam na myśli
konkretnie naszego klasztoru, ale to miejsce. Montségur.
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– Myślałam, że wariuję. – Dziewczyna odważyła się w końcu spoj-
rzeć starszej zakonnicy w oczy. Wbrew obawom nie znalazła tam
potępienia ani surowości. Zamiast tego było w nich ciepło, spokój.
I dziesiątki niezadanych pytań. – Wie matka, jak miałam dwanaście
lat, myślałam, że kiedyś pójdę do klasztoru. Nigdy nie pasowałam do
świata. Irene... Ktoś taki jak ona towarzyszył mi zawsze. Czułam jej
obecność, czułam... Jak to możliwe, by tęsknić za kimś, kogo nie ma?
Myślałam, że umysł płata mi figle, że... Czy matka mi wierzy?

– Możemy nie wierzyć, możemy odrzucać wszystko, co niezrozu-
miałe. Ale co zrobić, kiedy przychodzą do nas ludzie ze wsi, którzy
są przekonani o istnieniu sił nadprzyrodzonych i ich katolickie wyzna-
nie nie potrafi tego wyjaśnić? To miejsce jest wyjątkowe, a my nie
jesteśmy jak inne zakony. Chcemy utrzymać pokój z czymkolwiek, co
jest źródłem tamtejszych legend. Nawet z duchami dawnych katarów,
a może raczej, szczególnie z nimi. Ale teraz zbliża się południe, Anioł
Pański. Spotkajmy się po obiedzie. O czternastej?

Skinęła głową i wstała do wyj́scia. Przed drzwiami zawahała się
jednak; na jedno pytanie musiała poznać odpowiedź.

– Matko Dominique, ale dlaczego ja? Dlaczego mi to wszystko
matka opowiada?

– Naprawdę jeszcze tego nie wiesz? – Matka przełożona również
wstała od biurka i popatrzyła na nią znacząco.

Anne poczuła przypływ irytacji. Nie lubiła być traktowana jak małe
dziecko, a znowu się to działo.

– Wierzę w przeznaczenie, moje dziecko. Wierzę, że Bóg cię tu
przysłał z jakiegoś powodu. – Odprowadziła ją do drzwi i skierowała
się do klauzurowej części klasztoru.

* * *

Anne nie poszła na Anioł Pański. Przesiąknięta tajemnicą cisza klasz-
toru zaczęła jej nagle przeszkadzać. Niemal wybiegła na główną ulicę
i skierowała się do maleńkiej wioski, która nosiła taką samą nazwę,
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co zamek na szczycie: Montségur. Kamienne domy, wąskie uliczki,
czerwone dachy rozgrzane słońcem, ale w oczy najbardziej rzucały się
róże. Wszystko wokół wydawało się kwitnąć. Gama kolorów w ogród-
kach i na balkonach cieszyła przechodniów. W powietrzu unosiła
się atmosfera oczekiwania i ekscytacji. Tak przynajmniej odczuwała
to Anne. Zupełnie jakby zbliżało się święto. O tej porze było bar-
dzo cicho, jedynie kilkoro turystów siedziało w maleńkich, przytul-
nych kawiarenkach i spacerowało uliczkami. Nie zwracała uwagi na
nich, a oni na nią. Przeszła do końca głównej uliczki, gdzie kamie-
nista ścieżka zmieniała się w piach i zaczynała piąć się lekko w górę.
Domy zniknęły, a rozpostarła się przed nią zielona polana. Właści-
wie wiele zielonych polan: każda z nich tworzyła osobne, niewielkie
wzgórze, zza którego wyrastały następne, coraz wyższe. Anne zdała
sobie sprawę, że ścieżka prowadzi ją prosto do stóp góry Montségur.
Zatrzymała się na zakręcie i usiadła na kamieniu. Okolica obfitowała
w przydrożne głazy, zupełnie jakby skały przewiercały sobie drogę
przez wioskę, wyrastając spod ziemi, i wciskały się pomiędzy domy,
pojawiając się w nieoczekiwanych miejscach. Na dźwięk głosów do-
biegających zza zakrętu Anne obejrzała się nerwowo. Od strony łąki
szły dwie dziewczynki, najwyżej dziesięcioletnie. Trzymały się za ręce
i dyskutowały o czymś z ożywieniem. Obie miały ciemne włosy, ob-
cięte równo do wysokości ramion; jedna ubrana była w dżinsy i t-shirt,
druga w sukienkę z Hello Kitty. Każda trzymała w ręku bukiet polnych
maków. Płatki niektórych już odpadały, zostawiając za nimi czerwone
kropki na ścieżce. Anne uśmiechnęła się do nieznajomych.

Zwolniły kroku, przypatrując się jej ciekawie.
– Co pani robi? – zapytała pierwsza dziewczynka.
Anne wzruszyła ramionami.
– Odpoczywam. A wy? Nie powinnyście być w szkole?
– Dzís skończylísmy o jedenastej. – Ta w sukience uśmiechnęła się

rezolutnie. – Czy to pani wczoraj zemdlała na zamku?
Anne zamrugała zaskoczona.
– Widzę, że tutaj nic się nie ukryje – roześmiała się, mimo że po-
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czuła się lekko zażenowana. To była ta cecha małych miejscowości,
której nie znosiła. Wszyscy momentalnie zapamiętywali obcych. Ale
dzieci nie patrzyły na nią złośliwie, a raczej z sympatią i ciekawością.
Nie wiedząc dlaczego, wstała i postanowiła wrócić z nimi do wioski.

– Jestem Anne – przedstawiła się. – A jak wy macie na imiona?
– Jestem Arlette.
– A ja Veronique. – Dziewczynka w sukience wręczyła Anne kilka

maków.
Podziękowała jej i w trójkę przez kilka minut szły w milczeniu

w kierunku zabudowań.
– Wierzy pani w duchy? – Mała Arlette nieoczekiwanie odwróciła

się w jej stronę.
To było dziwne i niespodziewane pytanie z ust dziecka, ale Anne

jakoś nie czuła się zaskoczona. Nie zdając sobie z tego sprawy, uległa
atmosferze tego miejsca. W Montségur rzeczywistość mieszała się ze
snem i legendami, a ludzie wydawali się pełni tajemnic.

– Nie wiem, może...? Spotkałaś jakiegoś? – Nie chciała myśleć ra-
cjonalnie. Maki pachniały upajająco i jej wyobraźnia znów zaczęła
przejmować kontrolę.

– Każdy tu je spotyka – odezwała się Veronique i wskazała ręką
w stronę zamku. – Duch Irene tańczy w Montségur. Nie wolno do niej
podchodzić, bo może porwać i zrzucić ze skały.

– Kto wam to powiedział?
– Nie słyszała pani? Wszyscy o tym opowiadają.
W zdumieniu nie zauważyła, że doszły już prawie do centrum wio-

ski. Dziewczynki pomachały jakiej́s kobiecie pracującej w ogrodzie.
Podcinała róże. Wielkie, czerwone, tak bujne, jak te w klasztorze.

– Do widzenia! – krzyknęły jednocześnie i pobiegły w jej kierunku.
Anne pomachała im i skierowała się w stronę klasztoru.
– Proszę pani, proszę zaczekać! – Usłyszała za plecami.
Mała Arlette dogoniła ją. W ręku trzymała trzy czerwone róże.
– Ciocia prosiła, żeby to pani dać.
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– Ale... – Obejrzała się zdumiona, jednak kobieta z ogrodu weszła
już do domu i zamknęła za sobą drzwi.

* * *

Wróciła do klasztoru pięć minut przed porą obiadu. Spacer dodał jej
sił, czuła się zrelaksowana i spokojniejsza. Róże pachniały intensyw-
nie. Weszła do kuchni i rozejrzała się za czymś nadającym się na wa-
zon, po chwili jednak pewna myśl zaświtała jej w głowie. Wyszła
z powrotem na korytarz. Róża przy posągu Matki Boskiej na schodach
nie wydawała się więdnąć. Trzy nowe kwiaty idealnie dopełniły de-
koracji. Anne poczuła, że tam właśnie było ich miejsce, i zadowolona
wróciła do jadalni.

Długi stół przykryty był jak zawsze białym obrusem i również przy-
ozdobiony różami. Pomyślała, że to miejsce tonęło w tych kwiatach.
Widziała ich coraz więcej, wszędzie: w klasztorze, kościele, ogrodzie,
wiosce. Wydawały się mnożyć, rozkwitać i rosnąć w oczach. W niej
też coś rozkwitało. Czuła w sobie ciepło i jakąś nową radość. Należała
do tego miejsca. Zaledwie ta myśl przybrała konkretną formę w jej
głowie, aż zatrzymała się z wrażenia. To było nowe uczucie, coś, co
nie zdarzyło jej się dotąd nigdzie, ani w rodzinnym domu, ani podczas
studiów. Była tu u siebie.

Rozejrzała się po pomieszczeniu. Na środku stołu stała już waza
z zupą. Czyste talerze, kubki, noże i widelce czekały zapraszająco.
Winorośle zaglądały zielonymi gałązkami przez otwarte okno. Białe
ściany przyozdobione były kolorowymi obrazami z kwiatami i krze-
wami. Znalazły się pośród nich i „Nenufary” Moneta. Wszystko uśmie-
chało się do niej, a ona chciała zatańczyć z radości.

– O, jest pani. Słyszelísmy o niefortunnej wycieczce na zamek, do-
brze się już pani czuje? – Starsi państwo pojawili się w drzwiach i pa-
trzyli na nią z życzliwą ciekawością.

Uśmiechnęła się do nich zupełnie szczerze.
– Już wszystko w porządku, dziękuję. Właściwie to nigdy nie czu-

łam się tak dobrze.
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Energicznie zabrała się za rozlewanie zupy do talerzy. Małżeństwo
wymieniło rozbawione spojrzenia. Jej oczy błyszczały, a cera wyglą-
dała o wiele zdrowiej niż poprzedniego dnia.

– To chyba Irene napełniła panią nowym życiem – zachichotała star-
sza dama.

Anne poczuła, że się rumieni.
Wszyscy umilkli i przez kilka minut słychać było tylko szczęk łyżek

o talerze. Kiedy w kuchennym okienku pojawiło się drugie danie, pro-
fesor wstał pierwszy i zabrał się za przynoszenie potraw. Przez kilka
chwil jego żona przyglądała się Anne uważnie.

– Niech pani uważa, aby pani nie porwała, Anaïs.
– Anaïs?!
Zakrztusiła się ostatnią łyżką zupy. Kobieta uśmiechnęła się do

męża i pomogła mu rozkładać pieczone ziemniaki.
– To staroprowansalska wersja pani imienia, Anne. Nie wiedziała

pani o tym?
– Jakoś nie pomyślałam – odpowiedziała niepewnie. Po jej ciele

znowu przeszedł dreszcz.
– No tak, moja żona znowu karmi panią opowieściami o duchach,

a jedzenie stygnie.
Uśmiechnęła się do nich, kolejny raz tego popołudnia. Małżeństwo

zdążyło wzbudzić jej sympatię. Pomimo delikatnego przekomarzania
się, patrzyli na siebie z ciepłem i czułością, jaka rzadko zdarzała się
ludziom w tym wieku. Była prawie druga, kiedy obiad dobiegł końca.
Z biciem serca opuściła ich towarzystwo i udała się do rozmównicy.
Tak jak mogła się spodziewać, matka przełożona już tam była. Sie-
działa pochylona nad innym niż ostatnio pergaminem. Gestem zapro-
siła ją do środka. Jak poprzednio, Anne usiadła obok i z ciekawością
zerknęła na tekst. Zapisany tym samym pismem, układał się w krótszy
wiersz. Matka Dominique przysunęła go bliżej.

Śpij, Maleńka
Poprowadzę cię do dalekich
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Krain szczę́scia
Utkam dla ciebie suknię
Z tęczy promieni
Chwyć moją dłoń i trzymaj mocno
Gdy lecieć będziemy
Do zamku z chmur
Do złotych otwartych wrót
Gdzie czekają na nas Aniołowie.

– Śliczna pieśń – powiedziała Anne cicho, wpatrując się w ozdobne
„I” na dole kartki.

– Prawda? Niewiele się tak dobrze zachowało. Irene była jedną
z nielicznych trubadurek, o których wiadomo historykom. Jej poezje,
choć jasno skierowane do drugiej kobiety, przez to, że tak delikatne,
przetrwały nawet cenzurę inkwizycji.

– Czy są jakieś pieśni autorstwa Anaïs? – spytała Anne, mechanicz-
nie wodząc opuszkiem palca po literach podpisu.

– Podobno tak, ale jak dotąd żadnych nie znaleziono. Ale istnieje
coś innego. Rysunek, właściwie portret ich obu. Trochę niewyraźny,
niemniej...

Zakonnica wyciągnęła jeszcze bardziej kunsztownie zdobiony ka-
wałek pergaminu. U góry strony była niewielka ilustracja przedsta-
wiająca dwie kobiece postaci. Jedna czarnowłosa, druga, sądząc po
subtelnych odcieniach szarości, jasnowłosa. Stały naprzeciwko siebie,
podtrzymując między sobą księgę. Jaśniejsza postać miała włosy uple-
cione w warkocz spoczywający na ramieniu. Włosy Irene były długie
do pasa i rozpuszczone. Anne wpatrywała się w rysunek bez tchu.
Zrobiło jej się gorąco, dłoń na pergaminie zadrżała. Matka Dominique
delikatnie wyjęła go z jej ręki i odłożyła na biurko.

– Bóg cię tu przysłał, moje dziecko. – Podniosła się z fotela i chwy-
ciła za słuchawkę telefonu. – Siostro Mario, proszę przygotować wszy-
stko do nocnego czuwania. Tak. Rozpoczniemy po kolacji.

– Czuwania?
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Anne otworzyła szeroko oczy. Matka Dominique zlustrowała ją
wzrokiem.

– To będzie jak nasza wieczorna modlitwa, ale nie tutaj, w klasz-
torze. Musimy udać się na górę. Dlatego kolację zjemy dzís godzinę
wcześniej i nie będzie popołudniowej modlitwy. Normalnie takie czu-
wanie organizujemy w marcu, w rocznicę upadku Montségur. Siostra
Maria i ja pomyślałyśmy jednak, że jeżeli nasze przeczucia co do ciebie
są słuszne, twoja obecność może spowodować przełom.

– Co dokładnie powinnam robić?
– Modlić się. Nic więcej.
– Zrobię, co w mojej mocy – obiecała.
Matka Dominique popatrzyła na nią serdecznie.
– Tylko spójrz na siebie. Cała promieniejesz. Niech Bóg czuwa nad

tobą, moje dziecko.

* * *

Aby zabić jakoś czas do kolacji, poszła do kaplicy. Biały ołtarz rzeź-
biony był w líscie winogron, a boczne filary podtrzymywały marmu-
rowe, skrzydlate anioły. Ławy też jaśniały bielą. Usiadła w pierwszym
rzędzie i wpatrzyła się w obraz Matki Boskiej, ten sam, którego ko-
pię miała w pokoju. Wydało jej się, że Maryja uśmiecha się do niej,
patrząc wyczekująco. Anne poczuła się szczęśliwa.

– Usłysz nas, Aniele, ukryj nas, Pani... – zaśpiewała cicho.
Teraz już wiedziała, czemu pieśń wydała jej się znajoma. Również

pochodziła od średniowiecznych trubadurów. Wiedziała z historii, jak
wiele pieśni, oryginalnie będących poezją miłosną dla wybranek serca
poetów, zostało zaadaptowanych jako pieśni maryjne. Dzięki temu
przetrwały wieki rządów inkwizycji, a miłość płynąca z wersów roz-
brzmiewała w kościołach, rozgrzewając serca.

Przed ołtarzem stał ogromny kosz z różami. Nie ustępowały urodą
kwiatom z wioski, ich zapach rozchodził się po nawie. Nie mogła się
powstrzymać – wstała i podeszła do nich, muskając palcami delikatne
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płatki. Coś jakby powiew ciepłego powietrza otoczył ją, poczuła mu-
śnięcie w policzek, szyję, usłyszała szept, może w jej uchu, a może
w głowie.

– Mój aniele. Mój aniele, przyjdź...
Anne powoli ogarniała szalona radość.
– Irene – szepnęła w odpowiedzi. – Idę do ciebie, Irene...

* * *

Wieczór był prawie tak upalny, jak cały dzień. Gwiazdy rozświetlały
drogę przez wioskę, a małemu pochodowi przyglądali się mieszkańcy.
Niektórzy zdecydowali się dołączyć i maszerowali cicho za grupą za-
konnic. Wśród uczestników była między innymi pani Dubois ze sklepu,
razem z Arlette i Veronique trzymającymi ją pod ręce. Pojawił się też
doktor, kilkoro stałych bywalców kościoła i małżeństwo z klasztoru.
Nikt nie rozmawiał, co najwyżej przyłączał się do mniszek w cichym
odmawianiu różańca. Anne szła na samym przedzie, pomiędzy matką
przełożoną a siostrą Marią. Tak jak one trzymała w ręku świecę, a jej
czarna sukienka z daleka wyglądała prawie identycznie jak ich habity;
wyróżniały ją tylko odkryte włosy.

Kiedy opuścili zabudowania, poczuła się, jakby przekroczyła nie-
widzialną granicę. Droga była taka sama, a jednak coś się zmieniło.
Ubrane w czarne habity postaci kroczyły teraz za nią, powtarzając:
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie...”. Anne powtarzała razem z nimi.
Płomień świecy ogrzewał ją, serce mocno biło z cudownym przeświad-
czeniem, że na końcu drogi czeka na nią coś radosnego.

„Chleba naszego niebiańskiego daj nam dzisiaj...”. Anaïs szła bez
lęku i zmęczenia, kamienie wskazywały jej drogę, a drzewa szumiały
swoje własne pieśni. Płomienie świec i pochodni oświetlały jej ścieżkę.
Coraz wyżej i wyżej. Schody zrobiły się strome, aż w końcu stanęła
u bramy. Smukła sylwetka wyszła jej na spotkanie i otworzyła ra-
miona. Pocałunek na ustach był gorący, drżała, kiedy weszły na dzie-
dziniec i zbliżyły do zej́scia do podziemnego korytarza. Procesja nuciła
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półszeptem, echo odbijało i mieszało dziesiątki głosów, świat wirował
w oczach. A one szły, długo szły, trzymając się za ręce. I nagle Anne
stała się Anaïs i zrozumiała słowa starej piosenki.

W Montségur, na zamku z chmur
Na końcu drogi dopełni się los
Niebiański dwór, aniołów głos
W miłości wzejdzie słońce

Aniele mój, do światła leć
W księżyca jasny promień
W Montségur, na zamku z chmur
Zakończysz życie w ogniu

– Aniele mój... – Silne ramiona otoczyły ją mocno.
Całą sobą przylgnęła do czarnowłosej postaci, wtulając twarz w za-

głębienie jej szyi, pragnąc jej jak oszalała. Procesja została daleko
w tyle, gdy one doszły do ostatniego podziemnego pomieszczenia.

– Nie zostawiaj mnie tu. Nie zostawiaj mnie tu samej, proszę... –
błagała, całując dłonie, które pieściły jej policzki. Poddała się miękkim
pocałunkom, które gasiły jej pragnienie i pozwalały zapomnieć o lęku
chociaż na chwilę.

Ocknęła się. Dotarła na szczyt góry. Kształty ruin były doskonale
widoczne w świetle świec; wyprzedziła pochód i stanęła w samym
środku dawnego zamku.

– Irene! – zawołała.
Radosne oczekiwanie dobiegło końca. Świeca wysunęła się jej z dło-

ni, upadła na ziemię i zgasła.
– Znalazłam cię. – Usłyszała.
Z daleka, powoli, nadchodziła procesja. Ta z klasztoru czy tamta

inna? Naokoło nich gwiazdy czy pochodnie? Anne czy Anaïs? Czy
była w dwóch miejscach jednocześnie? Czy może dwie epoki splotły
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się ze sobą, zawirowały i w tym splocie odnalazła swojego anioła? Sen
stał się jawą, a jawa marzeniem?

– Czekałam... Tak długo czekałam, Irene! Nie opuszczaj mnie wię-
cej!

Czarnowłosa postać uklękła przed nią i ukryła głowę w jej piersiach,
całkowicie rzeczywista i materialna. Otoczyła ją ramionami, wczepiły
się w siebie, oplatając, trzymając kurczowo.

– Wybacz mi... Mój aniele, wybacz mi, błagam! Miłości moja, wie-
działam, że cię znajdę. Nigdy już cię nie zostawię, nigdy...

– Irene. Moja Irene... Nigdy już...
Szeptały jednocześnie, gorączkowo, splecione z sobą już nieroze-

rwalnie, a Montségur po ośmiu wiekach ogarnął spokój.

* * *

Matka przełożona wraz z siostrą Marią odnalazły ciało Anne w cen-
tralnej części ruin. Leżała w wysokiej trawie, a jej twarz miała wyraz
absolutnego szczęścia i spokoju.

– Nie umiem tego wyjaśnić – odezwał się lekarz, kiedy policja przy-
była na miejsce i przesłuchała wszystkich obecnych. – Wygląda, jakby
jej serce po prostu przestało bić. Być może cierpiała na jakąś chorobę,
o której nie wiedziała? Może jej rodzice będą mogli coś na ten temat
powiedzieć. Szkoda mi ich. Taka młoda dziewczyna...

Matka Dominique słuchała tego w milczeniu i z łzami w oczach.
Podtrzymywana przez siostrę Marię, wracała powoli do klasztoru. Ro-
biło się już jasno.

– Matko Dominique, słyszysz? – Zakonnica szepnęła jej do ucha.
Spojrzała na nią zdziwiona.

– Cisza – powiedziała siostra Maria.
Matka przełożona uniosła głowę. Wiedziała, co jej towarzyszka ma

na myśli.
– Tak. Irene odeszła. Odnalazła Anaïs i zabrała ją ze sobą – głos jej

zadrżał. – To moja wina. Gdybym nie...
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– Szsz... – Siostra Maria położyła jej rękę na ramieniu. Przecho-
dziły akurat koło ogródka pani Dubois. Wszystkie kwiaty stuliły płatki
i pochyliły główki, szykując się do przekwitu.

– Matko Dominique, proszę pomyśleć, jak wielka musi być miłość,
która trwa przez osiem wieków?

Zakonnice zatrzymały się i obejrzały w stronę góry. Słoneczny blask
akurat dotarł na zamek. Z drugiej strony kaskada światła rozświetliła
witraże kościoła wszystkimi kolorami tęczy. Matka Dominique poki-
wała głową i chwyciła siostrę Marię pod ramię.

– Jesień będzie spokojna tego roku.

* * *

Nie pytaj gór, czy widziały
(Widziały)
Ani deszczu, czy płakał
(Płakał)
Płakały kamienie kamiennymi łzami
Strumienie powtarzały słowa ciszy
Bo cisza ogarnęła świat
Ludzie zamilkli i milczą przez wieki
I tylko biały gołąb
Położy czasem
U stóp góry
Biały kwiat

(Pamięci Montségur 1244)

Opowiadanie jest luźno inspirowane historią upadku katarów z Montségur na po-

łudniu Francji w 1244 roku. Imiona i postaci, poza historycznym nazwiskiem de

Perella, są wymysłem autorki. Modyfikacja słów „Ojcze nasz” – „Chleba naszego

niebiańskiego daj nam dzisiaj” – pochodzi z tradycji modlitwy katarów.
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DZIŚ PÓŹNO PÓJDĘ SPAĆ

–
EWAN MROZEK

Grafik z wykształcenia, dręczyciel fikcyjnych postaci z powołania. Przy-
szły pszczelarz. Pochodzi z Podlasia, gdzie podobno czas się zatrzymał
(tyle że nie). Autor fankomiksu We Were Lost do serii gier S.T.A.L.K.E.R.
(tymczasowo zawieszony). Obecnie pracuje nad oryginalnymi projek-
tami, bo nadszedł już czas, by wyjąć je z szafy... to znaczy z szuflady.
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Była piąta rano, a Mirek wciąż nie mógł zasnąć.
Wiedział, że jest piąta rano, nawet nie patrząc na swój stary, na-

kręcany zegarek, bo równo o tej godzinie darły się już wszystkie oko-
liczne ptaki, a chrapanie tuż przy jego uchu osiągało apogeum. Gdyby
zamknął oczy, mógłby sobie wyobrazić, że jest w tartaku. Mógłby też
sturlać z siebie Zmieja, ale obudzony Zmiej robił o wiele więcej hałasu
niż śpiący Zmiej, a Mirek nie wiedział, czy jego głowa jest w stanie to
dzisiaj wytrzymać.

Zresztą, niech chociaż on sobie pośpi.
Chrapanie ustało nagle. Zmiej ziewnął jak kot i przeciągnął się, aż

chrupnęło.
– Nie spał – stwierdził, przyjrzawszy się Mirkowi.
– Ano – odpowiedział ponuro Mirek.
Czarownik ujął go pod brodę, zajrzał w jedno przekrwione oko,

w drugie. Sapnął sfrustrowany.
– Tu trzeba kogoś, kto chodzi po snach. Jak nasza Alisa.
Mirek zamrugał. Długie włosy Zmieja łaskotały go po twarzy.
– Alisa to która?
– Ta, która chodzi po snach.
– Aha.
Zmiej klasnął w dłonie. Okiennice otworzyły się z łoskotem, a izbę

zalały mętne światło poranka i radosne trele skowronków czy innych
słowików.

Nie było już sensu próbować zasnąć, ale Mirek postanowił jeszcze
chwilę poleżeć, podczas gdy gospodarz Chatki odmawiał swoją po-
ranną modlitwę.

– Ty nie umiesz tego robić? – zapytał go później, pomiędzy jednym
a drugim łykiem rumiankowego naparu.

– A? – Zmiej oparł się o miotłę, przerywając sprzątanie.
– Znaczy... czy ty nie umiesz chodzić po snach?
Zmiej skrzywił się i wykonał gest, który oznaczał tyle, że może

umie, a może nie.
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– Bo myślałem... że potrafisz, tak jakby, wchodzić ludziom do głów.
Kiedy śpią. Chłopaki przynajmniej tak mówili.

Zmiej zaśmiał się, czegoś nagle rozbawiony.
– Nie. Ale mogę im wej́sć do domu i naszczać do mleka za takie

gadki na mój temat.
Mirek prychnął.
– Nie musisz.
Czarownik oparł dłonie na trzonku miotły, a brodę na dłoniach.

Czarne oczy wlepił w Mirka.
– Z parę lat już będzie, jak ostatni raz komuś w sen weszłem.
– Wszedłem.
– No. I o mało co nie wyszłem. Molfarowi wstyd się przyznać, ale

się zgubiłem jak ostatnia sierota. Nikomu o tym nie mów, chyba że do
końca życia chcesz pić kwaśne mleko.

Mirek pokiwał głową na znak, że nie powie.
– Kobieta mnie poprosiła o pomoc. Wyobraź sobie, urodził się jej

dzieciak z głową cielaka. Pobiegła z rykiem do konowała, a ten jej
powiedział, że taka jego uroda i nic tu po nim. Co miała bidula robić?
Przyszła do mnie do Chatki i mówi, panie molfar, mój synek ma coś
nie tak z głową. A ja jej na to, pani droga, na problemy z głową to się
idzie do szeptuchy, mogę polecić kilka dobrych.

Nie przerywając kontaktu wzrokowego, wznowił zamiatanie.
– Ale jak zobaczyłem dzieciaka, rzecz jasna, to od razu wiedzia-

łem, że to jakaś dziwna sprawa. No i mówię jej, nie martwi się, coś
zaradzimy. I wziąłem i weszłem do jego snu tamtej nocy...

Mirek z hukiem odstawił kubek i z wyrazem natchnienia na twarzy
pstryknął kilka razy palcami.

– Labirynt? Tam był labirynt?
Od dzikiego rechotu Zmieja zadrżały szyby. Zadrżały też błony bę-

benkowe Mirka, co bynajmniej nie pomogło na ból głowy.
Jednak uśmiechnął się z satysfakcją. Punkt dla niego. Znali się już

na tyle dobrze, że wiedział, kiedy ten mały drań zmyśla, a kiedy nie.
Zawsze robił się nadmiernie wesoły, kiedy zmyślał. Na przykład kiedy
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wmawiał mu, że jest nieśmiertelny, albo że zdarzyło mu się kiedyś
przelecieć oficera armii carskiej.

– Ale dokończ opowiadać – poprosił. – Co się stało z małym Mino-
taurem?

– Z kim? – Zmiej zmarszczył brwi. – Dobra, nieważne. Co tu dużo
mówić, zgubiłem się w labiryncie, spotkałem jakąś babę z kłębkiem
włóczki, nie wiem, o co jej chodziło. Tydzień chyba tak łaziłem, aż
udało mi się znaleźć wyj́scie.

Drzwi Chatki otworzyły się na oścież ze skrzypnięciem. Kurz i pia-
sek zostały wymiecione na ganek.

– A sam dzieciak, cóż. – Wzruszył ramionami. – Taka jego uroda.
Dobra matka pokocha nawet takie z rogami.

– Podoba mi się ta puenta.
– A dziękuję.
Zmiej wyszedł na zewnątrz i Mirek chwilowo został sam. Ścisnął

dłońmi skronie, patrząc tępo w wijący się rysunek słojów na blacie
stołu. Wiedział już, że nie ma sensu pytać o aspirynę. Gospodarz był
jednym z tych, co to uznają tylko medycynę naturalną i prawdopodob-
nie znów dałby mu napar z kory wierzby czy coś w tym stylu. Może
uda mu się kupić zapas normalnych leków, kiedy będą bliżej miasta.

Zalał wrzątkiem kolejne dwa kubki rumianku i wyszedł odetchnąć
świeżym powietrzem. Zmiej siedział na poręczy ganku, wciąż w sa-
mych gaciach, machając nogami obutymi w o wiele za duże walonki
i plując łupinami pestek przez szparę po wybitym zębie.

Słońce przygrzewało mocno, powietrze było ciężkie i gorące.
– Zanosi się na burzę. – Mirek postawił jeden kubek obok niego. –

Lepiej się pośpieszmy.
– Zdążymy. – Zmiej machnął ręką. – Posiedź na słoneczku, opalisz

się trochę.
– Jestem rudy. Ja się nie opalam, ja się przypiekam.
Rozbawione spojrzenie czarownika powiedziało mu, że taki przy-

pieczony też mu się podoba. Ale marne to pocieszenie, kiedy po po-
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wrocie do domu musisz chodzić z twarzą wysmarowaną śmietaną,
a potem skóra złazi ci z nosa co najmniej przez cały następny tydzień.

Kiedy dopili herbatę, słońce ledwo-ledwo wyglądało zza ciemnych,
kłębiastych chmur.

– Może zrobimy to jutro?
– Obiecałem Chatce, że dzisiaj, to dzisiaj. Podaj mi siekierę.
Mirek patrzył, jak Zmiej podciąga się na dach ganku. Podał mu

siekierę i garnek pełen dziegciu, a potem wlazł za nim.
Lubił obserwować, jak drobny, ale mocny jak węzeł czarownik wspi-

na się na szczyt Chatki, choć trochę czasu zajęło mu przetrawienie
egzystencjalnego horroru, kiedy po raz pierwszy zobaczył blizny na
jego ciele. To nie były rany, na które można podrywać dziewczyny
w lazarecie. To były rany, które zakrywa się całunem.

Mirek odnosił czasem nieprzyjemne wrażenie, że Zmiej nie jest taki
do końca rzeczywisty.

Że koszmary senne to nie jedyny problem z jego obolałą, rudą
głową.

Wrażenie zostało rozwiane przez bardzo rzeczywistą i bardzo gło-
śną litanię ukraińskich przekleństw.

– Jak to cholerstwo urosło przez noc! – Zmiej trącił czubkiem buta
duży biały talerz wyrastający obok rynny. – Zobacz, Miruszka, jakie
wielkie bydlę!

– Dorodne – przyznał słabo.
Dwa uderzenia siekiery wystarczyły, żeby dziwna narośl wylądo-

wała na ziemi. Zmiej splunął w ślad za nią.
– Nie powinnísmy podchodzić tak blisko miasta – stwierdził, odbie-

rając garnek dziegciu z rąk Mirka.
– Lepiej się pośpiesz. Chyba właśnie błysnęło, a mam przeczucie,

że byłbyś kiepskim piorunochronem.
– A tego to nie wiem, nigdy nie próbowałem.
Wyraz czystego przerażenia, który przemknął przez twarz Mirka,

musiał być nadzwyczaj widoczny, bo zaraz dodał:
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– Spokojnie, nie jestem durny. Co prawda piorun może mnie zabić,
jeśli trafi mnie trzy razy pod rząd, ale jakoś nie mam dzís na to ochoty.

Uniósł palec wskazujący.
– I mówię ci to tylko dlatego, że jesteś miły i ładny. Nie powtarza

tego nikomu.
A potem pochylił się gwałtownie i go pocałował.
Mirek poczuł, że płonie.

* * *

Tej nocy udało mu się zasnąć na parę godzin, a spałby pewnie i dłużej,
gdyby nie obudziło go tarmoszenie za ramię.

– Czego krzyczy? – wymamrotał Zmiej. – Przecież jest bezpiecznie.
Mirek spojrzał na niego półprzytomnie.
– Krzyczałem?
Zmiej kiwnął głową i ziewnął rozdzierająco. Obrócił się na drugi

bok, zabierając ze sobą większość koca.
– Która godzina?
– A bo ja wiem? Ciemno jeszcze.
Mirek usiadł i przetarł oczy. Dopiero teraz zauważył, że cały jest

zlany zimnym potem.
Bardzo, bardzo nie chciał przypomnieć sobie, co mu się śniło.
Nogi miał jak z waty, kiedy szedł do zasłoniętego kotarą kąta pełnią-

cego rolę łazienki. Zbiornik na wodę był pełen po wczorajszej burzy –
lało przez cały dzień.

Podstawił łeb pod kran i odkręcił kurek. Chłodny strumień desz-
czówki orzeźwił go trochę.

Zmiej obserwował go spod półprzymkniętych powiek i kiedy Mirek
z powrotem wlazł na zapiecek, chwycił go w pasie i zagarnął władczo
do siebie.

Leżeli tak dłuższą chwilę, wsłuchując się nawzajem w swoje odde-
chy. Było ciepło i przyjemnie.

– Mogę to zrobić – usłyszał nagle Mirek. Omal nie drgnął z zasko-
czenia. Myślał, że czarownik zdążył już znowu zasnąć.

505



– Co? – zapytał z głupia frant.
– Mogę wej́sć w twój sen.
Mirek przełknął ślinę. Przez głowę przeleciało mu naraz sto róż-

nych odpowiedzi, ale która mogła być tą właściwą – nie wiedział.
Poczuł, jak Zmiej zmienia nieco pozycję i przesuwa dłonią po jego

boku.
– Żołnierzyku?
Przedłużająca się cisza musiała go zniecierpliwić, bo chwycił Mirka

za ramię i nim potrząsnął.
Posłanie zaszeleściło, kiedy Mirek odwrócił się, żeby na niego po-

patrzeć. Nawet w mroku czarne linie tatuaży rodowych widniały wy-
raźnie na twarzy Zmieja.

– Myślałem, że to coś znowu mi cię zabrało. – Poklepał Mirka po
policzku.

Mirek chwycił go za dłoń. Wplótł swoje palce między jego i ścisnął.
– Czy jeśli poproszę, żebyś odpowiedział mi teraz na jedno pytanie

bez ściemniania, całkowicie zgodnie z prawdą, tylko ten jeden raz, czy
zrobiłbyś to?

Zmiej poruszył się niespokojnie. Tego się chyba nie spodziewał.
Długą chwilę zajęło mu namyślanie się nad odpowiedzią, ale w końcu
powiedział:

– Tak.
– Przysięgnij... – Mirek zmarszczył brwi. – Przysięgnij na Chatkę.
– Przysięgam na Chatkę.
Spod podłogi dobiegł ich ledwie słyszalny, koci pomruk aprobaty.
– Czy ty jesteś prawdziwy?
Wydawało mu się, że wytatuowana twarz Zmieja rozciągnęła się

w uśmiechu. Ale milczał. Zamiast tego zbliżył ich splecione dłonie do
ust. Mirek poczuł na skórze ciepły, wilgotny oddech.

I ból, kiedy zacisnęły się na niej zęby.
– Hej! O co ci chodzi?!
Zmiej puścił.
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– No? – zapytał, wyraźnie zadowolony z siebie. – Jestem praw-
dziwy?

Mirek spojrzał ze złością na niego, potem na swoją rękę. W ciemno-
ści widać było niewiele, ale pod palcami wyczuł wklęśnięcia po ugry-
zieniu. Dosyć głębokie, ale nie do krwi.

W sumie nie wiedział, czego się spodziewał.
– Bezczelny gad jesteś, ot co.
Bezczelny gad z ukontentowanym sapnięciem wtulił się w jego tors.
– To zniknie do rana. Ale jak chce, to mogę zostawić takich więcej.

Na dłużej.
Mirkowi krew napłynęła do twarzy. I nie tylko do twarzy.
Otworzył usta, żeby powiedzieć, że nie, że podziękuje, ale nagle

zdał sobie sprawę, że chce. Bardzo chce.
I cholera, właściwie czemu nie? Przecież nikt ich nie przyłapie, nie

zakabluje sierżantowi, nie wlepi batów na gołą skórę ani nie każe szo-
rować wychodka szczoteczką do zębów. Mirek już nie był w wojsku.
Kapral Mirosław Anker był przeszłością. Tak jak i zahukany, zielony
jak szczypiorek szeregowy Mirosław Anker. I jak zasmarkany Mire-
czek Anker z ulic Lwowa, z paczką gazet pod pachą.

Teraz to cywil, dezerter, zdrajca carskiego ładu Mirosław Anker de-
cydował o tym, co się wydarzy, i był tym odkryciem jednocześnie prze-
rażony i podekscytowany. Ten Mirosław Anker chciał kochać się z nie-
bezpiecznym ukraińskim anarchistą w chatce na kurzych łapkach i, do
diaska, tak właśnie zrobi.

Położył dłoń na biodrze Zmieja i powoli przesunął ją wyżej, po wy-
żłobieniach i wypukłościach gorzej i lepiej zrośniętych blizn, czując,
jak pod jego dotykiem napinają się mięśnie. Zatrzymał się na chwilę
na karku, gładząc kciukiem wrażliwe miejsce za uchem, a potem wsu-
nął palce w długie, gęste włosy.

Dotykali się, co prawda, w ten sposób już przedtem, ale nigdy nie
miał odwagi sprawdzić, co dalej. Może teraz...?

Zmiej chyba wyczuł, że coś się święci, bo zaczął delikatnie pod-
szczypywać zębami jego szyję i bark. Mirek czuł się jak schwytany
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przez drapieżnika, który smakuje swoją ofiarę przed rozpoczęciem
uczty, i było mu z tym tak dobrze, że nawet jego śmiertelnie zażeno-
wany tym porównaniem i czerwony ze wstydu głos rozsądku machnął
ręką i pozwolił, by rzeczy się działy.

A zadziały się rzeczy następujące: Zmiej pchnął go na plecy, chwycił
za kark i wpił się łapczywie w jego usta. Kolanem rozchylił jego nogi.
Mirek zagryzłby wargi, żeby nie jęknąć, ale były teraz zajęte czymś
ważniejszym.

Dopiero kiedy oderwali się od siebie, żeby złapać tchu, zorientował
się, że przecież ma wolne ręce, z których wypadałoby zrobić użytek.
Wprawdzie nie miał dużego doświadczenia (no dobrze, nie miał żad-
nego), ale wiedział mniej więcej, co i jak. Przynajmniej w teorii.

Położył dłoń na podbrzuszu Zmieja, a potem wsunął ją między jego
uda.

I wtedy ucieszył się, że jest tak cholernie ciemno, bo jego mina
musiała wyrażać więcej, niż chciałby pokazać. Choć sądząc po tym,
jak głośno Zmiej parsknął śmiechem, jego reakcja i tak dostarczyła
czarownikowi nielichej rozrywki.

Mirek otworzył usta, ale zanim zdążył w panice sformułować pyta-
nie, które miałoby sens, Zmiej już mówił, wsparty nad nim na rękach:

– U nas w górach jest tak, że jak się człowiek urodzi w złym ciele,
to idzie szukać tęczy. I jak znajdzie, to musi przez tę tęczę przej́sć,
i wtedy ma już właściwe ciało, to, które powinno być jego od samego
początku.

– A... – Mirek zorientował się, że ma sucho w ustach. Przełknął
ślinę. – Ty przeszłe... przeszedłeś przez tęczę?

Zmiej westchnął jakby z żalem.
– Ano. Tylko coś nie wyszło. Ciało było niby właściwe, ale w głowie,

w środku, to już nie byłem ja, tylko jakaś inna osoba. Ona wolała
tamte ciało. No to wróciłem, bo lepiej być sobą w nie tym ciele, niż
być nie sobą w nie tym ciele.

Mirek zmarszczył czoło, próbując zrozumieć ten złożony filozoficzny
wywód.
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– Ale nie martw się, mam go – Zmiej znów poweselał. – Leży w szu-
fladzie.

W mózgu Mirka nagle coś zaskoczyło. Odkrywając w sobie nie-
znane dotąd pokłady bezczelności, pozwolił sobie na dalszą eksplora-
cję. Zmiej w pierwszej chwili drgnął zaskoczony, ale chyba nie miał
nic przeciwko, bo wydał z siebie zadowolony odgłos i przylgnął ufnie
do ciała Mirka.

– Ale najpierw możemy zrobić użytek z twojego – wymruczał mu
do ucha.

* * *

Po wczorajszej nocy Mirka bolał tyłek i poobijane łokcie i kolana.
Znajdował się w stanie rozdarcia emocjonalnego: z jednej strony

odczuwał nieokreślone poczucie winy, trącające go w bok jak stara,
zgorzkniała przyzwoitka próbująca przemówić do rozsądku, a z dru-
giej... Z drugiej...

Słuchał, jak Zmiej na zewnątrz rąbie drwa na opał, wyśpiewując na
całe gardło jakieś swoje religijne pieśni pochwalne, i po raz pierwszy
od długiego czasu czuł, że pod żebrami nieśmiało kiełkuje mu ziarenko
czegoś nowego i ekscytującego.

Właśnie kończył obierać ziemniaki na zupę, kiedy spocony i rozczo-
chrany Zmiej wszedł do Chatki z siekierą opartą na ramieniu. Trzymał
coś w zacísniętej pięści.

– Trzyma. – Wyciągnął ją w kierunku Mirka.
Ten odruchowo podstawił umorusane ziemią i skrobią dłonie, ma-

jąc nadzieję, że nie będzie to nic trującego. Ale z garści czarownika
wysypała się mała kaskada poziomek.

– Dobre – wyjaśnił. – Słodkie.
Rzeczywíscie były.
– Z tym wchodzeniem w sen – zagaił potem Mirek, kiedy wyskro-

bywali resztki zupy z jednego garnka. – To jak jest?
Zmiej posłał mu pytające spojrzenie, próbując przełknąć zbyt dużą

ilość kartofli naraz.
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– To znaczy, jak to działa? Co chcesz tam znaleźć? Co się stanie,
jeśli się zgubisz, tak jak w tamtym labiryncie, i nie uda ci się znaleźć
wyj́scia?

Czekał cierpliwie, aż Zmiej upora się ze swoją łapczywością.
– Nie zgubię się – oświadczył dumnie czarownik, przełknąwszy

w końcu. – Teraz jestem starszy i mądrzejszy.
– A jeśli jednak?
– Nic się nie stanie – uciął krótko i ostro.
Rzadko zdarzało się, że odpowiadał w taki sposób, więc Mirek po-

stanowił nie drążyć.
– A może ci się coś stać w moim śnie?
– A tobie może?
Mirek w zadumie podrapał się za uchem trzonkiem drewnianej

łyżki.
– Nooooo...
Zmiej machnął ręką.
– To, co się dzieje we śnie, zostaje we śnie. Nie martwi się na zapas.
Wieczorem Mirek został napojony gorzkim ziołowym wywarem,

który podobno miał pomóc mu zasnąć, po czym wpakowano go pod
koc i kazano się odprężyć.

Podejrzana konkokcja chyba faktycznie zaczęła działać, bo jego ciało
zrobiło się przyjemnie ciężkie, a umysł był gotów lada chwila wtulić
się w miękką, ciepłą czerń jak futerkowe zwierzątko moszczące się
do zimowego snu. Cholera, może po prostu powinien to pić co noc,
cokolwiek to jest?

Spod opadających powiek zdążył jeszcze zauważyć, jak Zmiej ob-
wiązuje sobie sznur wokół kostki na pewny, mocny supeł, a drugi ko-
niec przymocowuje do nogi od stołu. A potem gładzi czule blat i kła-
dzie na nim głowę.

– Mój stole, mój wierny psie – usłyszał jeszcze Mirek, zanim zapadł
w sen.

* * *
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Jechał windą w górę.
Nie wiedział, ile czasu upłynęło, ale był potwornie zmęczony. Znał

na pamięć każdy secesyjny zawijas ozdobnych drzwi. Na tablicę, która
ze stukotem ceramicznych płytek obwieszczała numery kolejnych pię-
ter, nawet nie patrzył. Mogłoby się jeszcze okazać, że jedzie już tak ze
sto lat i wszyscy, których znał, od dawna nie żyją.

Może tak byłoby lepiej.
Jedną ze ścian windy stanowiło wielkie lustro. Czemu dopiero teraz

je zauważył? Jego odbicie spoglądało na niego smętnie spod futrzanej
czapy z przydziału. Trupiosine cienie pod oczami i poszarzała twarz
tak bardzo nie pasowały do nowiutkiego, wyprasowanego munduru.
To był ten rodzaj munduru, który powinni nosić tylko dziarscy, rumiani
chłopcy, tacy z obrazka autorstwa kogoś, kto wiedzę o wojnie i woj-
sku brał tylko z dziarskich, rumianych piosenek i z masowo klepanych
powiastek patriotycznych.

Dokąd w ogóle jechał? Nawet nie pamiętał momentu, w którym
wchodził do windy i naciskał guzik. Przypuszczał, że ktoś go po prostu
tam wepchnął i zatrzasnął za nim drzwi. Czyli jak zwykle.

Próbował co prawda naciskać inne guziki, ale winda ani myślała
reagować. Może była zepsuta. Może to on nie potrafił się nią posługi-
wać. Kto wie.

Zastanawiał się właśnie, czy tak minie mu kolejne sto lat, kiedy
usłyszał pukanie. Zamrugał, skonsternowany.

– Proszę?
Rozległo się znajome skrzypienie drzwi.
– Już myślałem, że nigdy mnie nie wpuści.
Zza pleców jego odbicia wyłonił się Zmiej. Wciąż w tej samej roz-

chełstanej koszuli i połatanych portkach co na jawie, tylko boso. Wcze-
śniej wyjaśniał mu, że nie jest w dobrym tonie włazić do cudzych snów
z butami. Miało to jakís sens.

– To działa – powiedział Mirek z niedowierzaniem. – Jesteś w moim
śnie.

– A co ma nie działać – odparł Zmiej zgryźliwie.
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Wydawał się spięty, ale stał prosto i pewnie, z rękami założonymi
na piersiach i z miną, jakby rzucał wyzwanie komuś lub czemuś.

– Gdzie jedziemy? – zapytał.
Mirek obrócił się, żeby mu odpowiedzieć, ale Zmieja tam nie było.

Spojrzał z powrotem w lustro, gdzie stali obok siebie postawny rudy
mężczyzna w mundurze carskiej piechoty i niewysoki czarownik z wy-
tatuowaną twarzą.

– Jedziemy spotkać się z Halinką – odrzekł, patrząc, jak w odbiciu
poruszają się jego usta.

– Kto to Halinka?
– Moja siostra.
Zmiej z lustra rozejrzał się czujnie po niewielkim pomieszczeniu.
– Daleko jeszcze?
– Nie wiem.
Kucnął pod ścianą, znudzony. Nie minęło wiele czasu, kiedy ode-

zwał się znowu:
– Będziemy tak po prostu czekać?
– Na to wygląda.
Chwila ciszy.
– Ponaciska guziki, może co się stanie.
– Już naciskałem.
Guziki były tak wytarte, że nie dało się odczytać ani jednej cyfry.
– A próbował wszystkie naraz?
Mirek zerknął na swoje zakrwawione, pozdzierane kostki.
– Chyba tak.
Zmiej wstał i zaczął chodzić w tę i z powrotem jak dzikie zwierzę

zamknięte w zbyt ciasnej klatce.
– Nie rozumiem. – Z jakiegoś powodu zaczął mówić szeptem. –

Przecież to jego sen. Czemu nic nie może zrobić?
Odbicie Mirka wzruszyło ramionami, blade i przygnębione.
– Może ty spróbujesz? – zasugerował bez jakiej́s wielkiej nadziei.

Po prostu chciał podtrzymać rozmowę.
Zmiej pokręcił głową, zirytowany.
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– Ja tu nic nie mogę! To jest twój sen!
Rytmiczny stukot ceramicznych płytek ucichł nagle. Mirek patrzył

w oczy swojemu odbiciu, którego źrenice na przemian to kurczyły się
do rozmiaru czubka szpilki, to rozlewały się czernią, całkowicie za-
słaniając zielonobrązowe tęczówki. Usłyszał z przerażeniem, jak owo
odbicie mówi, mimo że on sam nie otworzył nawet ust:

– Śnie, nie chcę tu być. Chcę zobaczyć moją siostrę.
Winda runęła w dół.

* * *

– Halinka?
W domu było ciemno.
Zapukał trzy razy, tak jak mu mówiła, i uchylił ostrożnie drzwi jej

pokoju. Nie lubiła niezapowiedzianych wizyt.
Halinka Anker musiała mieć pomieszczenie tylko dla siebie, odkąd

skończyła jedenaście lat. Inaczej szybko zaczynała się irytować i robiła
się nieznośna. Dlatego Janek sklecił sobie łóżko w warsztacie, a Mirek
spał na ławie w kuchni. Ława była twarda i wąska, i zsuwał się z niej
siennik, ale Mirek lubił przebywać w kuchni i nie przeszkadzało mu
nawet, kiedy brat chodził w nocy gotować wodę na herbatę. Ze swo-
jego legowiska miał widok na kołyszące się gałęzie śliwy za oknem.

– Halinka, mogę wej́sć?
– Tak.
Siedziała jak zwykle przy szerokim parapecie, okutana po same

uszy w swój ulubiony pled. Zamachała wesoło, kiedy wszedł.
– Myślałam, że już nie wrócisz – powiedziała, spoglądając spod

gładkiej złocistorudej grzywki gdzieś w okolice jego lewego ramienia.
– Zrobisz herbatę? Bardzo chce mi się pić.

– Zaraz zrobię.
Przysiadł na skraju łóżka.
– Pani Galina przyniosła ci ostatnio jakieś ciekawe książki?
Pani Galina, znerwicowana, lecz bardzo stanowcza nauczycielka ze

świetlicy, była człowiekiem wyjątkowym, a to dlatego, że Halinka nie
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tylko tolerowała jej obecność, ale wręcz ją uwielbiała. Bawił ją fakt,
że mają tak samo na imię, ale najważniejsze było to, że mają takie
same zainteresowania. Potrafiły rozmawiać godzinami o rzeczach, na
które Mirek był, jak to sam określał, za głupi. Nigdy nie był zbyt dobry
z nauk ścisłych, choć gimnazjum skończył z całkiem niezłymi ocenami.

Zaś Halinka chłonęła wiedzę jak gąbka i pani Galina postanowiła
zrobić wszystko, by jej ulubienica dostała się na studia. Janek mawiał
czasem, że ich siostra będzie jedyną osobą w rodzinie, która coś w ży-
ciu osiągnie, i dodawał zaraz, że Halince stypendium należy się jak
psu micha. I miał rację.

– Mogę ci pożyczyć podręcznik do jakościowej analizy organicznej
– ożywiła się nagle. – Tylko musisz mi oddać, zanim się obudzisz.

Mirka zmroziło.
– Halinka...
Niemal podskoczył, gdy kątem oka dostrzegł jakís ruch w mroku na

zewnątrz.
Zerwał się z miejsca i dopadł do okna. Halinka krzyknęła krótko,

wystraszona.
A z okna do środka pokoju zaglądał Zmiej.
– Już myślałem, żeś mi gdzieś zginął – powiedział czarownik.
Mirek szarpał się dobrą chwilę z klamką okna, zamkniętego na głu-

cho od zeszłego lata, ale w końcu udało mu się je otworzyć, żeby
wpuścić go do środka.

Zmieja jednak na zewnątrz nie było. Na zewnątrz była tylko ciem-
ność.

Zamknął okno, tym razem powoli i ostrożnie. Jego siostra z gniew-
nym wyrazem twarzy zasłaniała uszy dłońmi.

Zmiej w odbiciu stał u nich w pokoju.
– To Halinka? – zapytał.
Mirek kiwnął głową.
Zmiej przysiadł na taborecie obok szafy, podciągając nogi pod brodę

i obejmując je rękoma. Halinka w odbiciu zdawała się go nie widzieć,
ale zwykła w ten sposób ignorować każdego niespodziewanego gościa.
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– Przepraszam, Halinka – zwrócił się do siostry Mirek. – Poczekaj,
zaraz przyniosę ci herbatę.

Za kuchennym oknem kołysały się gałęzie śliwy. Kiedy zalewał
wrzątkiem zwietrzałe líscie, zdziwiło go, że czajnik jest pokryty rdzą.

– A tak w ogóle – odezwała się Halinka, kiedy postawił kubek na
szerokim parapecie – to mam coś dla ciebie.

Wyciągnęła w jego stronę niewielki przedmiot. Małe zamykane lu-
sterko w pociemniałej, srebrnej obudowie. Używała go do podcinania
sobie grzywki, ale głównie lubiła wodzić palcami po kwietnym moty-
wie zdobiącym wieczko. Wypukłości ĺsniły czystym srebrem.

– Jesteś pewna, że chcesz mi to dać? – spytał zdumiony.
– Przyda ci się.
Wziął prezent, nie protestując. Halinka Anker nigdy nie podejmo-

wała pochopnych decyzji.
– Słuchaj, a gdzie jest Janek? – Mirek włożył lusterko do wewnętrz-

nej kieszeni, w najbezpieczniejsze miejsce. – Nigdzie go nie widzia-
łem.

– Janka zabrali do wojska – odpowiedziała za Halinkę Halinka
w odbiciu.

– Jak to zabrali? – wyszeptał słabo Mirek. – Przecież jest jedynym
żywicielem rodziny. Nie mogli go zabrać. Kto się teraz tobą opiekuje?
Pani Galina?

– Pani Galina nie żyje już od dawna. Tak samo jak ja.
Mirek oderwał wzrok od okna.
Podłogę pokoju pokrywała warstwa stuletniego kurzu. Łóżko otu-

lała gęsta pajęczyna, a bezkształtny tobołek pod nią nie mógł przecież
być Halinką, która przed chwilą z nim rozmawiała.

Stał jak sparaliżowany, wstrzymawszy oddech, kiedy Mirek z odbi-
cia chwycił się za głowę i wrzasnął:

– Śnie! Nie chcę tu być! Chcę zobaczyć mojego brata!
Jego dom rozsypał się w pył.

* * *
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Szedł piwnicznymi schodami w dół. Jego kroki odbijały się echem od
ścian, powietrze pachniało wilgocią i grzybem.

W piwnicy było ciemno jak w trumnie, więc zaczął obmacywać
ściany w nadziei na znalezienie włącznika światła. Ale trafiał tylko na
wilgotne pajęczyny. Wytarł dłoń o spodnie. W gęstym mroku słyszał
tylko swój oddech i miarowe kapanie, pewnie z jakiej́s rozszczelnionej
rury.

Zaraz, czemu w ogóle tutaj zszedł? Miał przecież szukać brata.
Trzeba wrócić na górę, popytać chłopaków, może coś wiedzą, może go
widzieli...

Nagle potknął się o coś, co wydało z siebie stłumiony szloch. Oparł
się o to coś z rozpędu, żeby nie upaść. Poruszyło się.

– Kto tu jest? – zapytał. Nieruchome, ciężkie powietrze zdusiło jego
słowa.

– Miłek? To ty?
Od razu rozpoznał ten głos.
– Emir? To ja. Co ty tu robisz?
Nigdy się nie dowiedział, czy jego kolega z wojska ma tak na-

prawdę na imię Emir czy Emil. Podlascy Tatarzy zwykli nadawać dzie-
ciom i polskie, i tatarskie imię, więc równie dobrze oba mogły być
prawdziwe. Wada wymowy przysparzała mu niestety sporo kłopotów,
zwłaszcza w urzędach.

– Bądź ciszej – jęknął Emir, kuląc się jeszcze bardziej. – Bo on
znowu tu przyjdzie.

– Kto przyjdzie?
– Michajłow.
Mirek poczuł się, jakby dostał obuchem przez łeb. Znieruchomiał,

wciąż pochylony nad kolegą.
– Posiedzisz tu ze mną? – usłyszał szept. – Mam szlugi, chcesz?

Dobłe, nie ten szajs, co koty palą po kątach.
Mirek kucnął przy nim i objął go przyjacielsko ramieniem.
– A dawaj.
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Płomyk zapałki rozświetlił nieco mrok i Mirek w końcu zobaczył
jego twarz. Jedno oko Emir miał podbite i spuchnięte, a po policzkach
rozlewał się rumieniec, jak zwykle, gdy był zdenerwowany. Zapalili.

Szlugi rzeczywíscie były dobre. Mirek zdążył się już odzwyczaić
od papierosów – Zmiej nie uznawał ani palenia, ani picia. Pół paczki
papierosów leżało nietknięte w kieszeni wojskowej kurtki, czekając
na okazję. Mirek wyszedł może raz czy dwa na ganek Chatki, żeby
zapalić, ale bez towarzystwa to już nie było to samo.

Wstrzymał oddech.
– Emir, daj mi zapałki.
Zapalił jedną. Trzymając ją daleko od twarzy, żeby nie przypalić

sobie brwi, zaczął macać się po kieszeniach.
W końcu je znalazł. Małe lusterko w ozdobnej, srebrnej kasetce.

Wieczko odskoczyło z cichym kliknięciem.
A z odbicia, w ciemności rozświetlonej pojedynczym płomykiem,

spoglądał na niego Zmiej.
– Hej, żołnierzyku. Strasznie ciężko za tobą nadążyć.
– Ja sam za sobą nie nadążam – westchnął Mirek.
Emir w żaden sposób nie reagował na tę interakcję. Ognik jego

papierosa drżał, rzucając plamy miękkiego światła na wysokie kości
policzkowe.

– Jeszcze tylko dwa lata – szeptał sam do siebie. – Jeszcze tylko
dwa lata, jeszcze tylko dwa lata.

Mirek kuksnął go przyjaźnie w bok.
– No, to już niewiele zostało. Damy radę, nie?
Emir zachichotał nerwowo.
– Damy ładę, damy ładę.
Zapałka dopaliła się, parząc Mirkowi palce. Rzucił ją na ziemię.
I wtedy w piwnicy zapaliło się światło.
Emir krzyknął, osłaniając głowę rękoma. Mirek zerwał się na równe

nogi, zamknąwszy lusterko. Wepchnął je czym prędzej do wewnętrz-
nej kieszeni kurtki, w najbezpieczniejsze miejsce.

– A to tutaj się skryli moi ulubieńcy.
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W ich stronę szedł sierżant Michajłow, jak zwykle w płaszczu za-
rzuconym niedbale na ramiona. Uśmiechał się miło, aż można było
uwierzyć, że nie jest skurwysynem.

– Słyszałem, że szukasz swojego brata, Żydku – zwrócił się do
Mirka, zatknąwszy kciuki za pas. – Zobacz, jak dobrze się składa,
akurat mam tu takiego jednego.

Odwrócił się w stronę schodów.
– Czyń swoją powinność, kocie.
Schodami do piwnicy zszedł Jan Anker. A raczej to, co zostało

z Jana Ankera, wcísnięte w mundur i ostrzyżone na zapałkę.
– Janek? – wykrztusił z siebie Mirek. – Oni cię naprawdę zabrali?
– Przepraszam, Mireczku. – Usta jego brata poruszały się, ale oczy

pozostawały puste i niezamieszkane. – Powiedzieli mi, że nie puszczą
mnie do domu, póki tego nie zrobię.

Wyjął z kabury u boku pistolet i dobrą chwilę męczył się z odbez-
pieczeniem go. Miał ręce stworzone do naprawiania i majsterkowania,
nie do posługiwania się bronią.

– Durny kot – oznajmił z rozczuleniem sierżant Michajłow, obser-
wując owe zmagania. – Oddaj to swojemu bratu, zaraz sam się za-
strzeli, żeby na to nie patrzeć.

Emir zaczął chyba płakać.
– Janek – wyszeptał Mirek, słysząc, jak załamuje mu się głos. – A co

z Halinką?
– Halinka od dawna nie żyje – oświadczył Janek, odbezpieczywszy

w końcu broń. Uniósł ją niezgrabnie obiema rękami, celując w brata.
– Tak jak ja.

I strzelił.

* * *

Obudził się gdzieś, gdzie było ciemno, duszno i ciasno. Zewsząd ota-
czał go zapach wilgotnej ziemi i zbutwiałego drewna.

Na jego ramieniu leżało coś ciężkiego.
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– Ja pierdolę – zaczął szeptać w panice. – Ja pierdolę, ja pierdolę,
ja pierdolę.

Jego palce błądziły po ubraniu bez udziału mózgu, póki nie znalazły
dwóch niewielkich, cienkich drewienek. Zapałki.

Udało mu się zapalić jedną.
Gardło ścisnęło mu się boleśnie, kiedy zobaczył, kto leży u jego

boku. Ale poczuł też jakąś dziwną ulgę.
– Dziękuję, Witka. – Pogładził martwego mężczyznę po krótko

ostrzyżonych, ciemnych włosach. – Chociaż ty po prostu nie żyjesz.
Tak po prostu, zwyczajnie nie żyjesz. Dziękuję.

Przytulił do siebie jego głowę.
Coś twardego wbijało mu się pod obojczyk. W wewnętrznej kie-

szeni kurtki wymacał coś małego i kanciastego. Lusterko w ozdobnej,
srebrnej obudowie.

Z rozpłaszczonym pociskiem, rozbryźniętym dokładnie pośrodku
kwietnego motywu.

– Zmiej?
Otworzył wieczko.
Ale Zmieja tam nie było. Z kasetki wysypał się tylko szklany pył.
– Ja pierdolę – zaszlochał. – Ja pierdolę.
I wtedy Witka poruszył się i popatrzył na niego oczami jak dwie

bezdenne studnie. Mirek wrzasnął.
– Śnie! Nie chcę tu być! Nie chcę tu być! Nie chcę tu być!

* * *

Obudzili się jednocześnie, dysząc ciężko, jakby przed chwilą nie spali,
a przebiegli maraton.

– Zmiej, kurwa, ja pierdolę – wydusił z siebie Mirek, dławiąc się
łzami. – Powiedz, że jesteś cały.

– Jestem – odpowiedział czarownik, kiedy już udało mu się złapać
oddech. – A co mam nie być.

Mirek chwycił go za ramię i obrócił na bok, zmuszając, żeby spojrzał
mu w twarz.
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– I masz nie mówić żadnych dziwnych rzeczy, i masz nie okazać się
nagle martwy, i w ogóle nie rób nic w tym stylu, jasne?

Zmiej patrzył na niego, dziwnie nieswój.
– Wciąż jesteśmy w twoim śnie.
– Co?
– Obudzę cię niedługo. Ale muszę jeszcze coś sprawdzić.
I sięgnął ręką do wnętrza jego klatki piersiowej. Mirek spiął się cały

z zaskoczenia, ale nie poczuł nic, nawet łaskotania.
– Przecież on tu jest. – Zmiej przyglądał się czemuś ze skupionym

wyrazem twarzy. – Widać go jak na dłoni.
– Co widać?
– Twój gniew.
Mirek spojrzał w dół. Między jego żebrami żarzył się pulsującym

ogniem węgielek. Zmiej trącił go palcem.
– To jest mój gniew?
– To jest twoje wszystko. I gniew też.
– Co mam z nim zrobić?
– Użyć go. On nie lubi leżeć odłogiem.
Mirek zafascynowany patrzył na niewielką ognistą kulę, jego wła-

sne, osobiste, miniaturowe słońce.
– Ale jak?
– Po prostu... – Zmiej zmarszczył brwi z miną kogoś, kto usiłuje

wytłumaczyć rybie, że woda jest dla niej dobra i zdrowa. – Po prostu
go użyć, no.

Nie była to zbyt konstruktywna rada, ale Zmiej chyba nie miał do
dodania nic więcej.

– Po prostu go użyć – powtórzył po nim Mirek. – No dobrze. A mogę
go użyć dla kogoś?

– Ano.
Zastanowił się.
– To będzie dla Emira.
Zmiej cofnął gwałtownie rękę, szeroko otwartymi oczami wpatrując

się w szalejący nagle płomień.
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Płomień, który rozlał się po całym ciele Mirosława Ankera, buchnął
z jego ust i oczodołów, zajął koc i posłanie, i rozlał się po podłodze
Chatki kałużą ognia.

Zmiej wrzasnął.

* * *

Mirka obudził chlust lodowatej wody wylanej na łeb. Złapał wielki
haust powietrza i otworzył oczy. Wnętrze Chatki wypełniał swąd spa-
lenizny i kłęby pary. W uszach mu brzęczało.

A nad nim pochylał się Zmiej, z oczami jak dwie bezdenne studnie
i z przodem koszuli zachlapanym krwią.

– Żołnierzyku? – Spojrzał zdziwiony na Mirka, który zaczął spa-
zmatycznie łykać powietrze.

Mirek próbował coś powiedzieć, ale był w stanie wydać z siebie
tylko jakieś nieskładne dźwięki.

Zmiej spojrzał na siebie. Odstawił puste wiadro i przygarnął Mirka,
osłaniając go ramionami.

– Ja tylko se mordę rozwaliłem, jak biegłem po wodę – wyjaśnił,
gładząc go po wstrząsanych niekontrolowanym łkaniem plecach. –
Już dobrze, Miruszka. To już nie sen.

Siedział z nim tak w mokrym, nadpalonym barłogu i śpiewał mu
kołysanki, aż zaczęło świtać.

* * *

O dziwo, siennik dało radę uratować. Siano w środku nawet nie za-
mokło tak bardzo, a wypaloną dziurę Mirek zaszył łatą z resztek koca,
który miał o wiele mniej szczęścia. Zmiej chciał to zrobić sam, ale
Mirek niemal wyrwał mu igłę z dłoni. Musiał czymś zająć ręce.

Teraz zawzięcie prał mu koszulę. Jej właściciel siedział obok w sa-
mych portkach i od czasu do czasu donośnie wysmarkiwał skrzepy
w coś, co kiedyś, być może, było chusteczką.
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– To jak w końcu jest? – zapytał Mirek ochryple, energicznie po-
cierając materiał mydłem. – Przecież mówiłeś, że to, co się dzieje we
śnie, zostaje we śnie.

– No bo zostaje – odparł nosowo czarownik.
– Omal nie spaliłem Chatki!
Zmiej pokręcił głową.
– To tutaj – Położył pozbawioną palca serdecznego dłoń tam, gdzie

poszarpana, brzydko zagojona blizna, biegnąca na ukos od prawego
obojczyka przez mostek, urywała się raptownie na innej, cienkiej i le-
dwie widocznej. – To zawsze jest prawdziwe.

– Nie czuję się, jakbym się palił od środka – mruknął Mirek, nie-
przekonany.

– Na pewno?
Przestał na chwilę szorować.
– Może trochę.
Podłoga zatrzeszczała i zakołysała się. Mirek odruchowo uniósł mi-

skę, żeby nie rozlać wody.
Chatka osiadła wygodnie na ziemi i schowała łapki pod siebie.
– Nie spalę nas we śnie, prawda? – Chciał się upewnić.
– Nie – uspokoił go Zmiej.
Podmuch letniego wiatru poruszył pękami ziół suszącymi się u po-

wały. Na parapetach obu otwartych na oścież okien leżały wilgotne
poduszki.

– ...ale możemy stawiać obok wiadro z wodą. Tak na wszelki wy-
padek.

Mirek odetchnął z ulgą.
– I co dalej? – zapytał. – Znalazłeś w moim śnie to, co trzeba?
– A właśnie. – Zmiej schował przerażającą chusteczkę do kieszeni.

– Poczeka chwilę.
Wlazł po stromych schodach na strych. Mirek słyszał kroki i szura-

nie, jakby przesuwał coś ciężkiego. Pewnie przy okazji doglądał swo-
ich serów.
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Mirek zdążył rozwiesić pranie, nakroić chleba i nastawić samowar
na herbatę, zanim Zmiej w końcu wrócił na dół. Pod pachą trzymał
zwinięty wełniany koc i długi, solidny kij, a w zębach niósł płócienne
zawiniątko.

Zawiniątko okazało się zawierać bundz z czosnkiem niedźwiedzim,
który skonsumowali z chlebem, popijając malinową herbatą. Od razu
na duszy zrobiło się jakoś lżej.

Na ogołoconym zapiecku leżał wciąż zwinięty koc. A na kocu spo-
czywał cep, złożony tam przez Zmieja z jakąś szczególną, pełną czuło-
ści czcią.

Mirek nie dowiedział się, jaką rolę miało pełnić owo rolnicze na-
rzędzie, póki nie nastał wieczór. Wtedy Zmiej pocałował drewno wy-
gładzone przez spracowane dłonie i niezliczoną ilość ziaren, i wręczył
mu je uroczyście, jakby dawał mu drogocenny, wysadzany klejnotami
kindżał. Mirek chwycił cep niepewnie.

– Mam ísć młócić jakąś... jakąś metaforyczną pszenicę? – spróbo-
wał zgadnąć.

– Nie – Zmiej prychnął krótkim śmiechem. – Znajdzie tego, co mu
miesza we snach. I wymłóci z niego takie pomysły.

Mirek złapał cep w obie ręce, wciąż niezbyt rozumiejąc.
– Chcesz, żebym... żebym złoił kijem co dokładnie? Cara? Cały

świat?
W czarnych oczach błysnęły iskierki entuzjazmu. Zmiej pokiwał

energicznie głową, wyraźnie zachwycony tą wizją i tym, jak szybko
jego żołnierzyk zrozumiał, co należy zrobić.

– Ale jak zacznie od tego sierżanta – powiedział, uśmiechając się
coraz szerzej i drapieżniej – to nawet lepiej.

* * *

Była północ, a Mirek wciąż nie mógł zasnąć.
Wiedział, że jest północ, bo równo o północy księżyc zaczynał za-

glądać przez otwór w jednej z okiennic (przynajmniej dopóki Chatka
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nie powędruje dalej), a Zmiej nie spał jeszcze na tyle głęboko, żeby
swoim chrapaniem wywiercać mu dziury w uszach.

Po ostatniej nocy obaj byli wykończeni, ale mózg Mirka uznał zło-
śliwie, że jemu odpoczynek nie jest pisany. Od natłoku myśli szumiało
i huczało mu w głowie. Podarowany przez Zmieja cep stał oparty
o piec, w zasięgu ręki. Światło księżyca padające na gładkie drewno
sprawiało, że przedmiot rzeczywíscie wydawał się magiczny, mimo
że najprawdopodobniej był po prostu kawałem solidnego kija, którym
można porządnie komuś przyłożyć.

Mirek nie wiedział, co począć z faktem, że wizja sprania Michaj-
łowa – ot, choćby i tylko we śnie – podobała mu się coraz bardziej
i bardziej. Gdyby tylko mógł zasnąć...

Popatrzył na Zmieja, leżącego twarzą do ściany i pogrążonego w spo-
kojnym śnie.

– Jak ty to robisz? – zapytał, nie oczekując odpowiedzi.
I oczywíscie jej nie otrzymał.
Mirek obrócił się przodem do czarownika.
– Śpisz?
Nie chciał go budzić, ale perspektywa bycia sam na sam ze swoimi

myślami w ciemności i ciszy przez resztę nocy była zbyt przytłaczająca.
Westchnął.

– Śpij, śpij.
Odgarnął mu włosy z karku i pocałował delikatnie miejsce, gdzie

zaczynała się biegnąca do połowy pleców szeroka, prostokątna blizna,
jakby wycięty pas skóry. Co mogło mu się stać? Odgonił od siebie tę
natrętną myśl. Nie wiedział, czy chce wiedzieć. Dlatego też nigdy nie
pytał. Zresztą, Zmiej i tak pewnie wysmażyłby na poczekaniu jakąś
nieprawdopodobną opowiastkę i tyle by mu z tej ciekawości przyszło.

Z drugiej strony, Zmieja trudno było dotknąć czy pocałować tak,
żeby nie trafić na żadną starą ranę. Czy tego chciał, czy nie, zo-
staną z nim do końca życia. A ja – uświadomił sobie Mirek ze słodko-
gorzkim nocnym smutkiem – też bym chciał. Głupia to była nadzieja
i sam Mirek też był głupi, że się jej uczepił jak rzep psiego ogona, ale
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z rozmyślaniami o północy tak po prostu jest: zawsze chcą więcej niż
to możliwe.

Przeciągnął palcem po kręgosłupie czarownika, ledwie dotykając
dawno już zagojonej skóry.

A Zmiej wciągnął głośno powietrze i szarpnął się, jakby chciał uciec
z posłania. Mirek aż podskoczył, zaniepokojony, słysząc jego płytki,
szybki oddech.

– Zmiej? Co ci jest?
W pierwszej chwili z przerażeniem odsunął się od zwiniętego w kłę-

bek mężczyzny, nie rozumiejąc, o co chodzi. Ale zaraz pojął.
– Ja pierdolę – wydusił z siebie. – Przepraszam. Ja pierdolę.
Z wahaniem, nie wiedząc, czy nie pogorszy sytuacji, objął skulo-

nego czarownika i zaczął uspokajająco głaskać go po głowie.
Poczuł ulgę, kiedy ciało Zmieja w końcu rozluźniło się, a oddech

wrócił do normy. Chyba się nawet nie obudził. Oczywíscie, że nie;
gdyby się obudził, pewnie dałby Mirkowi w pysk i byliby kwita.

Mirek oparł czoło o jego ramię. Wolałby dostać w pysk.
– Nie chciałem cię przestraszyć – wymamrotał. – Naprawdę.
W odpowiedzi usłyszał tylko miarowe pochrapywanie. Zasłonił so-

bie usta pięścią, żeby nie zachichotać ni z gruchy, ni z pietruchy jak
znerwicowany kretyn.

– Aha. – Kiwnął głową. – Rozumiem przekaz. Taki ze mnie straszny
drapieżca jak z koziej dupy waltornia. Gdzie mi tam do ciebie, o Sika-
jący do Mleka.

Ale wciąż głaskał Zmieja po głowie, póki i jego nie zmorzył sen.

* * *

Kiedy się obudził, Zmiej wciąż spał i wciąż było ciemno.
Drzemka nie mogła trwać dłużej niż godzinę, bo księżyc wciąż za-

glądał do nich przez otwór w okiennicy. Ale mimo to Mirek czuł się
zaskakująco wypoczęty. Nawet nic mu się nie śniło, a przynajmniej
tego nie pamiętał.
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Może to zasługa cepa? Czy koszmary boją się samego widoku
owego narzędzia zagłady? Zabawne – pomyślał. Sądził, że będzie
musiał go użyć, żeby to przyniosło jakikolwiek efekt. Szkoda, chciał
jednak dorwać tego drania Michajłowa...

Przeciągnął się, aż mu coś chrupnęło w kręgach, i wstał, starając
się nie obudzić Zmieja.

Chwycił kij na próbę, zważył go w rękach, ale po krótkim namyśle
odstawił go na miejsce. Czułby się jak ostatni idiota, wymachując po
ciemku cepem, odziany w same gatki, może jeszcze na dodatek strojąc
groźne miny. Sierżant Michajłow chyba umarłby na ten widok. Ze
śmiechu.

Pokrążył trochę bez celu po izbie, napił się wody, przyjaźnie pokle-
pał Chatkę po piecu, tak jak lubiła, i zdecydował, że spróbuje zasnąć
jeszcze raz. A nuż się uda.

Położył się z powrotem na zapiecku, przy ciepłych plecach Zmieja.
Sen przyszedł natychmiast.

* * *

Kiedy się obudził, Zmiej wciąż spał i wciąż było ciemno. Ale smuga
księżycowego światła nie rozświetlała już wnętrza Chatki, więc mu-
siała być druga albo trzecia w nocy.

Przeciągnął dłońmi po twarzy. Czy tak już teraz będzie? Co prawda
nie czuł się już zmęczony ani nawet znużony, ale nie uśmiechały mu
się takie cogodzinne pobudki.

Za to przynajmniej nie miał żadnych koszmarów. Znowu!
Podbudowany tym spostrzeżeniem, wstał i poszedł otworzyć okno,

żeby łyknąć świeżego powietrza. Miał nadzieję, że ani skrzypnięcie
zawiasów, ani podmuch chłodnego wiatru nie obudzą Zmieja.

Na zewnątrz było ciemno, tak bardzo ciemno, że nie był w stanie
dostrzec nawet pni i gałęzi najbliższych drzew. Dziwne – pomyślał.
Księżyc jeszcze niedawno świecił tak jasno.

Zamknął okiennice i wrócił na zapiecek, gdzie czarownik wciąż spał
spokojnym snem. Mirek ostrożnie przygarnął go do siebie i zasnął.
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* * *

Kiedy się obudził, Zmiej wciąż spał i wciąż było ciemno, tak strasznie
ciemno.

Ciemność wlewała się przez otwory w okiennicach i przez szparę
pod drzwiami, i wydawało się, że pełznie coraz bliżej i bliżej, pochła-
niając podłogę Chatki centymetr po centymetrze.

Mirek przytulił mocniej Zmieja, który oddychał spokojnie i równo,
pogrążony w głębokim śnie.

Miał wrażenie, że coś poszło nie tak, koszmarnie, przerażająco nie
tak. Bardzo chciał, żeby czarownik w końcu się obudził i zobaczył,
co się dzieje. Na pewno wiedziałby, co zrobić. A nawet gdyby nie
wiedział, to przynajmniej Mirek nie byłby teraz sam w tej pożerającej
wszystko ciemności.

Nawet nie zdążył krzyknąć, zanim pochłonęła i jego.

* * *

Kiedy się obudził, było ciemno, tak strasznie ciemno.
Wokół nie było już Chatki, nie było zapiecka, nie było niczego, tylko

bezdenna, miękka czerń dookoła.
Co najgorsze, nie było też Zmieja.
Mirek objął ramiona rękami, z całych sił starając się nie poddać

paraliżującemu strachowi. Chciał zawołać, krzyknąć, ale obawiał się,
że ciemność zdławi jego głos, a wtedy nie zostanie mu nic, tylko ísć
naprzód w nadziei na znalezienie wyj́scia.

Mimo to postanowił spróbować. Miał pewien pomysł.
– Śnie? – Na szczęście jego głos zabrzmiał dźwięcznie w tej kosz-

marnej pustce. – Nie chcę tu być.
Nic się nie stało.
Zrozumienie spłynęło na niego jak wiadro wody wylanej na łeb.
– Zmiej! – krzyknął, rozglądając się wokół w panice. – Zmiej!
I wtedy w końcu go zauważył.
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Nic dziwnego, że przedtem nie mógł go znaleźć. Czarownik spał
pośrodku niczego, okryty nicością jak ciepłym, wełnianym kocem, i tyl-
ko rozsypane w nieładzie włosy zdradzały jego obecność.

Ulga podcięła Mirkowi nogi. Runął na kolana obok Zmieja i potrzą-
snął nim, żeby go obudzić.

– Zmiej? Ja się chyba zgubiłem w twoim śnie.
Zmiej drgnął i powoli obrócił głowę, żeby spojrzeć na dłoń wcze-

pioną w jego ramię. Podniósł się na rękach z wysiłkiem, krótkimi,
szarpanymi ruchami, jak zepsuta marionetka. Nicość zsunęła się z jego
ramion.

A Mirek zdał sobie sprawę, że ze Zmiejem też jest coś nie tak. Bar-
dzo, bardzo nie tak.

Z ciała żywego człowieka nie powinno zwisać tyle strzępów poszar-
panej tkanki. Przez rozcięcia nie powinna prześwitywać biel kości...
Mirek zauważył, że włosy na jego prawej skroni były splątane i skle-
jone skorupą zakrzepłej krwi, a z kącika półotwartych ust sączyła się
nitka różowej śliny.

Zmiej patrzył na niego oczami, w których była tylko ciemność.
Kiedy wziął oddech, rozległ się odgłos, jakby ktoś próbował odetkać

odpływ w zlewie.
– Napatrzył się? – Zmiej pół wycharczał, pół wypluł te słowa,

próbując mówić wyraźnie poprzez pękające mu na wargach krwawe
bańki. – Naoglądał? To won.

Zamachnął się i z całej pety strzelił Mirka w twarz.

* * *

Mirek obudził się.

* * *

Mirek obudził się.

* * *
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Mirek obudził się.

* * *

Mirek obudził się i z obezwładniającą radością stwierdził, że leży na
starej, dobrej podłodze starej, dobrej Chatki, że już zaczyna świtać,
że zaczyna puchnąć mu podbite oko, i że stojący nad nim w rozkroku
Zmiej jest wprawdzie wściekły i roztrzęsiony, ale za to cały i zdrowy.

– Jak żeś tam wlazł?! – wydarł się czarownik, aż wszystkie szyby
w izbie zabrzęczały żałośnie.

– Niechcący – wytłumaczył Mirek, ledwie słysząc, co sam mówi. –
To nie było specjalnie.

Zmiej pochylił się nad nim gniewnie, jakby znów chciał go uderzyć.
Mirek zamknął oczy, oczekując na cios.

Ale go nie otrzymał.
Kiedy znowu je otworzył, Zmieja w Chatce nie było.
– Ja naprawdę nie chciałem – powiedział smutno w pustą prze-

strzeń. Usiadł, podpierając się rękami.
Chatka zaskrzypiała niespokojnie.
– Nie martw się. – Poklepał ją po podłodze. – Wróci, kochana, na

pewno wróci.
Rzeczywíscie wrócił, i to szybciej, niż się spodziewali.
Mirek zdążył pozbierać się i jako tako doprowadzić do porządku,

kiedy usłyszał na ganku znajome kroki. Chatka zatrzęsła się z eks-
cytacji, ale na szczęście nie zaczęła tańczyć, tak jak to miała kiedyś
w zwyczaju robić na sam widok swojego gospodarza. Tresura jednak
przynosiła efekty: przede wszystkim o wiele mniej siniaków. I co naj-
ważniejsze, o wiele mniej porozbijanych słoików z przetworami.

Drzwi otworzyły się powoli i do izby cicho wszedł Zmiej, w spod-
niach po kolana mokrych od porannej rosy, z rękami wbitymi w kiesze-
nie śmierdzącego kozłem kubraka. Przenikliwym wzrokiem zmierzył
Mirka i dorodne limo pod jego okiem. Nie wyglądał już na wście-
kłego, raczej na niespokojnego i spiętego. Podszedł do stołu i usiadł,
opierając łokcie o blat i wspierając głowę na rękach.
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– Czemu żeś tam wlazł? – zapytał, tym razem opryskliwie, nie
histerycznie.

Mirek usiadł na taborecie naprzeciwko.
– Nie chciałem – powtórzył.
Już chciał dodać, że ta charakterystyczna blizna na jego plecach

może mieć coś z tym wspólnego, ale w porę ugryzł się w język, uświa-
domiwszy sobie, że przypominanie mu o niej to kiepski pomysł. Szcze-
gólnie teraz.

– Nie mam pojęcia, jak mi się udało to zrobić. Przepraszam.
Zmiej już nabierał tchu, żeby zacząć mówić, ale Mirek go uprzedził:
– Poczekaj. Teraz ty mnie posłuchaj.
Musiał mu powiedzieć coś ważnego, ale przede wszystkim musiał

to zrobić, zanim Zmiej zacznie snuć kolejną ze swoich opowieści. Był
pewien, że nie będzie to historia, którą powinien poznać, nawet jeśli
zostanie połowicznie albo i kompletnie zmyślona. Nie teraz, nie w ten
sposób.

– Wiem, że ciężko ci w to uwierzyć, ale ja naprawdę nie zrobiłem
tego umyślnie. Nawet nie wiedziałem, że umiem chodzić po snach.

Aż do dzisiaj – dodał w myślach.
– Poprzedniej nocy widziałeś moje... moje wszystko, tak? No to

musiałeś też widzieć, że nie chcę cię skrzywdzić. Ani na jawie, ani
we śnie, ani w ogóle. Ale to nie znaczy, że nigdy nie zdarzy mi się to
niechcący.

Uniósł palec wskazujący, zaznaczając, że jeszcze nie skończył.
– Nie chciałem tego zobaczyć i wiem, że ty nie chciałeś mi tego po-

kazywać, i chyba... chyba masz ku temu ważne powody. Ale wyszło
jak wyszło. Tylko chcę, żebyś nie musiał mi nic tłumaczyć ani udowad-
niać, ani wymyślać nieprawdziwych historyjek, żeby ukryć prawdę.
Możesz po prostu nic nie mówić. Albo powiedzieć, że to nie mój inte-
res i żebym się cmoknął w łokieć. Cokolwiek.

Zmiej siedział nieruchomo, wpatrując się w niego z otwartymi usta-
mi. Pierwszy raz w życiu słyszał, jak Mirek mówi tyle rzeczy naraz.
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– Nie chcę zmuszać cię do, kurwa, przepraszam, ale tylko to przy-
chodzi mi do głowy, do rozdrapywania starych ran. Rozumiesz mnie?
Możesz po prostu kiwnąć głową.

Zmiej kiwnął głową raz, ostrożnie, jakby testował nowy, obcy mu
koncept.

– Chcesz, żebyśmy spali dzís oddzielnie? Tak na wszelki wypadek?
Znowu kiwnął głową, tym razem nieco pewniej. Mirek odetchnął.
– A ja nie chciałem ci aż tak mocno przyfasolić – wymamrotał Zmiej

po dłuższej chwili, kiedy było już pewne, że przemowa Mirka dobiegła
końca.

– Doceniam.
Po południu przenieśli się bliżej jeziora, żeby nałowić ryb. Chatka,

zadowolona, że ma ich obu na widoku, dreptała w bezpiecznej odle-
głości od wybrzeża. Nie lubiła mieć mokrych łapek.

Zmiej szybko odzyskał dawny rezon i kiedy patroszyli zdobycz,
podśpiewywał nawet pod nosem jakąś piosenkę z milionem zwrotek
na każdą możliwą okazję, a potem próbował przekonać Mirka, że nic
tak dobrze nie robi na śliwę pod okiem jak okład ze świeżego, chłod-
nego okonia. Mirek był nawet skłonny dać szansę tej metodzie, ale
ryba natychmiast wyślizgnęła mu się z ręki i z pluskiem wpadła z po-
wrotem do wody.

– Inny los jej pisany – skwitował Zmiej z nabożnym zachwytem. –
Podziękuj Łaskawej, rybko.

Mirek z rozbawieniem, ale i z frustracją zgiął i rozgiął palce. Jakoś
zapomniał, że po tamtej nieszczęsnej przygodzie późną wiosną jego
prawa dłoń nie zawsze działała tak, jak powinna.

Rybie łby i flaki zostały podarowane kunom i łasicom, a oni otrze-
pali się z łusek i rozpalili na wybrzeżu ognisko, żeby ugotować w ko-
ciołku uchę.

* * *

O zmierzchu Mirek wyszedł, żeby wyszorować kociołek piaskiem. Mógł
co prawda zrobić to jutro rano, kiedy będzie jasno, ale uznał, że to
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dobry pretekst, żeby się wymknąć i nie przeszkadzać czarownikowi
w wieczornej modlitwie.

Woda w jeziorze była ciemna, głęboka i zimna. Po płyciźnie blisko
brzegu spacerowały raki.

Mirek zakasał rękawy i wziął się do roboty.
Kiedy wracał do Chatki, jego wzrok przykuł tlący się jeszcze żar

w dogasającym ognisku. Odstawił kapiący kociołek na ziemię i kucnął,
wpatrując się w pojedynczy rozżarzony węgielek.

– Moje wszystko, co? – mruknął, ni to do siebie, ni to do świata
jako takiego.

Odpowiedział mu tylko szelest poruszanych ciepłym wiatrem ga-
łęzi, rechot żab i brzęczenie komarów.

Westchnął ciężko i sięgnął do kieszeni kurtki, gdzie wymacał za-
pomnianą, wymiętoloną paczkę papierosów. Wyciągnął jednego i po-
obracał go niezgrabnie między palcami, które nie chciały się do końca
zginać. Blizna po wbitym na wylot nożu błysnęła perłowo w świetle
zachodzącego słońca jak cenna pamiątka.

A po ugryzieniu nie został nawet ślad.
Odgonił od siebie natrętną myśl.
– On tam ciągle jest, głupi – powiedział cicho do siebie. – W poje-

dynkę byś tyle zupy nie zeżarł.
Dmuchnął na węgielek, żeby rozżarzył się mocniej, ale ostrożnie,

żeby go całkiem nie zgasić. Czerwień przeszła w jasną żółć, potem
w biel. Przytknął koniec papierosa do ognistej bryłki i zaciągnął się.

Po chwili namysłu wyłuskał z paczki jeszcze jednego i też odpalił
go od szybko stygnącego węgielka.

– A to dla ciebie, Emir.
Położył papierosa na pobliskim kamieniu. Szara smużka uniosła

się, wijąc, w powietrze.
– Coś mi się tak zdaje – zagadnął szeptem, wydmuchując dym i no-

sem, i ustami naraz – że to ty powinieneś złoić dupsko Michajłowowi.
Co ty na to? Ja bym trzymał skurwysyna za fraki, a ty byś go sprał
cepem na marmoladę.
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W jeziorze coś plusnęło.
Mirek klepnął się po karku, rozgniatając komara. Na łowy wy-

ruszyły pierwsze nietoperze, śmigając zwinnie pomiędzy drzewami,
jakby chciały opleść jezioro niewidzialną siecią.

Strzepnął popiół na ziemię i wstał.
– Trzymaj się tam jakoś, stary. Jeszcze tylko pół roku.
Chwycił kociołek za uchwyt i wrócił do Chatki.
Zmiej chyba już spał, a przynajmniej wyglądał, jakby spał, skulony

pod kocem. Mirek podszedł na palcach, żeby sprawdzić, czy oddy-
cha normalnie, a potem zajrzał też przez otwory w okiennicach, żeby
upewnić się, że ciemność na zewnątrz to wciąż stara, dobra, swojska
ciemność pogrążonego we śnie lasu.

Już spokojniejszy, przygotował sobie posłanie na ławie. Zmiej mu-
siał mu przynieść drugi koc, kiedy Mirek był na dworze, bo dopiero
teraz zauważył leżący na niej gruby, wełniany rulon.

Ława była tak samo twarda, jak ta w kuchni jego rodzinnego domu,
ale za to szersza. Musiał się trochę namęczyć, żeby znaleźć pozycję,
w której nic go nie uwierało, ale koniec końców udało mu się dosyć
wygodnie umościć. Cep, oparty o piec tak, jak go zostawił, wciąż miał
w zasięgu ręki, a z drugiej strony stróżował mu stół, pilnując jego
pleców jak wierny pies.

Kiedy jego oczy przyzwyczaiły się do ciemności, zdał sobie sprawę,
że ciemność spogląda na niego oczami Zmieja.

– Nie możesz zasnąć? – zapytał zdziwiony.
– Mogę – odparł Zmiej. – Tylko jeszcze nie chcę.
Ciemność beknęła.
– Oj, przepraszam.
Mirek zachichotał.
– Udała nam się ta ucha.
– Ano.
Gdzieś wśród drzew zahuczała sowa. Kiedy Mirek wytężył słuch,

usłyszał też szelest trzcin poruszanych spokojnymi falami jeziora.
– Zmiej? Śpisz?
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– Nie.
– A mogę cię o coś zapytać?
Cisza. Ale po chwili usłyszał:
– Ano.
– Ale nie musisz odpowiadać, jeśli nie chcesz – dodał szybko.
– Niech pyta. – Głos Zmieja nabrał lekko poirytowanych nut.
Mirek podrapał kark pogryziony przez komary. Owinął się szczel-

niej kocem.
– Czy... – urwał, starannie ważąc słowa. – Czy jemu jest tam bez-

piecznie? W tej nicości?
Zmiej milczał przez jakís czas i Mirek zdążył się już pogodzić z tym,

że nie otrzyma odpowiedzi. Ale czarownik wziął głębszy wdech i za-
czął mówić:

– Kiedy byłem młody i głupi, przychodziły do mnie niepotrzebne
sny, które nie dawały mi spać. Trochę jak twoje. Ale wiedziałem,
gdzie z tym pój́sć. U nas w górach mieszka potężna wiedźma, taka,
co umie chodzić po snach. O wiele, wiele lepiej niż ja. No to do niej
poszłem i poprosiłem o pomoc. A ona na to: przynieś mi matrioszkę.
Ale odpowiednią matrioszkę, nie taką zwykłą, z jarmarku. Pierwsza
baba musi być kolorowa, w kwiecistej chuście i z czerwonymi kora-
lami. Następna musi mieć czarną chustę, ale tylko i wyłącznie chustę.
Następna musi mieć czarną i zapaskę. A następna i chustę, i zapaskę,
i kubraczek. A następna i koszulę ma mieć czarną. A w niej będzie
ostatnia, cała pomalowana na czarno, i w tej ostatniej, najmniejszej,
zamknę twoje sny. I tej ostatniej, najczarniejszej, nie otwieraj nigdy,
chyba że chcesz, żeby sny wróciły.

– Znowu to robisz! – syknął Mirek. – Mogłeś po prostu powiedzieć,
że nic mi do tego.

– Kiedy to prawda – oburzył się Zmiej. – Leży w szufladzie.
– Twoje sny leżą w szufladzie?
– Pójdzie i sam sprawdzi, jak mi nie wierzy.
Mirek zawahał się. Co prawda ostatni wspomniany przez Zmieja

przedmiot z szuflady okazał się bardzo prawdziwy, o czym przeko-
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nał się na własnej skórze, ale chyba nie miał już ochoty na grzebanie
w cudzych snach, nawet takich zamkniętych w drewnianej zabawce.

– A ta potężna wiedźma to jak miała na imię? – zapytał dla po-
rządku.

Zmiej uśmiechnął się w mroku.
– Alisa.
Chatka przechyliła się lekko w jedną i w drugą stronę, jak łódź na

powierzchni wody. Pewnie zmieniła zdrętwiałą łapkę. Fale jeziora
szumiały jak kołysanka.

– Miruszka?
– Hm?
– Śpi?
– Nie śpię. A co?
Usłyszał sfrustrowane westchnięcie.
– A bo trochę tu zimno samemu.
Leżeli w bezruchu, patrząc na siebie nawzajem.
– Chcesz, żebym... żebym się położył obok ciebie?
Chwila ciszy.
– Ano.
– A jeśli znowu przypadkiem wejdę w twój sen? Nie chcę mieć

podbitych obu oczu.
– A nie twardo na tej ławie, a? – spytał podstępnie Zmiej.
– No... twardo – przyznał Mirek.
I w końcu jednak wlazł z powrotem na zapiecek. Zmiej natych-

miast zagarnął go do siebie z zadowoleniem, ogrzewając chłodne dło-
nie o jego ciepłe boki.

Na zewnątrz pohukiwała sowa, nietoperze oplatały jezioro swoją
niewidzialną siecią, a raki spacerowały po płyciźnie. W wygasłym
ognisku wciąż żarzył się uparcie pojedynczy węgielek. Odpalony od
niego papieros dawno zgasł, zostawiając po sobie na kamieniu tylko
kikut niedopałka i smugę popiołu.

A Mirosław Anker spał i śnił.
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* * *

– Kici-kici, koteczku.
Kroki rozbrzmiewały głucho w ciemnej piwnicy.
– No i po co się przede mną chować? – W głosie słychać było uda-

wane rozżalenie. – Jakbym ci jakąś krzywdę zrobił. Wyłaź stąd, po-
trzebuję cię na górze.

Odgłos kroków ucichł. W ciszy rozległ się urwany, stłumiony szloch,
jakby ktoś z całych sił próbował sobie zatkać usta dłonią.

– I czego znowu ryczysz jak baba? Do burdelu mam cię odesłać?
Szelest materiału, jakby ktoś chwycił za czyj́s kołnierz.
– Popatrz mi w oczy, panienko.
Pstryknięcie włącznika. Piwnicę zalało nagle światło.
– Hej! Michajłow!
Emir upadł na kolana, kurczowo wczepiając palce w poły rozcheł-

stanego munduru.
A sierżant Michajłow odwrócił się tylko po to, żeby zobaczyć pło-

nącą wściekłością twarz i kij wzniesiony nad rudą głową jak katowski
miecz.

Bijak cepa trafił go prosto między oczy.
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ŚWIATŁO Z WORKA WĘGLA

–
ALBERT JAN GÓRECKI

Urodził się jakís czas temu w pobliżu jednego z miejsc lądowania śre-
dniowiecznych kosmitów. Z zawodu jest pracownikiem umysłowym,
a w wolnym czasie zajmuje się przechodzeniem ludzkiego pojęcia.
Mieszka na wsi, gdzie uprawia fantastykę miejską.
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Czy światło może być brązowe albo granatowe? Julian nie miał po-
jęcia, ale coś takiego właśnie widział. Nad parkiem unosił się szeroki
słup złożony z kilku różnokolorowych, mieniących się i przeplatają-
cych strumieni. Niezły pokaz laserów, tylko dziwne, że puścili go po
południu zamiast po zmroku. W każdym razie widok był piękny. Świa-
tło wzbijało się spośród drzew i płynęło wzwyż, między chmury. „Pły-
nęło” to dość trafne określenie. Nie przypominało zwykłego lasera:
tworzyły się na nim zmarszczki i fale. Czy światło może być ciekłe?
Może Marcel zdoła odpowiedzieć na to pytanie. W końcu studiuje
fizykę.

Umówili się przy popiersiu Jana Tarnowskiego. Julian miał na-
dzieję, że obejrzą z Marcelem ten nadzwyczajny pokaz świateł, ale
zanim dotarł na miejsce, widowisko dobiegło końca. Co gorsza, ko-
lega także nie przyszedł. Kolega? Jasne, tak sobie powtarzaj, byle
tylko nie przyznać otwarcie sam przed sobą, że jesteś... nie do końca
hetero.

Znali się jeszcze z liceum. Marcel chodził do równoległej klasy
i często zagadywał Juliana na przerwach. Ten niekiedy wdawał się
z nim w przyjazną rozmowę, a czasem go lekceważył. Był tak da-
lece zaabsorbowany własnymi sprawami, że nie dostrzegał większej
różnicy między Marcelem a całą hordą szkolnych zbereźników, którzy
dla zabawy wprawiali go w zakłopotanie, pokazując plakaty z nagimi
modelkami, wywieszone wewnątrz szafki na ubranie. Różni osobnicy
już tyle razy podchodzili i zaczynali niewinną rozmowę, by nagle wy-
skoczyć z czymś szokującym, że prawie całkiem odebrali Julianowi
nadzieję na zawarcie znajomości z kimś na poziomie. Nawet do Mar-
cela, przy całej jego uprzejmości, odnosił się więc z pewną podejrz-
liwością i nigdy nie wykraczał poza zdawkową rozmowę na banalne
tematy. Ale teraz, spotkawszy go nagle w obcym mieście, początkujący
student rachunkowości uświadomił sobie, że potraktował kolegę nie-
sprawiedliwie. Marcel był przecież zupełnie sympatyczny. Na nie do
końca odkrytym lądzie życia studenckiego chłopak stał się dla niego
okruchem znajomej i przewidywalnej rzeczywistości. Poza tym zawsze
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warto mieć przyjaciela. Julian nie miał nic przeciwko temu, żeby od
czasu do czasu pój́sć z Marcelem po zajęciach na piwo albo zapiekankę
do Okrąglaka.

Któregoś razu spacerowali bulwarem w ogólnym kierunku mia-
steczka studenckiego, kiedy Marcel powiedział, że chciałby coś wy-
znać. Na to, co powiedział, Julian zareagował znacznie łagodniej,
niżby sam przypuszczał. Cóż, tym razem dla odmiany spodobał się
chłopakowi, zwyczajna rzecz. Patrząc w niebieskie oczy Marcela, ża-
łował tylko, że nie może odwzajemnić jego uczuć. Nagle uderzyła
w niego fala empatii. Miał ochotę szczerze przytulić kolegę i pew-
nie by tak zrobił, gdyby wtem nie zobaczył gawędzących w oddali na
ławce łysych gości z bulterierami i piwem.

Przez kilka dni Julian poważnie dumał o swoich emocjach, popa-
dając w kompletne poplątanie. W końcu sięgnął po telefon. Od tamtej
rozmowy Marcel milczał w niepewności, ale kiedy usłyszał propozycję
spotkania, ekscytacja w jego głosie była aż nadto wyraźna.

Julian czuł się nieswojo. Narobił przyjacielowi nadziei, a teraz bał
się, żeby go nie zawieść. Z początku sądził, że w ostateczności mógłby
pój́sć z jakimś chłopakiem do łóżka, ale nie umiałby stworzyć z nim
związku. Ale po namyśle... Właściwie dlaczego nie? Człowiek to czło-
wiek.

Nadarzyła się wyjątkowo korzystna okazja. Współlokatorzy Juliana
porozjeżdżali się na weekend do domów, więc jeśli spotkanie przebie-
gnie w dobrej atmosferze, to będzie można przenieść je do mieszkania.
Na bezpiecznym gruncie pojawią się większe możliwości. Julian bę-
dzie miał szansę się przekonać, na ile poważne są deklaracje Marcela,
a na ile sam potrafi się otworzyć. Może tylko sympatycznie poroz-
mawiają, może wyjaśnią sobie szczerze parę bardzo ważnych rzeczy,
może będą się całować, a może pójdą na całość – któż może wiedzieć,
w jakim tempie rozwinie się sytuacja? To, z jaką łatwością zaakcepto-
wał możliwość związku z mężczyzną, zaskakiwało go, ale nie przera-
żało. Czuł raczej ekscytację na myśl o nowym doświadczeniu. Skoro
otworzył się dlań nowy rozdział życia – jak szaleć, to szaleć.
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Tyle że Marcel nie przyszedł. Julian czekał bite czterdzieści pięć mi-
nut. Potem jeszcze piętnaście. Wreszcie dziesięć, na wypadek, gdyby
Marcel pojawił się, kiedy Julian będzie już odchodził. I nic. Telefon
chłopaka nie odpowiadał. Abonent miał wyłączony telefon lub znaj-
dował się poza zasięgiem. Dziwny pokaz świateł też już się nie po-
wtórzył. Julian szacował, że miejsce, skąd płynne promienie wzbijały
się do nieba, musiało się znajdować w pobliżu stawu, ale kiedy tam
przyszedł, nie zauważył żadnej aparatury ani w ogóle nic nadzwyczaj-
nego.

Wracał do mieszkania rozczarowany i przybity. O co w tym cho-
dziło? Telefon Marcela nadal milczał; Julian próbował się dodzwonić
przez całe popołudnie, a potem jeszcze wieczorem. Rano to samo.
A może coś mu się stało? Julian odruchowo sprawdził w sieci ser-
wis policyjny i z ulgą stwierdził, że żadna z poszkodowanych osób nie
pasowała opisem do Marcela.

Co za pech! Już się zaczął przyzwyczajać do nowo odkrytego wy-
miaru uczuć. To czuł palcami wyobraźni ciało Marcela pod koszulką,
to znowu wyobrażał sobie radość ze zwyczajnego przebywania razem,
jaka towarzyszy początkowemu etapowi związku, to jakąś ulgę z tego,
że relacje pomiędzy nimi zostały sprecyzowane... A co jeśli to jakís
okrutny żart? Oszukał go, udając geja, żeby wystawić na pośmiewi-
sko?

W niedzielę koło południa Julian wybrał się do śródmieścia. Rynek
jak zwykle pełen był turystów z całego kraju i świata oraz gołębi. Ju-
lian przechadzał się wśród nich zrelaksowany, gdy nagle go zobaczył.
Marcel, ubrany w dżinsy i szaroniebieską bluzę, fotografował doroż-
karskiego konia aparatem o futurystycznym wyglądzie.

– Cześć – powiedział Julian.

Marcel spojrzał nań ze zdumieniem.

– Uszanowanko? – odezwał się drżącym, nietypowo niskim głosem.

– Chyba masz mi coś do wyjaśnienia.

– Ja?
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– Czekałem na ciebie, a nie przyszedłeś. Nawet telefonu nie odbie-
rasz, już myślałem, że stało się coś złego!

– To jakaś pomyłka.
– No raczej – odparł Julian, podchodząc bliżej. – Jeśli ci coś wypa-

dło, mogłeś napisać!
Marcel groteskowo wybałuszył oczy, wydawało się, jakby miały cał-

kiem wyj́sć mu z orbit. Oburącz odepchnął Juliana i rzucił się do
ucieczki. Spłoszył stado gołębi, o mało nie zderzył się z kelnerką
niosącą kawę do kawiarnianego ogródka, wreszcie zniknął za rogiem
Floriańskiej. Julian patrzył w ślad za nim, coraz bardziej zdezoriento-
wany.

– Niepoważny człowiek – mruknął.
Wygładził koszulę na piersi i nagle poczuł pod palcami coś lepkiego

i mokrego. W czym ten Marcel się jeszcze babrał? Jakís śluz, cho-
lera wie co. Zdenerwowany obrotem sprawy, Julian zawrócił w stronę
tramwaju, wycierając koszulę chusteczką.

Był już prawie na przystanku, kiedy zadzwonił telefon. Marcel!
Urażony Julian nie odebrał. Gdy jednak dzwonek zadźwięczał po raz
drugi, sięgnął do kieszeni. Dobrze by było się dowiedzieć, o co w tym
wszystkim chodzi.

– No, co jest? – uprzejmie zainaugurował rozmowę.
– Julski, tak bardzo cię przepraszam! – Ze słuchawki dobiegał zroz-

paczony głos kolegi. – Nie mogłem przyj́sć, a w dodatku padł mi tele-
fon! Wytłumaczę ci wszystko, nie gniewaj się!

– Najpierw mi wytłumacz, co cię ugryzło i co za świństwo mi zosta-
wiłeś na koszuli.

– Świństwo? – Marcel był zaskoczony. – Nie wiem, o czym mówisz!
– Jak to? Fotografowałeś konia, a kiedy się przywitałem, zacząłeś

uciekać! Człowieku, co się z tobą dzieje?
– Konia? Boże, to ten „oblęch”! Ale się porobiło! Gdzie jesteś?

Spotkajmy się, to ci wszystko wyjaśnię.
– Na Szewskiej. Jak obaj zawrócimy, to spotkamy się w pół drogi.
– Ale ja jestem w akademiku!
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– Słuchaj: albo mnie się coś zdrowo poguacamoliło, albo tobie.
– Właśnie o tym chciałem porozmawiać. To jak, na Inwalidów przy

fontannie?

* * *

Pół godziny później Julian siedział na ławce koło fontanny i niecier-
pliwie wypatrywał Marcela wśród licznych o tej porze przechodniów.
Marcel nadszedł od strony AGH. Wyglądał jak skarcony pies, więc Ju-
lian uśmiechnął się do niego, żeby rozładować napięcie.

– Opowiadaj – przemówił, gdy Marcel usiadł obok. – Czy to coś
poważnego?

– I to jeszcze jak. – Zakłopotany chłopak wbił wzrok w asfalt. – Nie
mogłem przyj́sć, bo porwało mnie UFO.

Julian spojrzał na niego z wyrzutem.
– To najgłupsza wymówka, jaką w życiu słyszałem! A umawiałem

się kiedyś z Patrycją z klasy C, więc konkurencja jest spora.
– Julek, ja mówię poważnie, na litość boską! Naprawdę myślisz,

że gdybym coś przed tobą ukrywał albo po prostu przeszła mi ochota
na spotkanie, nie wymyśliłbym czegoś bardziej wiarygodnego?

– Aha, rozumiem. Zajarałeś coś z nieznanego źródła i gorzej się
poczułeś, tak? Dla mnie to nie problem, ale...

– Ja niczego nie jaram – odparł Marcel oburzony. – Wiem, jak to
brzmi, ale tak było! Już na ciebie czekałem, kiedy zobaczyłem światło
i... zupełnie straciłem orientację. Nie wiedziałem, co się dzieje.

– Orientację, powiadasz...? Mam brzydkie poczucie, że robisz sobie
ze mnie fatalne jaja.

– No co ty? – W oczach Marcela pojawiło się przerażenie. – Na-
prawdę mi na tobie zależy.

– W takim razie po co cała ta gadka o UFO? Gdybyś po prostu
zadzwonił, że coś ci wypadło, przyjąłbym to bez problemu.

Marcel dotknął lepkich plam na piersi Juliana.
– Spotkałeś kogoś podobnego do mnie, racja? Ale to nie byłem ja.
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– Może nie byłeś, a może i byłeś – powątpiewał Julian, lecz w tej
chwili dotarło do niego, że Marcel ubrany jest zupełnie inaczej niż na
Floriańskiej: w sztruksy i czerwony polar.

– Sam w to nie wierzysz. Proszę, posłuchaj, bo to, co chcę po-
wiedzieć, może się okazać... wyjaśnieniem może nie najlepszym, ale
chociaż najmniej niewiarygodnym.

* * *

Kiedy Marcel odzyskał zmysły, przeciążone dziwnym, płynnym świa-
tłem, zorientował się, że leży na chłodnym blacie, kamiennym albo
ceramicznym. Słyszał cichy szum i brzęczenie maszynerii oraz niewy-
raźne rozmowy.

Próbował wstać, ale nie mógł się ruszyć. Był sparaliżowany. Po
dłuższej chwili udało mu się otworzyć oczy. Leżał w pomieszczeniu
zalanym seledynowym blaskiem. Na lewo od siebie miał jakieś urzą-
dzenia, których przeznaczenia nawet się nie domyślał – czyżby stracił
przytomność i zawieziono go do szpitala? Ścianę daleko po prawej po-
krywały w całości tablice w różnych językach. Marcel wypatrzył trzy
polskie: „Wstęp wzbroniony”, „Małpka” oraz „Serwis klimatyzacji”.

Teraz przeniósł wzrok na ścianę, którą miał przed sobą. Była za-
budowana ekranami. Środkowy, największy, był zgaszony, a na mniej-
szych, które go otaczały, wyświetlano bardzo różne rzeczy: plac przed
Collegium Novum, jakieś telezakupy, program przyrodniczy, „Pana Wo-
łodyjowskiego”. Na kolejnym widniał Marcel we własnej osobie – te-
raz dopiero spostrzegł, że leży nago, a całe ubranie spoczywa staran-
nie złożone obok jego łydki. Przeszedł go dreszcz zażenowania.

– Obiekt odzyskał świadomość – odezwał się czyj́s głos.
Pośrodku pomieszczenia stała konsola, wokół której skupione były

trzy osoby. Sądząc po barwie, głos mógł być równie dobrze męski, jak
i kobiecy, ale należał do postawnej blondynki w różowej bluzce i bia-
łych szortach. Coś w jej sylwetce było nie tak. Oszołomiony Marcel
nie od razu zrozumiał, co dokładnie.
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– Spokojnie – rzekł człowiek o azjatyckich rysach, ubrany w fiole-
towe kimono. Jego twarz, sylwetka ani tembr głosu nie sugerowały
określonej płci. – Nawet jeśli się obudził, to potrzyma go jeszcze jakís
czas.

– Nie ma chwili do stracenia – rozległ się trzeci głos. – Włączam
skaner, a ty, Hypsipyle, zapisuj dane. Osoba ziemska w wieku około
dwudziestu lat lokalnych, o cechach zewnętrznych płci męskiej.

Właścicielem głosu był siwy osobnik w eleganckiej brązowej mary-
narce. Pochylał się nad konsolą, która zasłaniała jego twarz. Wcisnął
przycisk, a nad głową Marcela coś zawibrowało i zabuczało. Rozbły-
sła listwa granatowego światła, które zalało mu oczy i przesunęło się
dalej w dół ciała. W miejscach, których dotykało, czuł coś, czego nie
potrafił do końca określić – trochę powiew, trochę łaskotanie, a trochę
kłucie tysiącami drobnych szpilek. Kiedy z jego oczu zniknął niebie-
ski powidok, dostrzegł, że porywacze włączyli duży centralny ekran.
Pojawiła się na nim trójwymiarowa podobizna Marcela. Siwy kręcił
gałkami, a ona zbliżała się, oddalała i odwracała.

– Będzie w sam raz, Psusennesie! – powiedział uradowany ten w ki-
monie. – Można od razu wysyłać do produkcji.

– Eumajos nie traci czasu – rzuciła Hypsipyle. – Będziesz miał eg-
zoszkielet jak malowanie! Pół Worka Węgla sfioletowieje z zazdrości!

– Przechodzimy do inwentaryzacji rzeczy – zarządził Psusennes.

Oddalił się od konsoli w głąb pomieszczenia i Marcel nadal nie wi-
dział jego twarzy.

– Mogę? – zapytała Hypsipyle z wyraźną ekscytacją. – To moja
pierwsza ekspedycja!

Psusennes wzruszył ramionami. Blondynka podeszła do Marcela od
strony, po której leżały jego rzeczy. Podniosła bluzę, rozłożyła i wsu-
nęła pod urządzenie zaopatrzone w długi, ĺsniący czytnik. Na central-
nym ekranie pojawił się obraz bluzy.

– Okrycie wierzchnie w kolorze foczym – stwierdził ze znawstwem
Eumajos. – Jaki materiał?
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– Powinna być etykieta. – Hypsipyle wywróciła ubranie na lewą
stronę. – 100% bawełny.

– Kongenialnie! – ucieszył się Psusennes. – Wgrywam dane do
jednostki hodowlano-produkcyjnej. Co dalej?

– Spodzień kobaltowy, materiał: tkanina bawełniana o splocie sko-
śnym. Uwaga, jest coś w kieszeniach. Krążki metalowe z wizerun-
kiem ptaka i różnymi cyframi po drugiej stronie, kartonik z tworzywa
sztucznego z podobizną właściciela...

– To lokalna waluta i karta identyfikacyjna – ocenił Eumajos. –
Warto przeczytać, co tam jest napisane.

Psusennes wziął od Hypsipyle dowód osobisty Marcela i obejrzał
pod światło.

– Popraw „około dwudziestu” na „dziewiętnaście i pół” – polecił
Eumajosowi.

Marcel wbił w niego zaszokowany wzrok. Kiedy siwy mężczyzna
zbliżył się do lampy, okazało się, że zamiast twarzy ma płat pokry-
tej śluzem skóry, z której wyróżniały się tylko oczy na długich, ślima-
czych szypułkach. Poruszały się niezależnie od siebie. Wyglądało to
zbyt organicznie, żeby mogło być maską, a w zestawieniu z marynarką
i fioletową muszką sprawiało tak przerażająco groteskowe wrażenie,
że Marcela przeszły gwałtowne dreszcze.

Co się właściwie stało? Kim są ci ludzie... Te osoby? I jakim pra-
wem grzebią w jego rzeczach? Ze zgrozą pomieszaną z zażenowaniem
Marcel zauważył, że Hypsipyle znalazła w kieszeni spodni prezerwa-
tywę, którą zabrał na wszelki wypadek, gdyby sytuacja z Julianem
wymknęła się spod kontroli. Dziewczyna – o ile to była dziewczyna –
rozdarła opakowanie, wyjęła gumkę, rozwinęła, obejrzała pod światło
i rozciągnęła na całą rozpiętość ramion.

– A to co? – zapytała zdumiona. – Jakís rodzaj kauczuku?
– Ja wiem, co to jest! – wykrzyknął Eumajos. – Mówią na to „pro-

filaktyka”. Nosi się w tym pod ubraniem roztwór etanolu. Wiem do-
kładnie, bo w zaprzeszłym cyklu pochwycilísmy takiego jednego, jak
Petesuchos mnie zabrał na ekspedycję.
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– No, jak jeździłeś z Petesuchosem, to jesteś prawdziwy ekspert od
Ziemi – stwierdziła z podziwem Hypsipyle.

Eumajos zwrócił spojrzenie na przerażone oblicze Marcela, który
nie mógł się powstrzymać i z chorobliwą fascynacją rzucał co jakís
czas okiem na każde z porywaczy.

– Chyba się ciebie boi, Psusennesie – zauważył.
– Doprawdy? – Szypułki skręciły ku Marcelowi. – No tak, chwi-

leczkę. Powinienem był o tym pamiętać. Nie przewidziałem, że nar-
koza tak szybko ustąpi. Gdzie ja położyłem maskę?

Podniósł coś z blatu. Oczy na szypułkach wsunęły się w głąb po-
zbawionej rysów twarzy, do której zaraz przyłożył trzymaną w ręku
maskę. Rozległ się cichy, ohydny mlask. Gdy Psusennes opuścił ręce,
miał już oblicze jowialnego starszego pana. Zaraz potem założył oku-
lary.

Nastąpiło coś, o czym Marcel nie miał najmniejszej ochoty opowia-
dać Julianowi. Nie na tym etapie znajomości. Kiedy porywacze zin-
wentaryzowali i zeskanowali cały jego dobytek, Psusennes podszedł
do wezgłowia. Otworzył jakąś klapkę na dole i wyciągnął dwa kable,
które przytwierdził Marcelowi do skroni.

– Co teraz będzie? – zapytała Hypsipyle.
– Osiemdziesiąt procent społeczności ziemiolubnej zadowala się

prostym naśladownictwem wyglądu i zachowania ludzi ziemskich, ale
trzeba zrozumieć, że jakiekolwiek badania nad nimi nic nie znaczą
bez próby zrozumienia ich mentalności – oznajmił Psusennes. – Pora
wypróbować mój aspiroprojektor. Dzięki niemu będziemy mogli bez-
pośrednio się dowiedzieć, o czym marzy obiekt.

– No tak – wtrącił się Eumajos. – Poprzednim razem udało nam się
wyciągnąć z obiektu serię nieskładnych obrazów przemocy, kopulacji,
wydalania i stanów chorobowych. Nie był to przyjemny widok.

– Urządzenie było niedopracowane. Zamiast marzeń wizualizo-
wało myśli obiektu w danej chwili. Wyłożyło się na metaforach. Teraz
powinno działać lepiej.
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Psusennes podszedł do konsoli i przesunął wajchę. Marcel poczuł
ćmienie w skroniach, które szybko rozszerzyło się na całą czaszkę.
Zakręciło mu się w głowie, jakby był pijany albo na karuzeli. Stracił
przejrzystość myśli, więc zamknął powieki, żeby nad tym zapanować.
Wtedy oczami wyobraźni bardzo wyrazíscie zobaczył Juliana. Chłopak
był rozebrany do pasa, a jego twarz wyrażała niesamowitą czułość.
Wyciągnął dłoń.

– Kocham cię – powiedział Marcel, ale z jego ust wydobył się tylko
niewyraźny, oślizły bełkot.

Dźwięk własnego głosu przywołał go do rzeczywistości. Omal nie
umarł z zawstydzenia, gdy poczuł erekcję, a na centralnym ekranie
zobaczył portret Juliana. Ściągnęli wizję prosto z jego głowy!

– On marzy o tym osobniku – mruknął Psusennes. – Przypuszczal-
nie chce być taki jak on. Tylko nie widzę oznak wysokiego statusu
materialnego.

– Może chodzi o to, że jest bez koszuli? – spytała Hypsipyle. –
Słyszałam, że ci Ziemianie, którzy dużo zarabiają, mają prawo nie no-
sić wierzchnich okryć. Albo może odwrotnie, dlatego dużo zarabiają,
że ich nie noszą. Nie pamiętam dokładnie tamtego odczytu. Odwró-
ciła się i z ekscytacją spojrzała na Marcela. Po raz kolejny wydawało
mu się, że gorzej już być nie może, a jednak mogło.

– Patrzcie, co mu się stało! – zawołała, bezczelnie pokazując palcem
jego wzwód.

– W porządku, to tylko stan gotowości do kopulacji – przytaknął
Psusennes. – Zapisz ten obraz i oznacz jako „wzór atrakcyjności”.

– Ale przecież to jest mężczyzna. Czy ludzie nie kopulują z osobni-
kami przeciwnej płci?

– Oj, Hypsipyle, Hypsipyle... Musisz się jeszcze sporo nauczyć o tu-
tejszych mieszkańcach. Niektórzy bywają nawet tacy jak my. Choć
akurat nie ten.

– Byleby się nie uczyła twoją metodą, Eumajosie!
Rozległ się ostry dźwięk dzwonka.
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– Egzoszkielet gotowy! – zawołał rozpromieniony Eumajos. – Pójdę
zobaczyć, czy wszystko się zgadza.

Wyszedł wśród syku rozsuwających się drzwi, znikając Marcelowi
z pola widzenia.

– Żeby mi tylko znowu po powrocie nie przegrzał detoksykatora –
mruknął Psusennes.

– Obserwacja uczestnicząca – rozmarzyła się Hypsipyle. – Też bym
tak chciała.

– Nie wiesz, o czym mówisz. Podej́scie Eumajosa jest niezwykle po-
wierzchowne, na drugi dzień już nic nie pamięta. Mimo to przechwala
się na cały Worek Węgla, czego to nie wyczyniał na Ziemi.

– A co z nim? – zapytała Hypsipyle, wskazując rozciągniętego na
blacie Marcela.

– Eumajos ma trzydzieści godzin, czyli do jutra, 21:26 czasu lokal-
nego. Kiedy wróci, wyzerujemy obiektowi pamięć i odeślemy.

W górnej części konsoli zamigotała czerwona lampa i rozległ się
przenikliwy sygnał.

– Muszę skorygować kurs – powiedział Psusennes. – Nie zepsuj
niczego!

Ledwo zamknęły się za nim drzwi, Hypsipyle podeszła do Marcela.
Spojrzała nań z mieszanką fascynacji i jakiej́s dziwnej czułości. Wtem
oczy wyszły jej z orbit i wysunęły się na szypułkach. Chwyciła za nad-
garstek, ścisnęła i przekręciła. Zacísnięta pięść pozostała jej w dłoni.
Z przegubu wypełzła cienka, oślizła macka i dotknęła nagiej piersi
Marcela, który zadrżał z lęku i obrzydzenia.

– Proszę... Nie rób tego – wymamrotał niewyraźnie.
Dopiero teraz spojrzała mu w twarz. Podniosła mackę, pozostawia-

jąc lepkie ślady na jego ciele.
– Przepraszam – odezwała się ze skruchą. – To moja pierwsza wy-

prawa i tak bardzo chciałam sprawdzić, jacy wy jesteście w dotyku.
Rozumiesz, co mówię?

Marcel chciał potwierdzić, ale z jego ust wydobył się tylko zmę-
czony jęk. Hypsipyle podbiegła do konsoli i po chwili zastanowienia
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coś nacisnęła, coś przekręciła. Minęło kilka sekund i Marcel spostrzegł,
że ogólna drętwota zaczyna go opuszczać. Z wysiłkiem usiadł i spuścił
nogi na podłogę.

– Powiedz mi – odezwał się powoli, odzyskując panowanie nad ję-
zykiem – co tu się w ogóle wyprawia? Kim wy jesteście?

– Waszymi wielbicielami z Worka Węgla.
– Czyimi wielbicielami i z jakiego worka? – Marcel nadal nic nie

rozumiał.
Hypsipyle usiadła obok na stołku. Zorientowała się widać, że „obiekt”

czuje się dość nieswojo na widok fragmentów jej prawdziwego ciała,
więc z powrotem założyła sztuczną dłoń, ale oczu na szypułkach nie
schowała.

– To nasza mgławica. Pasjonujemy się waszym gatunkiem, więc
przyjeżdżamy czasem na obserwację.

– Też się jest czym pasjonować... Mogę się ubrać?
– Oczywíscie, badanie już skończone.
Marcel bez entuzjazmu naciągnął bokserki i spodnie, starając się

ignorować spojrzenie Hypsipyle.
– Teraz ty mi coś powiedz – usłyszał jej głos. – Nie jesteście jednak

rozdzielnopłciowi?
– Co takiego?
– No, widziałam, że chcesz kopulować z tamtym osobnikiem, a wy-

gląda na to, że obaj jesteście tej samej płci. A u nas wszyscy mówią,
że dzielicie się na kobiety i te... mężczyzny.

– Między innymi.
– Naprawdę? A kiedy Eumajos pokazywał mi swoją kolekcję eg-

zoszkieletów, to miał tylko dwa typy. Ten najnowszy jest pośredni, ale
on mówił, że nie wzorował go na żadnej konkretnej osobie.

– Egzoszkielety – powtórzył Marcel. – Cały czas używacie tego
słowa. O co chodzi? Hypsipyle odchyliła się na siedzeniu.

– U nas w Worku Węgla nie ma rozróżnienia. Dlatego nas fascynuje
ten wasz podział. Wcielając się w ludzi ziemskich, przyjmujemy taką
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czy inną płeć, ale to tylko powłoka. Kostium, żeby lepiej się wczuć
w rolę.

– Nie wiem, jak tamtym, ale... wybacz... tobie kostium nie za bar-
dzo wyszedł.

– Dlaczego? – zdziwiła się.
– Piersi powinny być najwyżej dwie.
– O rany! – zaskrzeczała z nienaturalną intonacją. – Powinnam

była wiedzieć, że nie należy się wzorować na zdjęciach ściągniętych
z waszej intersieci! Tylko żywe modele! Po następnej ekspedycji zrobię
wersję męską, a potem doczytam w końcu o innych płciach. U nas
nawet istnienie dwóch nie wszystkim się mieści w głowie.

Marcel zdążył tymczasem wciągnąć koszulkę, zapiąć bluzę i scho-
wać do kieszeni cały swój dobytek. Obrzucił smętnym spojrzeniem
zmarnowaną prezerwatywę, w której nie dałoby się nawet przemycać
spirytusu, nie mówiąc już o zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

– Dam wam dobrą radę – powiedział. – Zamiast porywać ludzi,
żeby odlewać sobie z nich powłoki, skanujcie rzeźby. Nikogo nie nara-
zicie na stres, a łatwiej traficie na jakąś wyględną sylwetkę.

– Rzeźby! – ucieszyła się Hypsipyle. – Psusennesowi się to nie
przyda, bo bardzo go teraz wciągnęły badania nad mentalnością. Ale
może to być wyj́scie dla początkujących ziemioznawców. W ten sposób
nie wyeliminujemy całkiem porywania, ale ograniczymy ryzyko, że ci
o najmniejszych kompetencjach narobią bałaganu.

– Tylko uważajcie, żeby nie trafić na Hasiora – mruknął Marcel.
Zawiązał buty, wstał z leżanki i zrobił kilka chwiejnych kroków po

pomieszczeniu.
– No ale powiedz – przemówiła Hypsipyle do jego pleców. – Macie

ten dymorfizm płciowy czy nie? Bo już nie rozumiem, może nasza
nauka się myli.

– Więcej niż dymorfizm. I same przez to kłopoty.
– Ale skoro tak, to... Po co chcieć próbować zapłodnić osobnika tej

samej płci?
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– Tylko płodność wam w głowie! – warknął Marcel zniesmaczony.
– A tu chodzi o różne inne rzeczy, między innymi uczucia! Porwijcie
sobie psychologa, socjologa, seksuologa i kto tam jeszcze będzie chciał
odpowiadać na wasze pytania, a mnie już nie zawracajcie głowy!

Hypsipyle skinęła głową. Jej twarz wyrażała zakłopotanie i poczu-
cie winy. Marcel musiał przyznać, że maski egzoszkieletów odznaczały
się wprost idealnie opracowaną mimiką, nie do odróżnienia od praw-
dziwej ludzkiej twarzy.

– Ano tak, rzeczywíscie, uczucia – powiedziała kosmitka, a raczej
kosmiczna osoba, która tylko w celach rozrywkowych przybierała ja-
kąkolwiek tożsamość płciową. – To się nam właśnie podoba. Wy, Zie-
mianie, jesteście niesamowicie uczuciowi. Naprawdę potraficie prze-
tworzyć emocje na obraz i dźwięk!

– To coś nadzwyczajnego? – zdziwił się Marcel.
– W Worku Węgla kręci się tylko filmy edukacyjne albo instrukta-

żowe. Przekazywanie uczuć postronnym odbiorcom uważa się u nas
za stratę czasu. A wy jesteście tacy otwarci! Dlatego sporo z nas woli
się inspirować wami. Strasznie mi się podobał „Janosik”, był bardzo
prawdziwy i z taką poruszającą muzyką.

Marcel spojrzał na ścianę ekranów. Nie zauważył „Janosika”, za to
na jednym monitorze pojawiła się jakaś czarno-biała komedia, a na
drugim reklama środka, który „zmiękcza pralkę, chroni wodę”.

– O rany! – odezwał się w końcu. – Eumajos miał rację, musicie się
jeszcze wiele o nas nauczyć.

– Eumajos to oblęch. – Hypsipyle powtórzyła to kilka razy, z rado-
ścią kogoś, kto niedawno poznał nowe słowo i spodobało mu się.

– Oblech – poprawił Marcel. – Słuchaj, a nie odesłałabyś mnie na
Ziemię?

Zawahała się.
– Psusennes powiedział, że dopiero jak Eumajos wróci.
Marcel zrobił najbardziej żebracką minę, na jaką było go stać.
– Przyślę ci zdjęcia rzeźb z Muzeum Narodowego. Obfotografuję

z każdej strony, żebyś miała porządny egzoszkielet, zgodny z klasycz-
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nymi kanonami urody. No proszę...
Hypsipyle wsunęła oczy do oczodołów.
– Dobrze. Chodźmy do śluzy, zanim Psusennes się zorientuje.

* * *

Marcel przerwał opowieść i odchylił się na oparcie ławki. Oczywíscie
pominął badanie aspiroprojektorem, ale moment ten przypomniał mu
się w całej wyrazistości i w jego skonfundowanym serduszku zaczęły
odbijać się i rezonować fale żenady.

Julian spoglądał nań poważnie, ale nie wyglądał na przekonanego.
– Czy ja dobrze rozumiem? – przemówił po dłuższej chwili. – Ja-

kieś kosmoświstuny przybywają na Ziemię mniej więcej w tym samym
celu, co Anglicy na weekend do Krakowa? I to jeszcze z planety Worek
Węgla? Zmieniam zdanie: nie wymyśliłeś tego, tylko ci się przyśniło.

– Nie planety, tylko mgławicy. Istnieje, sprawdź w internetach.
– Niech ci będzie – rzekł pojednawczo Julian. – Tylko mi wytłu-

macz, dlaczego w takim razie mieli greckie imiona.
Marcel rozłożył ręce.
– Najlepszy dowód, że tego nie wymyśliłem. W ogóle nie umiem

greckiego!
– A polski umiesz? – zapytał Julian ironicznie. – Swoją drogą, po

jakiemu oni rozmawiali, skoro wszystko słyszałeś?
– Chyba po naszemu... – Marcel spuścił głowę.
– Chyba? Jakim cudem?
– Nie wiem. Jarają się ziemską kulturą, więc może po prostu uczą

się języków.
– Co to znaczy „ziemska kultura”? Przecież jest u nas od metra

różnych kultur.
– Oni nie do końca wszystko kumają. Mówię ci, to na podobnej

zasadzie, jak u nas ci goście, co się przebierają za Indian. Robią fe-
stiwale i takie tam. A niektórzy przyjeżdżają na Ziemię jako turyści
i przywożą informacje dla innych.
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– I są niebinarni, tylko przyjmują tożsamość męską albo kobiecą
w ramach cosplayowania Ziemian?

– „Niebinarny” sugeruje odniesienie do jakiej́s binarności, ja bym
powiedział, że są unitarni.

Julian zastanawiał się przez moment, czy nie wstać z ławki, ale
zrezygnował.

– Marcel, Marcel... Jakoś tam czuję, że nie zamierzasz mnie nabrać,
ale twoja opowieść jest i tak nieprawdopodobna.

Marcel zasępił się.
– Zaufałem ci – powiedział z naciskiem. – Nie masz pojęcia, co

czułem wtedy na bulwarze, kiedy czekałem, aż jakoś zareagujesz na
moje wyznanie. Zastanawiałem się, czy nie dasz mi w zęby albo każesz
ísć do weterynarza. Teraz pora, żebyś i ty mi zaufał.

– Wiesz, różnica polega na tym, że miłość męsko-męska istnieje,
a UFO już niekoniecznie.

– Mówisz, że istnieje? – zapytał Marcel z nadzieją w głosie. Spon-
tanicznie wyciągnął rękę i dotknął jego dłoni.

Julian nie cofnął ręki. Nawet zacisnął palce wokół jego palców.

* * *

Siedzieli tak przez dłuższą chwilę, z jednej strony ciesząc się nowo
odkrytą bliskością, a z drugiej przetrawiając w ciszy ostatnie wydarze-
nia. Julian widział, że Marcel stopniowo się uspokaja. Miał ochotę
w końcu go przytulić, ale akurat w tym momencie obok przeszli jacyś
ludzie. Pomyślał, że teraz chyba rozumie, jak Marcel musi się czuć na
co dzień.

– Trochę mi nieswojo siedzieć tak na widoku – przyznał. – Może
byśmy gdzieś poszli?

Marcel podniósł na niego wzrok.
– Mam lepszy pomysł. A gdybyśmy tak w ogóle się stąd wyrwali?

Uciekli gdzieś?
– Daleko tak, że nie znajdą nas?
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– Jeszcze dalej! – rozpromienił się Marcel. – Ucieknijmy do Worka
Węgla! Tam nikomu nie robi różnicy, homo czy hetero. Człowiek to
człowiek! Moglibyśmy otwarcie być razem, żadnego prześladowania,
zaawansowane technologie ułatwiające życie – czy to nie kusząca per-
spektywa?

Julian spojrzał na niego jak na dziwaka. Znowu zaczyna?
– Niby w jaki sposób chcesz się tam dostać? To już łatwiej byłoby

wyjechać do Holandii. I co z naszymi studiami?
– Studentów są tysiące, a ludzi porwanych przez UFO? Słuchaj,

sam widziałeś na mieście Eumajosa. Kazali mu wracać za dwadzie-
ścia dziesiąta ze szczytu Kopca Kościuszki. Gdybyśmy się tam znaleźli
w tym samym czasie, to może też byśmy się załapali!

– Chcesz mnie wyciągnąć w nocy na Kopiec Kościuszki? – Julian
zbaraniał. – No chyba cię Pan Bóg opuścił.

Marcel wyjął telefon i sprawdził w sieci informacje o godzinach
otwarcia Kopca.

– Ostatnich zwiedzających wpuszczają o wpół do szóstej. Możemy
wej́sć tam jak wszyscy, a potem się przyczaić w jakiej́s piwnicy.

– Nie pomyślałeś, że ktoś pilnuje terenu?
– Powiemy, że szukamy kota. Zawsze działało, kiedy ktoś mnie

przyłapał na szwendaniu się gdzieś, gdzie nie wolno wchodzić.
Julian westchnął. Przez jakís czas tępo wbijał wzrok w drzewa

przed sobą. W końcu energicznie klepnął Marcela w kolano.
– Dobra, niech ci będzie. Wiejemy w kosmos. Jeśli to się nie uda,

to trudno. Nie będę pierwszym na świecie naiwniakiem, który dla
miłości wpakował się w kłopoty.

* * *

Ponieważ zapowiadało się długie czekanie, kupili picie i przekąski.
Autobus miejski zawiózł ich do samych stóp Kopca Kościuszki. Kupili
w kasie bilety, jak wszyscy inni zwiedzający.

– Byłeś tu kiedy? – zapytał Julian, gdy wspinali się po krętych
schodach, zmierzając ku ścieżce prowadzącej na szczyt wzniesienia.
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– No coś ty. Legenda głosi, że jeśli student pierwszego roku wejdzie
na Kopiec Kościuszki, to nie skończy studiów.

– Jeżeli pójdzie tam zamiast na egzamin, to na pewno.
Nie spieszyli się. Rozpoznając teren, weszli na szczyt, skąd miał

zostać odebrany Eumajos. Potem obejrzeli ekspozycje w potężnych
austriackich murach, cały czas rozglądając się za kryjówką. Wreszcie
Marcel wypatrzył pozbawione jakichkolwiek oznaczeń żelazne drzwi.
Zajrzał do środka i przekonał się, że nikogo tam nie było. Długi, po-
chyły korytarz wiódł pod ziemię, do ciemnej, rozległej piwnicy. Cesar-
sko-królewskie wojsko przechowywało tam pewnie kiedyś prowiant
czy amunicję.

Marcel zrzucił kurtkę, rozciągnął ją pod ścianą i położył się. Teraz
pozostało czekać na właściwą godzinę.

Julian wahał się przez chwilę, po czym, czując wewnątrz dziwne
drżenie, przysiadł przy Marcelu. Objął go niezręcznie, ale czując, jak
ramię chłopaka obejmuje go w talii, szybko poczuł się pewniej.

– No i na co mi przyszło... – westchnął. – Gdyby dwa lata temu
ktoś mi powiedział, że będę cię brał pod uwagę jako kandydata na
partnera, tobym go obrzucił mięsem. A tym bardziej gdyby mówił,
że będziemy się chować w podziemiach.

– Życie jest pełne niespodzianek. Ja też bym nigdy nie przypusz-
czał, że nie tylko porwą mnie kosmici, ale i będę aktywnie działać,
żeby mnie porwali drugi raz.

– Mam tylko nadzieję, że pracownicy nas nie zamkną.
– Spoko, sprawdziłem, w tych drzwiach nie ma zamka.
– To dobrze, nie mam ochoty zostać uwięziony. Ciemno, głucho,

pod ziemią – jak w grobie.
– We wspólnym grobie – dodał Marcel. – Jak Tristan i Izolda.
– Tristan i Izydor – poprawił Julian i pocałował go w skroń.
Siedzieli w ciemnościach, aż stracili poczucie czasu. Zdążyli zjeść

kupione przekąski. Nie używali telefonów, aby blask ekranu nie ścią-
gnął uwagi personelu, zresztą w podziemiach i tak nie było zasięgu.
Ale nie było mowy o nudzie, gdy na przemian szczerze rozmawiali

556



o swoim życiu i utrwalali w pamięci drogę na szczyt kopca. Piętna-
ście minut przed wyznaczoną godziną podnieśli się wreszcie. Na ich
drodze stała co najmniej jedna brama, a trzeba było jeszcze wziąć po-
prawkę na nieprzewidziane utrudnienia. Teraz jednak byli zbyt zaab-
sorbowani, żeby się martwić. Marcel czuł się szczęśliwy i spełniony.
Julianowi przyszło do głowy, że w całej tej historii najmniej go dziwi
szansa odnalezienia bliskości tam, gdzie nie spodziewałby się szukać.

Ciężkie, żelazne drzwi okazały się tylko przymknięte. Po zmroku
podświetlony Kopiec Kościuszki wyglądał majestatycznie, odcinając
się jasnozielonym stożkiem na tle ciemnego nieba. Pozostało tylko
przeskoczyć żółto-czarną bramę i wspiąć się ścieżką na samą górę.

Pochylony Marcel podbiegł przodem w kierunku bramy. Julian trzy-
mał się parę kroków za nim. Przyglądał się z podziwem, jak zręcznie
jego chłopak wspina się i przeskakuje wrota, gdy usłyszał za sobą głos:

– Czego tu szukacie?
Kilka kroków od nich stał strażnik: wąsaty, łysawy mężczyzna w oku-

larach i czarnym kombinezonie. Świecił Julianowi po oczach latarką.
– Kot nam się zgubił – rzucił bezczelnie Julian. – Może gdzieś tu

być.
– Kot? Chyba sobie kpisz. Wynocha z obiektu, bo powiadomię

policję!
Julian bez większego namysłu walnął go w szczękę. Gorączkowo,

niesiony na skrzydłach adrenaliny, podskoczył, podciągnął się – i już
był po drugiej stronie bramy. Marcel zamachał do niego z ciemności.

Puścili się biegiem po wybrukowanej ścieżce. Ochroniarz zaczął
krzyczeć, dołączył do niego ktoś drugi. Na dole rozgorzało zamiesza-
nie.

– Jak rany, Julski! – zirytował się Marcel. – Po diabła walnąłeś tego
gościa?!

– Jakoś tak, spontanicznie... – rzucił Julian zdyszany. – Zrobiłem
coś, co... mógłby... stereotypowy bohater kina akcji. Powiedzmy...
że to w ramach... palenia za sobą mostów.

– Mosty jak mosty, oni otwierają bramę!
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W ciemnościach na dole dało się dostrzec ruchy kilku sylwetek.
Marcel i Julian za to, w świetle reflektorów, widoczni byli jak na dłoni.

Nie było czasu biec po spiralnej ścieżce naokoło kopca. Julian za-
czął się wspinać po skarpie, Marcel za nim. Serca dudniły im jak osza-
lałe. Pot spływał ze skroni, nogi osuwały się w gliniastym gruncie,
zielonobrązowe plamy pozostawały na łokciach i nogawkach. Wyżej
i wyżej, byleby dotrzeć na szczyt.

– A co jeśli go tu nie będzie? – przeraził się Julian.
– Jest! – krzyknął w tej samej chwili Marcel w euforii. – Jest nasz

„oblęch”!
Julian uniósł wzrok. Pod samym szczytem dostrzegł małą sylwetkę.

To był drugi Marcel, ubrany tak samo jak w czasie spotkania na Rynku.
Tyle że z idealnej kopii twarzy ukochanego wyrastały oczy na szypuł-
kach. Kosmita patrzył zaskoczony na zamieszanie na dole.

– Eumajosie! – wrzasnął Marcel prawdziwy. – Wiemy wszystko
o Worku Węgla! Idziemy z tobą!

Czy tamten zrozumiał jego krzyk, Julian nie widział. Słyszał za
to pokrzykiwania pracowników ochrony. Jeden, młodszy i bardziej
muskularny od tego, który ich zaskoczył, prawie już ich doganiał, był
o jedno okrążenie pod nimi.

W przypływie desperacji Julian wyrwał oburącz kępę trawy razem
z korzeniami i ziemią. Cisnął w dół. Strażnik zachwiał się, trafiony
grudą prosto w pierś. Tymczasem Julian, kurczowo chwytając brud-
nymi dłońmi trawę i ziemię, piął się niestrudzenie do góry, choć mię-
śnie paliły go żywym ogniem. Oby to było tego warte, Marcel.

Ledwo żywi wyszli na szczyt. Eumajos stał przyparty plecami do
pamiątkowego głazu, w obronnej pozie, gotów zepchnąć w dół każ-
dego prześladowcę.

– Jesteśmy przyjaciółmi! – zawołał ochrypnięty już Marcel i dorzu-
cił pierwsze, co mu przyszło do głowy, byleby Eumajos uwierzył w jego
dobre zamiary: – Mam zdjęcia dla Hypsipyle!
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Nie usłyszał odpowiedzi. Szczyt Kopca Kościuszki ogarnęły strugi
gęstego, brązowo-granatowego światła. Eumajos podskoczył i wzniósł
się w górę strumienia.

Julian wstąpił w snop tajemniczego światła. Wtem poczuł abso-
lutne przeciążenie wszystkich zmysłów. Nie potrafił ustalić, co się
z nim dzieje: gdzie góra, gdzie dół, gdzie lewo i prawo. Był ogłuszony
i równocześnie słyszał wszystko naraz. Nic nie widział, z wyjątkiem
feerii wszystkich możliwych kolorów. Wzlatywał ponad Kopiec, po-
nad stratosferę, być może nawet w przestrzeń kosmiczną. Tylko jedno
wrażenie pozostawało dla niego niewątpliwe.

Pewnym, lecz czułym chwytem ściskał dłoń Marcela. I to mu wy-
starczało.
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ŻYWIA

–
AGNIESZKA „RAVEN” SZMATOŁA

Niebieskowłosa redaktorka i, od niedawna, pisarka. Dzieli życie z cu-
downym człowiekiem, który kłóci się z pralką, i kotami, które nie kłócą
się z niczym, za to stanowią nieustającą inspirację do pisania szortów
o kotach i z kociego punktu widzenia.
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Żywia Wasiliewna nie była ładną dziewczyną.
Choć włosy miała długie i gęste, splecione w warkocz gruby niczym

ramię młynarza, to kolorem przypominały raczej zakurzone mysie fu-
terko niż złociste kłosy zbóż. Brwi, choć gęste i ciemne, też nie kładły
się na jej czole niczym skrzydła krucze. A schowane za zasłoną rzęs
oczy przywodziły na myśl szarytkę, nie lazurem muśniętą modraszkę.

Nie była ładną dziewczyną.
Krępa i pulchna, o rumianych, zdrowych policzkach, była zupeł-

nie zwyczajna. I choć czasem wędrowni parobkowie szeptali między
sobą o jej udach, które odsłaniała, zakasując spódnice przy praniu,
wiedziała, że to chwilowe zainteresowanie zgaśnie, gdy tylko na ho-
ryzoncie pojawi się piękna Gorysława Iwanowna z kroplą bursztynu
chowającą się między bujnymi piersiami lub majestatycznie przepły-
nie kapłanka Jelenny, niosąc za sobą uwodzicielski cień śmierci.

Nie była ładną dziewczyną.
Wiedziała, że i tak znajdzie męża. Była jedynym dzieckiem Wasilija

i dziedziczką jego pokaźnego gospodarstwa. Gdy tylko ociec z matką
uznają, że czas jej za mąż, do jej ręki znajdą się chętni. Ale wiedziała
też, że może kiedyś obdarzy kogoś miłością, lecz jej nigdy nikt nie
pokocha. Miała piętnaście wiosen, a czuła się jak stara Masza, zapo-
mniana i niechciana.

– Żywia! – Niecierpliwy głos matki wyrwał ją z zamyślenia, więc
szybkim ruchem opuściła wiadro do studni.

– Idę! Idę! – Ułożyła koromysło wygodnie na ramionach i szybkim
krokiem ruszyła ku chacie. – Lísci naniosło i musiałam wiadro myć.

* * *

Niosła starej Maszy chleb z wczorajszego wypieku i jajka od dropiatej
nioski.

Zawsze bała się staruszki. Krążyły o niej dziwne opowieści. Że jej
chatka pojawiła się nagle pośród nocy. Że Masza potrafiła przekląć
spojrzeniem. Że jej dotyk zamieniał ciało w kamień. Że była jedną
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z zapomnianych bogiń. Dorośli pukali do drzwi domku nocą, w ta-
jemnicy i w potrzebie. Dzieci bały się dziwnej i samotnej kobiety, która
opuszczała chatę jedynie szczelnie omotana szalem kładącym się na jej
ramionach niczym szaro-fiołkowe skrzydła, z twarzą ukrytą w cieniu
kaptura w kolorze wiosennych dzwonków, w spódnicach sztywnych
i tak długich, że skrywały nawet jej stopy i zdawało się, że kobieta
płynie nad ziemią.

Kiedyś, gdy Żywia była mała, z innymi dzieciakami rzucała kamy-
kami w drzwi Maszy, śpiewając głupie rymowanki, a gdy cień poruszał
się lub drzwi skrzypnęły, wszyscy rozbiegali się niczym spłoszone kur-
częta. Zdarzyło się raz, że tłuściutkie nóżki trzyletniej Żywii nie na-
dążyły; dziewczynka potknęła się i silne palce zamknęły się boleśnie
na jej różowym ramieniu. Przerażona, zacisnęła powieki i modliła się,
by nie spojrzeć w oczy przeklętej. Dziwnie miękki głos otarł się o jej
skórę w niezrozumiałym i niezapomnianym: „Ciało to ciało, dziecko”.

Teraz gdy matka wysyłała ją z wiktuałami dla Maszy, Żywia po-
spiesznie przekładała chleb, jajka, gomółki sera i masła do skrzyni pod
oknem, stukała w okiennicę i niemal biegła do domu. Nigdy, prze-
nigdy się nie odwracając. Zawsze ścigana echem dziwnych słów.

Dzís jednak się zawahała.
Samotna chatka Maszy stała oddalona od reszty domów, bardziej

na skraju lasu niż wsi. Wtulona w buczynę ĺsniącą srebrem kory i po-
łyskującą zielenią nowych lísci, przysiadła skromnie na kobiercu roz-
kwieconej łąki. Wijąca się przez wieś droga tuż za domem Maszy
mijała ogrodzenie z okorowanych pni brzóz, pachnące wciąż żywicą
i słońcem, i zanurzała się w las.

Żywia znała ten las.
Znała go tak, jak znała każdą piędź oćcowych pól. Jak każdy kąt

chaty. Jak własną kieszeń, w której kryły się tęczowy kamień ze stru-
mienia przy cisowym zagajniku, skradziony matce i pieczołowicie za-
winięty w lísć łopianu balsam z pszczelego wosku i oleju z lnu oraz
kawałek żółtej wstążki, którą znalazła nad wodą.
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Spędzała w lesie dni całe, szukając grzybów i dzikiej cebuli. Za-
glądała pod líscie i zbierała czerwone poziomki do rąbka spódnicy, po
czym siadała na polanie, w cieniu wielkiego dębu, i jadła jedną ja-
godę po drugiej, ciesząc się kwaskową słodyczą soku. Malowała usta
borówkami i jeżynami z głębi lasu. Ścieliła kobiałkę malinami. Wie-
działa, gdzie jest barć z wrzosowym, jesiennym miodem. Wbiegała
czasem na chwilę między drzewa, by wrócić z garścią pełną pachną-
cych zielenią ziół. Wczesną wiosną zbierała zaplątany w kolce i drobne
gałązki zimowy podszerstek i futro. Czesała potem miękkie wilcze, li-
sie i zajęcze włosy i snuła delikatną wełnianą nić, w myślach widząc
zimowy płaszcz, lekki i ciepły.

Znała ten las. Jego oddech.
Stanęła pośrodku drogi, w zachwycie unosząc dłonie i próbując do-

tknąć wysokich łuków gałęzi. Niecierpliwymi palcami łapała leniwe
promienie światła. Zatańczyła, a pył pod jej stopami zawirował i roz-
błysnął. Za nią droga ginęła pośród drzew. Przed nią trakt ginął po-
śród drzew. Żywia stanęła pośrodku drogi.

Nagle, niczym spłoszona sarna, pobiegła przed siebie, lekko prze-
skakując nad nierównościami, unikając z wdziękiem plączących spód-
nice jeżyn. Przemknęła przez niewielką polanę i stanęła nad wartką
strużką strumienia. Kilka kroków wzdłuż brzegu, pośród błękitnych
niezabudek i żółtych kaczeńców, i jej oczom ukazała się omszała misa
poidła. Nikt nie wiedział, czy kamienne naczynie jest zapomnianym
ołtarzem nieznanego boga czy może reliktem świata, który był przed-
tem. A może kropla drążyła kamień i strumień opływał granit tak
długo, tak nieustająco, od zawsze, że pośrodku lasu, na skraju polany,
do kamiennej misy spływała woda, przesączając się przez ciemnozie-
lony mech jak przez sito i przepływała przez obły rant, by, szemrząc,
biec dalej w świat? Żywia zanurzyła dłonie w zimnej jak lód wodzie
i śmiejąc się, rozrzuciła krople na błękit niezapominajek, a resztę wil-
goci wtarła w rozgrzane policzki. Wciąż roześmiana i beztroska, schy-
liła się raz i drugi i po chwili trzymała w dłoniach przepyszny bukiet
polnych kwiatów. Zatopiła w nim twarz i nagle poczuła strach.
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Brzęknęły srebrne kabłączki.
Przerażenie ścisnęło jej pierś.
Zafalowały ciemne włosy.
Lód zmroził jej serce.
Smukła dłoń zawisła nad jej ramieniem.
Nikogo za nią nie było.
Blade usta wykrzywiły się w grymasie, który nie próbował nawet być

uśmiechem.
Była sama!
Białe niczym kość błyszcząca w słońcu szpony musnęły drżące plecy.
Niezapominajki rozsypały się po trawie.
Zacisnęła dłoń kurczowo na połach koszuli, jakby próbując się nią

otulić, ocalić resztki ciepła. Drugą rękę zacisnęła w pięść i zagryzła
mocno, mocniej, do krwi niemal, usiłując zdusić wyrywający się z niej
na wpół zwierzęcy krzyk, skowyt, szloch. Biegła, nie zważając na leśne
runo szarpiące obrąbek spódnicy. Półprzytomna ze strachu, wpadła
na brzozowe belki opłotek, odwróciła się i oparła plecy o rozgrzane
słońcem drewno. Las milczał.

Poczuła się nagle bardzo głupia.
W ciepłych popołudniowych promieniach, z plecami bezpiecznie

wspartymi o brzozowe bale, odetchnęła ziemią i trawą, pyłem drogi
i dymem palenisk, chlebem i kozią sierścią; wsłuchała się w znajome
dźwięki, rozmowy, pokrzykiwania pastuchów, szczekanie psów, jazgot
kur, kaczek, gęsi i śmiech dzieci. Całe to „spotkanie” w lesie było jedy-
nie grą jej wyobraźni. Albo efektem niespodziewanej krótkiej drzemki.

A przecież... to było tak realne, tak prawdziwe. Choć nie stanęła
z kobietą twarzą w twarz, pamiętała każdy szczegół, jakby spędziły
razem wieczność. Ciemne włosy ĺsniące jak przygarść jabłkowych pe-
stek. Srebrne kabłączki i biała krajka w zawiły wzór w kolorze nieba.
Niebieska suknia i taka sama krajka wokół dekoltu. Dziwne rękawy,
szerokie i zwiewne niczym motyle skrzydła. Spódnica długa, zbyt
długa, z rąbkiem ginącym pośród kaczeńców i niezapominajek. I te
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dłonie... białe, smukłe, z wąskimi sztyletami paznokci ĺsniącymi zło-
wieszczą bielą kości.

I okrucieństwo. Przyczajone w ciemnych oczach, w uśmiechu ostrym
i drapieżnym.

Żywia dowiedziała się, co czuje mysz w objęciu kocich pazurów,
których obła smukłość obiecuje jedynie ból. Wzdrygnęła się. Wysta-
wiła twarz ku słonecznym promieniom. Ciągle opierając się o brzo-
zowe bale, przesunęła się ostrożnie ku wej́sciu do wioski.

Obrzuciła las uważnym spojrzeniem, szukając cienia błękitu, ruchu,
obecności, lecz knieja milczała. Wskoczyła w bezpieczny krąg wioski,
złapała leżący przy drzwiach Maszy koszyk i pobiegła do domu. Nie
widząc palców Maszy splecionych w skomplikowaną sieć, nie słysząc
słów skierowanych do drzew:

– Nie należy do ciebie.

* * *

Bose pięty uderzyły o modrzewiowy próg i zdyszany, choć dźwięczny
głos Pietii poniósł się po chacie:

– Cyganie! Tabory idą!
Odwrócił się, by pobiec dalej, ale ostry tembr Lubawy zatrzymał go

w pół kroku:
– Gdzie staną?
– U starej Maszy, na łące. Już się zgodziła, z sołtysem gadali.
– Wody się napij i leć dalej. Roszkowej spytaj, czy jej trzeba pomocy,

a jak nie, to niech śle dziewki do mnie. Pierogów narobię. Biegnij już!
Żywia! Idź do lasu i przynieś mi ziół, ty wiesz, gdzie rosną.

Żywia zamarła. Ostatnia wyprawa do lasu nie skończyła się zbyt
dobrze. Cały czas pamiętała ten paraliżujący strach, który ogarnął ją
przy kamiennej misie, cały czas prześladował ją zapach niezapomina-
jek i ten dziwny spokój, który poczuła, gdy tylko dobiegła do chaty
Maszy...

– Może w ogródku narwę?
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– Za mało będzie. Leć, dziecko, czasu mało.
Pobiegła. Pobiegła w las, którego po raz pierwszy w życiu się bała.

Na polanę, gdzie pleniło się zielsko, z daleka od kamiennej misy i nie-
zabudek. Przy cisowym zagajniku, z dala od szemrzącego strumienia.
Szybko narwała ziół i co tchu pognała do domu, czując dziwny strach,
jakby ktoś lub coś śledziło jej każdy krok.

Zwolniła dopiero na podwórku. Wypłukała zioła i rozłożyła je na
wiklinowej macie do wyschnięcia, cały czas czując ten sam dziwny
strach, który na stałe, zdawało się, zagościł w jej duszy.

– Możesz ísć tabory oglądać, wiem, że chcesz – odezwała się nie-
spodziewanie Lubawa. – Tylko zajrzyj do Roszkowej, niech Gorysławę
mi przyśle do pomocy.

Nie widziała, jak Lubawa patrzyła za nią z niepokojem; była zbyt
przejęta perspektywą spotkania z Riną.

Mairinę poznała wiele lat wcześniej, Cygankę w jej wieku, niepo-
korną, szaloną dziewczynę, która tańczyła na dachach taborów i bie-
gała po rozciągniętych między wozami linach, zręczna niczym wie-
wiórka.

– Tak ci się tęskni za twoją Cyganeczką? – Głos Gorysławy brzmiał
nieskrywanym rozbawieniem, choć ostentacyjnie rozcierała stłuczone
ramię.

– Przepraszam – wydusiła z siebie Żywia, zakłopotana. – Szłam po
ciebie, matka mnie posłała.

– Pierogi lepić. Tak pomyślałam, że będzie chciała pomocy. Jak
już znajdziesz tę swoją Cyganeczkę, to biegnij do mnie, matka kołacze
robić będzie, przydasz się jej.

Gorysława lepiła najmniejsze i najzgrabniejsze pierogi w całej wio-
sce, Żywia zaś lubiła i umiała wyrabiać ciasto, a jej chleby i kołacze
wychodziły najładniejsze i najlepsze. Często pomagały w wiosce, jak
była okazja, wesele czy inne święto. Jak dzís, gdy wieczorem cała wieś
będzie z Cyganami bawić się do rana.

Właśnie! Zawstydzona tym, że wpadła na piękną Gorysławę, zu-
pełnie zapomniała, że miała oglądać przejazd taborów.
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– Przepraszam, ja...
– Biegnij. – Gorysława uśmiechnęła się szczerze.
Pobiegła. I stanęła w zachwycie, gdy malowane wozy, ciągnięte

przez identyczne czerwone woły, majestatycznie szły przez wieś. Wo-
kół nich Cyganie, w kolorowych, zwiewnych szatach, skrzący się od
tęczowych kamieni, tańczyli w rytm muzyki wygrywanej na niezna-
nych Żywii instrumentach. Srebrne i złote bransolety, które zdobiły
ramiona i kostki dziewcząt i kobiet, brzęczały w rytm ich kroków.
Po dachach taboru skakali akrobaci. Przeskakiwali z wozu na wóz,
wspinali się na ramiona przyjaciół i balansowali na krawędzi upadku.
Wśród nich rude włosy Riny ĺsniły niczym płomień. I choć nie była
jedynym rudzielcem pośród cygańskiej braci, to dla Żywii była jedyna.

– Rina! – krzyknęła radośnie, gdy spoczęły na niej zielone oczy. Za-
klaskała w dłonie, gdy przyjaciółka zgrabnie zeskoczyła z wozu i wy-
lądowała tuż przed nią. – Jakże wyrosłaś! – szepnęła w zachwycie,
tuląc Rinę do piersi i gładząc jej niesforne loki. – Jak wypiękniałaś!

– Żywia, siostro! – Nie wiedzieć czemu to zabolało. – Siostrzyczko!
– Rina obejmowała ją mocno. – Przyjdziesz wieczorem? Tak wiele
mam ci do opowiedzenia!

– Będę. Oczywíscie, że będę.
Ucałowała dłonie przyjaciółki i kryjąc nagły rumieniec, pobiegła do

domu Wasilisy Pietrowny pomóc z kołaczami.

* * *

Pośrodku pola płonęło ognisko. Suto zastawione stoły tuliły się do
taborowych wozów, a przestrzeń między nimi a ogniskiem wypełniały
kolorowe koce i poduszki. Na wolnym kawałku łąki tańczyli zarówno
Cyganie, jak i mieszkańcy wsi. Święto łączyło wszystkich.

Stary Cygan siedział pośród dzieci i opowiadał historie ze swego
życia. Te same, których dawniej Żywia słuchała z równie nabożnym
skupieniem, co ta dziatwa teraz.

Mitia Iwanowicz zaś w zamyśleniu wysłuchiwał wieści ze świata.
Później, gdy przywódcy skończą naradę, te same wieści opowiedzą
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inni reszcie wsi, teraz jednak wszyscy patrzyli, jak czoło Mitii chmurzy
się i rozjaśnia z każdą nową opowieścią.

– Tu jesteś! – Na koc obok niej opadła Rina i natychmiast ułożyła
się wygodniej, kładąc głowę na udach Żywii. – Nie uwierzysz, co nam
się przydarzyło.

I opowiadała. O wsiach, w których nie mogli się zatrzymać i o tych,
gdzie witani byli równie ciepło, co w Ostówce. O miastach, gdzie
dawali przedstawienia dzień cały i płacono im w brzęczącej monecie.
O tym, jak próbowano ukraść im woły, piękne czerwone woły, których
hodowlą trudził się klan osiadły gdzieś w górach.

A Żywia patrzyła na przyjaciółkę i jedynym, co kłębiło się jej w gło-
wie, było:

– Las mnie wystraszył.
Rina zamilkła w pół słowa.
– Opowiedz.
W rwanych słowach opowiedziała o niezapominajkach i srebrnych

kabłączkach. O kuszącym pięknie i okrucieństwie skrytym pod oĺsnie-
wającą urodą. W pewnym momencie przyjaciółka zerwała się na rów-
ne nogi, złapała ją za rękę i pociągnęła do ciemniejszego kąta, gdzie
trzy Cyganki rozprawiały o czymś cicho ze starą Maszą.

– Żywia spotkała Cudowną – oznajmiła Rina.
Zakrzątnęły się wokół Żywii od razu, ciepłe ręce ujęły ją pod ramię

i usadziły pośrodku niewielkiego kręgu. Poczuła na czole nagłą wil-
goć, gdy jedna z Cyganek namaściła ją pachnącym olejkiem, a inna
masowała jej nadgarstki, nucąc pod nosem.

– Dotknęła cię? – spytała szeptem Masza, a jej głos brzmiał ciepło,
pozbawiony zwykłej skrzypliwości.

Skupiła się na wspomnieniu. Na dłoniach, tak blisko jej skóry. Na
szponach...

– Chyba tak.
Opowiedziała im o dłoniach muskających jej plecy, o szponach tuż

nad jej ramieniem.
– Kim jest Cudowna?
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– To rusałka – odpowiedziała jej Rina. Reszta kobiet zakrzątnęła
się znowu, wyjmując spomiędzy spódnic buteleczki i flakoniki, brzę-
cząc srebrnymi bransoletami, nucąc jakieś zaklęcia. – Żywi się magią,
wysysa ją z człowieka niczym krew i życie, zostawiając puste ciało.
A ciało bez magii, bez duszy, umiera.

– Dlaczego ja? Przecież ja nie mam magii...
Nie miała. Wiedziałaby o tym.
– Każdy ma magię, głuptasku. – Dłonie Rini gładziły mysie włosy

Żywii. – Nie każdy jej używa, nie każdy ma jej tyle, by jej używać, ale
każdy ją ma. Ty masz jej tyle, by używać, ale Masza nie chce cię uczyć.

– Masza chce ją uczyć. – Głos Maszy rozbrzmiał tuż przy uchu
Żywii. – Masza po prostu nie może uczyć kogoś, kto się jej boi i ucieka.

Żywia zapłonęła ze wstydu.
– Ja... ja...
– Boisz się mnie. Dokładnie jak reszta. Jakby mój dar mógł was

zranić.
– Jaki dar?
– Masza jest nekromantką – jedna z Cyganek zdecydowała się od-

powiedzieć. – A wy, choć czcicie Jelennę, Panią Śmierci, to boicie się
jej sług.

– Ale we wsi jest już służka Jelenny! Masza nie jest... Masza...
– Larissa jest kapłanką i służy Pani wiernie. Ale Masza ma dar.

I swoją magią też służy Pani.
Żywia nic z tego nie rozumiała. Jakieś magie, dary, gadanie starych

bab. Ot, przestraszyła się w lesie – matka zawsze mówiła, że ma bujną
wyobraźnię, że powinna mniej śnić, a więcej robić. Tak też będzie. Od
dzís.

– Chodźmy stąd, Rina. Chcę zobaczyć, jak tańczysz. – Nie czekając
na przyjaciółkę, pobiegła do kręgu, złapała za rękę parobka Wasilija
i zaczęła tańczyć.

Nie chciała widzieć zatroskanych spojrzeń ani przyjaciółki, ani Ma-
szy, ani zaskoczonej jej dziwnym zachowaniem matki.
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* * *

Polana wciąż jeszcze różowiła się kwiatami jagód, wciąż jeszcze ĺsniła
soczystą zielenią lísci i obezwładniała aromatem poziomek. Żywia pu-
ściła rękę przyjaciółki i przykucnęła, by nazbierać w rąbek spódnicy
czerwonych jagód.

– Chodź, Rina! – krzyknęła do Cyganki, która badawczo spoglądała
na ciemniejący po drugiej stronie polany las. – Nikogo tu nie ma.

Spłoszona jej okrzykiem wiewiórka zakwiliła cicho i szybko prze-
mknęła po pniu do gniazda.

– Nikogo, mówisz? – zaśmiała się Rina. Przeskoczyła nad nie-
wielkim strumykiem, przebiegła kilka kroków pośród traw, zawiro-
wała w tańcu, a sute spódnice zahaczyły o jeżynowy krzew i upadła,
roześmiana, szczęśliwa, zarumieniona, pośród nakrapianej różem zie-
leni.

Żywia podbiegła, zaniepokojona, ale Rina leżała z szeroko rozło-
żonymi rękami i śmiała się do nieba, do słońca, do niej. Trochę zła,
Żywia wrzuciła dorodną poziomkę w usta przyjaciółki i starannie wy-
brała drugą dla siebie. „Soczysta słodycz” – pomyślała.

Dłoń chwyciła jej rękę, zanim zdążyła wybrać drugi owoc, i ciche
„daj mi” rozbrzmiało niczym dzwon w nagłej, niespodziewanej ciszy.
Śmiech urwał się, jakby ucięty nożem, a między przyjaciółkami nastała
znaczona czerwienią policzków i jagód cisza.

– Nie chcę być twoją siostrą – Żywia wyrzuciła, co od kilku dni
leżało jej na sercu.

Patrzyły na siebie przez chwilę, a cisza tańczyła między nimi, ciężka
od niewypowiedzianych słów. Oczy Riny pociemniały, a szare ślepia
Żywii błysnęły burością niczym burzowa chmura.

– Dobrze – zgodziła się lekko Cyganka i podniosła na łokciach, by
opaść, równie lekko jak jej słowa, na kolana Żywii. Ta, niewiele my-
śląc, pochyliła się ku niej. Gdy jej usta dotknęły warg Riny, jedyne,
o czym mogła myśleć, to „soczysta słodycz”.

* * *
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Las był zły. Wściekłość szarpała gałęzie niczym wichura, złość trzę-
sła osiką i młodą buczyną, gniew parskał wzburzonym strumieniem,
skacząc zajadle z kamienia na kamień.

Cudowna tańczyła swą złość burzą i deszczem, wykrzykiwała ją
wiatrem. Pobiegła lekko, szybko i cicho. Na żer. Na gniew.

* * *

Wracały do wioski z rąbkami pełnymi czerwonych jagód, z ustami
czerwonymi od pocałunków i sercami pełnymi nadziei.

Brzęk srebrnych kabłączków.
Gniewny syk wiatru pośród koron drzew.
Zafalowały ciemne włosy.
Wściekły powiew szarpnął rudą i złotymi kosami.
Smukła dłoń zaciska się na ramieniu.
Z trzaskiem pękła kora młodej brzozy.
Blade usta wykrzywione w grymasie.
Pierwsze krople deszczu uderzyły o rozgrzaną skórę.
Białe niczym kość szpony...
– Biegnij, Rina! Biegnij do wioski!
– Nie bez ciebie! – krzyknęła Cyganka, pochylona do ucha Żywii. –

Biegnijmy razem! Uciekniemy jej. – Sama nie wiedziała, czy na myśli
ma burzę czy rusałkę.

Biegły jak spłoszone sarny, jak zające uciekające przed lisem. Czer-
wone jagody padały na ziemię, gdy obie podnosiły spódnice, pięty
uderzały o ziemię, a czerwień krwi ze zranionej kamieniem stopy nik-
nęła w strugach deszczu.

Wciąż trzymały się za ręce, gdy zdyszane i przerażone dopadły
brzozowego ogrodzenia, a następnie pobiegły w bezpieczny krąg ta-
borów.

Nie widziały wykrzywionych z wściekłości ust Cudownej, nie wi-
działy ochronnego znaku, który rzuciła w rozgniewany las Masza.

Widziały tylko siebie.
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Gorysława uśmiechnęła się tylko, gdy wyłoniły się z taborów ubrane
w kolorowe stroje Cyganów.

– Będę musiała sama pój́sć po jagody – rzuciła z uśmiechem i par-
sknęła, gdy uszy Żywii zapłonęły czerwienią.

* * *

– Tam gdzie zawsze dać? – spytał Grisza.
Młynarczyk jak zwykle przyniósł mąkę pod nieobecność Lubawy.

Żywia nawet myślała kiedyś, że Grisza próbuje do niej smalić cho-
lewki, ale przyznał się, że po prostu lubi kołaczki, którymi go często-
wała. Lubawa uważała, że byłby dobrym zięciem, i znikała, by dać
młodym chwilę, gdy tylko Grisza miał się pojawić z dostawą.

– Tak. Dziękuję – odpowiedziała i podała mu talerz z łakociami. –
Woda w cebrzyku, mleka dzís potrzebuję – rzuciła. – Co u was słychać?
Dawnom waszej matki nie widziała, a bywała przecież u nas po chleby.

– Jest trochę zła ostatnio – powiedział i szybko przełknął kęs ko-
łaczka. – Chciała nas swatać, ale Cyganichy mówiły, że do Maszy na
nauki idziesz. A wiedźmie nie lza za mąż ísć.

– Jeszcze nic pewnego. – Nie chciała się przyznać, że od czasu
pamiętnej burzy w lesie, na myśl o której wciąż się czerwieniła, coraz
poważniej myślała o propozycji Maszy. Wiedźmie w końcu nie lza za
mąż ísć... – Spakuję ci chleb dla matki, poczekaj.

Zakrzątnęła się po kuchni, zawinęła ciepłe wciąż bochenki w szmatkę
i podała chłopakowi.

– Powiedz jej, że wiedźma, nie wiedźma, ale chlebów jej zawsze
upiekę.

– Powiem.

* * *

Wiosna, zielona i przesycona kolorami, powoli przechodziła w mie-
niące się złotem lato. Tam, gdzie jeszcze niedawno różowiły się kwiaty,
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dzís czerniły się liczka jagód, miast bieli – czerwień malin. Świeża zie-
leń traw stawała się ciężkim, sennym złotem kłosów. Coraz bliżej było
dnia, gdy Cyganie ruszą dalej.

Nikogo nie dziwiło więc, że dziewczęta spędzały ze sobą każdą
wolną chwilę, że wracały zdyszane, zarumienione, z ustami czerwo-
nymi od... jagód, że wciąż trzymały się za ręce. Wzdychali czasem,
że żal, taka młoda, a już wiedźma, ale mówili pośród siebie, że Cy-
ganka odejdzie i wszystko będzie jak dawniej.

– Masza na was czeka w chramie – przywitał je Pietia, gdy stanęły
na chwilę przy opłotkach, niepewne, czy biec do taborów, czy może
Żywia powinna do dom ísć.

– Masza? – spytała Żywia.
– W chramie Jelenny? – dopytała Rina.
– Tak, ísć macie natychmiast.
Już za młynem usłyszały płacz i zawodzenie. Pobiegły do chramu,

gnane niepewnością i strachem. Przepchnęły się przez zawodzące ko-
biety, zarówno Cyganki, jak i wieśniaczki, i stanęły przed marami.

– Grisza! – krzyknęła Żywia.
Młynarczyk, który tak kochał jej kołaczki, leżał bez życia na ma-

rach. Poczuła, że płacze.
– Cudowna go zabiła. – Głos Maszy przebił się przez rozpacz pła-

czek, przez łzy Żywii.
– Cyganów wina! Z nimi przyszła! – krzyczała zrozpaczona młyna-

rzowa.
Cyganki obruszyły się, jednak nim ktokolwiek zdążył podjąć oskar-

żenie, Masza rzekła uspokajająco:
– W Dzierzbnie młódka zmarła. Ledwo ją za mąż wydano, jeszcze

się z mężem nie pokładła, gdy zmarła. Jego znaleźli martwego, ona
znikła.

Wszystkie kobiety, nawet Cyganki, uczyniły znak odpędzający zło.
Wszyscy wiedzieli, że rusałka nie spocznie, póki nie zaspokoi głodu
serca, a jeśli męża zabiła i wciąż się błąka, to nie znajdzie ukojenia,
trzeba będzie ją ubić.
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– Więcej same do lasu nie pójdziecie! – Lubawa i Vadoma krzyknęły
jednocześnie.

* * *

– Zaprowadzisz mnie na polanę i zabiję rusałkę. – Choć nawet nie
znała Griszy, Rina była wojowniczo nastawiona. – Może sobie magii
chcieć, ale żelazo ją zrani.

– Nie wymkniemy się. Zresztą, ja się jej boję – przyznała cicho
Żywia. – Jeśli cię skrzywdzi, to nie wiem, co zrobię – szeptała nieprzy-
tomnie, całując usta i ręce ukochanej.

– Miłaja, nic mi nie będzie.

* * *

Niezapominajki wciąż jeszcze kwitły błękitnym i liliowym kobiercem,
ale złotych kaczeńców było jakby mniej. Omszałą kamienną misę po-
woli napełniał zimny strumień, by chwilę potem przeskoczyć dziarsko
ponad kamiennym brzegiem i pobiec hen, w dal. Polanę wypełniało
słońce, upał prażył i trawy kurczyły się pod nieubłaganym dotykiem
żaru.

Dziewczęta stały na brzegu strumienia, lustrując czujnie przeciwle-
gły brzeg. Nic się nie działo. Były same.

Nie brzęknęły srebrne kabłączki. Zbłąkany powiew wiatru nie roz-
wiał ciemnych włosów. Powietrze trwało nieruchomo, nic nie burzyło
spokoju polany i cichego szmeru strumyka.

– Nie ma jej – szepnęła Żywia z radością i zanurzyła usta w rudych
włosach Riny.

– Nie ma jej – odpowiedziała Rina i poszukała ust Żywii.
Soczysta słodycz pocałunków już dawno przestała im wystarczać

i dłonie wplątały się w rozcięcie koszul, sięgając ku niewielkim pier-
siom, palce powędrowały wzdłuż ud, wyżej, wyżej jeszcze, w ciepło...

Brzęknęły srebrne kabłączki...
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– Nienawidzę cię! – krzyczała Żywia wprost w piękną, okrutną
twarz Cudownej. Odepchnęła od siebie Rinę i stanęła, ujmując się
pod boki. – Czemu Grisza?! Co ci zrobił? To był taki miły chłopiec.
Ktoś mógł się w nim zakochać, a ty mu to odebrałaś!

Krzyczała na rusałkę, jakby mogło to coś zmienić. Rzucała słowami
niczym kamieniami, nie patrząc, nie myśląc, czując jedynie żal.

– Pach... pachniał... miłością. – Niepewne słowa rusałki brzmiały,
jakby niósł je powiew wiatru. – Magią i miłością. – Ciemne oczy
spojrzały wprost na Żywię, a głos Cudownej rozbrzmiał mocniej, do-
nośniej, pewniej. – Pachniał tobą.

– I dlatego go zabiłaś?!
– Ciebie też zabiję. – Głos rusałki wzmocnił się jeszcze, jakby Żywia

karmiła ją samą swoją obecnością. – Nie martw się, to nie będzie
bolało. Będę dla ciebie dobra. Byłam dobra dla chłopca.

Żywia sięgnęła po niewielki nożyk, który nosiła przy pasku, lecz gdy
podniosła wzrok, wydawało jej się, że widzi przed sobą Gorysławę: jej
pszeniczne kłosy, smukłą talię, bursztyn między krągłymi piersiami.
Na moment ujrzała wyniosłe piękno kapłanki Larissy, ciemne oczy
utkwione w żelaznym ostrzu. Obraz rozwiał się w szarą mgłę, która
zamigotała i znikła, a przed nią stała już tylko Rina. Rude włosy skryte
pod błękitną chustą, nausznice z kolorowymi kamieniami, sznury ko-
rali wokół śniadej szyi. Te usta, czerwone od pocałunków. Te oczy,
zamglone od miłości.

– Rina! – Niewiele myśląc, Żywia pobiegła ku przyjaciółce. – Rina,
najmilsza, martwiłam się, że coś ci się stało. Zniknęła, nie szukajmy
jej już, proszę.

– Nie musimy, miłaja. Słodycz ust Riny nigdy się jej nie znudzi.
Żywia nigdy nie skończy się w niej rozsmakowywać. Każdy kolejny
pocałunek sprawiał, że brakowało jej tchu, że miękły jej kolana, aż
pociągnęła ją za sobą, w dół, na kobierzec z niezapominajek. Pocału-
nek za pocałunek, oddech za...

– Żywia!
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Głos Riny był pełen rozpaczy i gniewu. Pchana nieznaną jej wcze-
śniej nienawíscią Cyganka zanurzyła żelazne ostrze w plecach rusałki.
Jednak ta zdawała się tego nie zauważać.

– Żywia! Błagam cię! Spójrz na mnie! – błagała Rina.
Słodycz pocałunków...
Oddech. Tak potrzebny, tak ważny.
Uchylić powieki i spojrzeć w oczy... ciemne oczy. Okrutne oczy.
Żywia resztką sił odepchnęła od siebie Cudowną.
– A więc tak zabijasz – westchnęła Żywia, wbijając żelazne ostrze

w pierś rusałki.
Brzęknęły srebrne kabłączki.
Cudowna krzyknęła i rozpadła się w pył, brudząc szarym prochem

błękit niezapominajek.
– Żywia! – Rina jednym skokiem była przy niej. Patrzyła z niepo-

kojem, a jej dłonie drżały.
– Wybacz mi. Nie chciałam...
– Ja widziałam ciebie. Dwie Żywie. Dlatego tak długo... Wybacz

mi, miłaja!

* * *

Kilka dni później Cyganie zniknęli. Pewnego dnia Ostówka przebu-
dziła się do życia i taborów nie było; zostało po nich wspomnienie
i zdeptana łąka przy domu Maszy. Odeszła też Rina, choć zdążyła
pożegnać się z Żywią, pośród gorączkowych pocałunków szepcząc:
„Wrócę, miłaja. Wrócę”.

I choć wszystko wróciło na stare ścieżki, nic nie było takie samo.
Śmierć Griszy dotknęła Ostówkę i zostawiła wspomnienie okrutnej

rusałki, ból i łzy.
Żywia odwiedzała Maszę coraz częściej, aż pewnego zimowego dnia

wyszła z jej chaty otulona szalem niczym szaro-fiołkowymi skrzydłami,
a jej stopy, skryte pod zbyt długimi spódnicami, zdawały się nie doty-
kać ziemi.
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A potem nadeszła wiosna, a wraz z nią tabory i Rina. Doroślejsza,
piękniejsza.

I wracała. Zawsze wracała.
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JAK URATOWAĆ KOTKA

Z NAWIEDZONEGO DOMU

–
A. SZYDLIK

Urodzona w Olsztynie, od ponad dekady mieszka w Warszawie. Za
dnia korposzczur, w nocy maniakalna czytelniczka. Zadeklarowana
przeciwniczka pomidorów, lubi kimchi, francuskie sery i dobre wino
(niekoniecznie naraz) oraz zapach bzu o północy.
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Znalazłom ten portfel na przystanku, wcísnięty między krzesełka. Pod-
niosłom go, trochę bezmyślnie, trochę dla zabicia czasu. Autobus miał
przyjechać za kwadrans. Mogłom co prawda ísć piechotą, ale było
ciemno, zimno i lało, a ja byłom bardzo zmęczone. Usiadłom więc na
plastikowym krzesełku i otworzyłom portfel.

To był porządny skórzany portfel, niezbyt duży, jedynie z pięcioma
kieszonkami na karty, jedną na banknoty i bez żadnej na bilon. Port-
fel kogoś, kto nie przejmuje się drobnymi. Ale takie osoby nie jeżdżą
komunikacją miejską. Szybko przeliczyłom banknoty: trzysta złotych
i dziesięć euro. Akurat tyle, ile brakowało mi do czynszu. Żadnych
kart. Między banknotami była karteczka. Rozłożyłom ją w nadziei,
że znajdę na niej adres właściciela.

Mam pracę, którą możesz być zainteresowane. Spotkajmy się na wieży
zegarowej o północy. Weź ze sobą portfel.

Hmm.
Siedziałom i gapiłom się na tę karteczkę, aż nadjechał autobus. Kto

zatrudnia w taki sposób? Z drugiej strony po moich kontach hulał
wiatr. Z trzeciej mogłom po prostu zatrzymać pieniądze i zapomnieć
o sprawie.

Ale te trzysta złotych rozwiązywało tylko jeden z moich problemów,
a byłom już zmęczone ciągłą walką o przetrwanie. Chciałom przespać
całą noc, a nie układać rozpaczliwe plany, jak sobie dalej poradzę.

Nie mogłom doczekać się północy.

* * *

O północy na wieży zegarowej było zimno, mokro i w ogóle nieprzy-
jemnie. Już nie padało, ale chmury gnały po niebie, zasłaniając księ-
życ. Stałom tuż przy drzwiach na taras widokowy, oparte o ścianę i z
przygotowanym zaklęciem obezwładniającym, a zegar nade mną po-
woli wybijał godzinę. Kiedy uderzył dwunasty raz, usłyszałom cichy
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trzask. Powietrze zapachniało elektrycznością i przede mną zmateria-
lizowała się postać.

Pewnie można by ją było wziąć za człowieka, gdyby nie to, że od
pasa w dół była wężem. Od pasa do szyi była elegantem w garniturze,
a od szyi w górę – wikińskim wojownikiem.

– Witaj – powiedział. Miał bardzo przyjemny, niski głos, w sam raz
do nocnych audycji w radiu. – Jak powinienem się do ciebie zwracać?

– Robin. – Nigdy nie podajesz nieznanym magicznym bytom swo-
jego prawdziwego imienia. Za to zawsze jesteś cholernie uprzejme,
więc ukłoniłom się. Nie spuszczając z niego wzroku. – A ty?

– Niech będzie Północ. – On też się ukłonił. Srebrne koraliki w jego
włosach zaĺsniły w świetle księżyca. – Rozumiem, że jesteś zaintere-
sowane pracą.

– To zależy od pracy. – Wyciągnęłom rękę z portfelem.
Północ sięgnął po niego, lekko unosząc się na splotach. Odru-

chowo przywarłom plecami do ściany. Wziął portfel i nie zaglądając
do środka, schował go do wewnętrznej kieszeni marynarki.

– Praca jest niezbyt trudna, ale musisz zrealizować zlecenie dzi-
siejszej nocy. – Miał piękny uśmiech i zupełnie ludzkie zęby. I już
wiedziałom, z kim mam do czynienia.

– Co mam zrobić i ile mi zapłacisz? – Rozproszyłom wiszące na
palcach zaklęcie i skrzyżowałom ręce na piersi. On też wyraźnie się
odprężył.

Sięgnął ponownie do kieszeni i wyjął z niej małą aksamitną sa-
kiewkę. Ceremonialnie rozwiązał sznureczki i wytrząsnął na dłoń za-
wartość.

– Jeden całus – powiedział.
Całusy wyglądają jak naparstki. Ten był metalowy i miał prawie

trzy centymetry. Zacisnęłom szczękę, bo inaczej stałobym tam z roz-
dziawionymi ustami. To była fortuna. Mogłobym spłacić dług u alche-
mika, opłacić mieszkanie na rok i jeszcze miałobym na nowy grimuar.

– Co chcesz w zamian? – Patrzyłom mu w oczy, żeby nie wpatry-
wać się chciwie w całusa. Bogowie, niektóre zlecenia na zabójstwo
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oferowały niższą stawkę. Ta robota zdecydowanie nie była dla mnie.
– Żebyś poszło w pewne miejsce i przyniosło mi stamtąd zgubę. –

Poruszył palcami i całus zaĺsnił w świetle księżyca.
– A co zgubiłeś?
– Kotka. – Uśmiechnął się. – Wlazł do miejsca, z którego nie umie

wyj́sć, a ja nie mogę tam wej́sć. A tego typu sprawy to nadal twoja
specjalność.

Z pewnością był w tym jakís haczyk. Nikt nie wynajmuje mnie,
nie za taką stawkę!, żebym mu znalazło zagubione zwierzątko. Ale
mogłom pograć w jego grę. Przyłożniki zazwyczaj są nieszkodliwe,
ale w końcu to demony. No i to „nadal” w jego wypowiedzi mnie
ukłuło.

– Masz może jakieś włosy tego kotka?
– Wiem, gdzie jest. – Północ opadł nieco, tak że mogłom zobaczyć

skomplikowany wzór warkoczyków na jego głowie.
– Przed chwilą nazwałeś mnie specjalistą. – Opuściłom dłonie.
Syknął cicho, a potem wyjął z kieszeni fiolkę z odrobiną nieco sfil-

cowanego futra w środku.
– Z wczorajszego czesania. – Nawet kiedy chmury zasłaniały księ-

życ, widziałom, że jego oczy mają barwę karmelu. – Nada się?
– Jasne. – Całus ĺsnił kusząco w promieniach księżyca. Gdziekol-

wiek zaniosło sierściucha, robota nie powinna być trudna. Mało co
w naszym świecie chciałoby zabić kota. – Gdzie znajdę zgubę?

– Tam. – Północ wyciągnął rękę w kierunku jeziora i opuszczonego
ośrodka wczasowego. Zrozumiałom, czemu stawka jest tak wysoka.
Księżyca właśnie ubywało, a w takie noce nad jeziorem pojawiał się
podziemny dwór.

– Ale płacisz przed robotą. – Wyciągnęłom rękę.
Północ zacisnął palce.
– Trzysta złotych i dziesięć euro potraktuj jako zaliczkę. – Mógłby

używać uśmiechu jako środka płatniczego. – Będę tu czekał.

* * *
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Nad drzwiami widniał napis, nieco zatarty przez czas i mech, ale nie
na darmo studiowałom alchemię. Żaden mężczyzna, kobieta ni dziecko
nie może przekroczyć tych progów.

Rzucający klątwę są czasami tak strasznie krótkowzroczni. Nadal
jednak musiałom otworzyć zamek. Sierściuch pewnie wskoczył przez
któreś z wąskich okienek, ale ja byłom za duże, żeby się przez nie prze-
cisnąć. Pozostawały drzwi. Są oczywíscie zaklęcia, którymi można by
otworzyć taki zamek, ale mnie one niezbyt wychodzą. Wyjęłom więc
wytrychy i wzięłom się do roboty.

Kimkolwiek byli budowniczowie dworu, nikt nie miał o nich do-
brego zdania. Zostawili po sobie ciąg pomieszczeń, zabezpieczony jak
Fort Knox, ale bez żadnych skarbów. Nie było tu ani drogocennych rze-
czy, ani ksiąg, ani nawet kolekcji znaczków. Nie pogrzebano też nikogo
wyjątkowo potężnego ani złego. W wybudowanym nad nim ośrod-
kiem wczasowym nigdy nie zarejestrowano niewyjaśnionych zdarzeń.
Kompletnie bezużyteczne nawiedzone miejsce.

Zamek puścił po kilku minutach uważnego manipulowania narzę-
dziami. Drzwi otworzyły się powoli, a nienaoliwione zawiasy zaskrzy-
piały niemiłosiernie. Weszłom do środka i latarka od razu zaczęła
mrugać. Wyłączyłom ją, zanim żarówka się przepaliła. Przynajmniej
było ciepło, miła odmiana po przenikliwym chłodzie na zewnątrz.

Wyjęłom fiolkę z włosami kota i uniosłom ją, nucąc „but I still ha-
ven’t found what I’m looking for”. Fiolka rozjarzyła się zielonkawym
światłem, a ja poczułom wyraźne pociągnięcie w przód. Zwierzak był
gdzieś przede mną. Ruszyłom; fiolka dawała dość światła, żebym wi-
działo drogę.

Korytarz był niski i tak wąski, że ocierałom ramionami o ściany.
Musiałom ísć powoli, podłoga była zniszczona i nierówna. Przeszłom
przez pozbawione drzwi wej́scie i znalazłom się w okrągłej sali. Ściany
płynnie przechodziły w kopulasty sufit, wsparty na środku pojedynczą
kolumną. Pachniało ziemią świeżo po deszczu. W powietrzu unosiły
się świetliki, a po ścianach coś śmigało. Ostrożnie podeszłom bliżej.
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Ściany były karbowane, a między żłobieniami fruwały ptaszki wyrzeź-
bione z błękitnego drewna.

Idealny pokój dla kota, więc oczywíscie tu go nie było. Nadal czu-
łom przyciąganie gdzieś dalej. Szkoda, bo wiele bym dało za możli-
wość złapania jednego ptaszka i zbadania go. Albo chociaż przyjrzenia
się schematom ich lotu. Może za miesiąc. Nie mówiąc już o tym, że za-
łatwienie sprawy tak szybko byłoby mi bardzo na rękę. No ale cóż, jak
się nie ma, co się lubi, to się idzie w głąb nawiedzonego grobowca.

Szłom labiryntem niskich, ciemnych korytarzy, w których jedynym
źródłem światła była fiolka czaru naprowadzającego i świetliki fruwa-
jące wzdłuż ścian. Na podłodze znalazłom jednego z ptaszków. Pod-
niosłom go ostrożnie; miał ślady zębów na skrzydłach i karku. Czyli
sierściuch dobrze się tu bawił. Odłożyłom ptaszka z powrotem na ka-
mienne płyty. Zerknęłom na zegarek. Wskazywał drugą dwadzieścia
dwieście dwudziestego roku naszej ery. Czyli czas też płynął tu ina-
czej. To częste zjawisko przy dużym natężeniu magii, ale sprawiało,
że moje zadanie było trudniejsze. Kusiło mnie, by zawołać sierściu-
cha, ale nie wiedziałom, jak się nazywa. No i nie chciałom zwrócić na
siebie uwagi niczego innego.

Dotarłom do pomieszczenia tak dużego, że światło z fiolki nie się-
gało ścian ani sufitu. Powietrze było aż gęste od magii. Kichnęłom
kilka razy, by oczyścić nos. Wyczarowałom kulę światła, co było za-
skakująco łatwe, i puściłom ją do góry. Żadnych mebli czy ozdób,
nawet ściany były gładkie, za to podłogę i sufit pokrywała mozaika.
Podeszłom bliżej. Rycerz, panna, bankier liczący pieniądze. Wszyscy
w stylu średniowiecznych manuskryptów. Płyty nie były poukładane
w żadnym porządku, a wzór na podłodze nie odpowiadał wzorowi na
suficie. Fiolka nadal ciągnęła mnie do przodu. W przeciwległej ścianie
było wyj́scie. Na samym środku mozaiki leżało błękitne piórko.

Stanęłom na płycie z rycerzem; tych było najwięcej, poza tym nie
podobał mi się uśmiech panny ani nieobecne spojrzenie bankiera. Po-
czułom lekkie uderzenie magii. Moja kula światła rozbłysła mocniej,
ale poza tym nic się nie stało. Byłom pewne, że to jakaś gra. Albo
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muszę się trzymać wybranego wzoru, albo stawać na płytkach w okre-
ślonym porządku. Tego drugiego nie znałom, więc przeszłom na ko-
lejną płytę z rycerzem. Nic mnie nie zabiło, więc powoli szłom dalej.
Chwilami wymagało to nieco akrobatyki, bo jednak rycerzy nie było
tak dużo.

Mniej więcej w połowie podniosłom wzrok i zamarłom. Sufit był
znacznie niżej, może półtora metra nade mną, a postacie z kasetonów
nie przypominały już figur z podłogi. Wychudzone, o pustych oczo-
dołach i szerokich uśmiechach, wydawały się tylko czekać, by skoczyć
mi do gardła. Spojrzałom przed siebie. Sześć rzędów do końca i tylko
pięciu rycerzy, ostatni dwa rzędy od końca mozaiki.

Stałom, zastanawiając się, co robić i z przerażeniem zauważyłom,
że rycerz pod moimi stopami zaczyna się uśmiechać. Pospiesznie prze-
skoczyłom na kolejną płytę. Ciekawe, co się stanie, jeśli stanę na in-
nym wzorze? Bankier po mojej prawej wyglądał, jakby nie mógł się
doczekać, aż sprawdzę. Kolejna płyta z rycerzem była całkiem blisko,
wystarczył skok. Sufit powoli opuszczał się na mnie.

Tak się kończy granie bez znajomości reguł. Każdy średnio ogar-
nięty mag wie, że zanim się zacznie, należy chociaż zrozumieć, z jakim
rodzajem magii ma się do czynienia. Co ją napędza. I co jest stawką.
Na przykład czy mozaika pożre także moją duszę czy tylko ciało. Bez
tego można szybko wpaść w tarapaty. A mag w tarapatach to martwy
mag. Ale ja, znowu!, samo wpakowałom się w kłopoty.

Spięłom wszystkie mięśnie, wciągnęłom powietrze razem z magią.
Miałom jedną szansę. Skoczyłom, odbiłom się od wyszczerzonego wi-
zerunku rycerza i poleciałom dalej, w kierunku granicy mozaiki. Od
zderzenia z kamienną podłogą aż zadzwoniły mi zęby, a w prawym
kolanie coś niepokojąco chrupnęło, ale magia się rozstąpiła. Za sobą
usłyszałom cichy chichot. Nie odwróciłom się. Przeszłom do wyj́scia
i powoli zeszłom po spiralnych schodach. Usiadłom na stopniu, ści-
skając obolałe kolano, przez chwilę oddychając głęboko.

Właśnie prawie zostałom pożarte przez grę. Czy zapłata była tego
warta? Może powinnom zawrócić? Przecież ja nawet nie lubię kotów.
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Ale jeśli zawrócę, zostawię go tu na pewną śmierć. I stracę resztki
szacunku do siebie.

Czar naprowadzający nadal ciągnął mnie naprzód, ale jego blask
nieco przygasł. Musiałom się pospieszyć. Z ciekawości zerknęłom na
zegarek. Tysiąc czterysta dziesiąty, czternasta dziesięć.

Wyszłom na szeroki, oświetlony pochodniami hol, ozdobiony zbro-
jami. Gdzieś z oddali usłyszałom głosy. Skręciłom w lewo, zbiegłom
po kolejnych schodach i weszłom do niewielkiej komnaty, kiedyś chyba
sypialnianej. Na środku stało wielkie łoże z baldachimem, z zaciągnię-
tymi zasłonami. W kominku palił się ogień, a tańczące na ścianach
cienie rozpływały się i zlewały w nowe kształty. Starałom się im nie
przyglądać. Pomieszczenie pachniało suszonymi grzybami.

Przed kominkiem, na bardzo zniszczonym dywanie, siedziały dwie
osoby. Wyglądały na prawdziwe, ale na wszelki wypadek wyjęłom
kawałek elfiego szkła i sprawdziłom, starannie omijając cienie na ścia-
nach. Byli prawdziwi. Jeden nawet mnie zauważył.

– Robin? To ty? – Dopiero kiedy wstał rozpoznałom Tomka. Tomek
jest w porządku, jak na wilkołaka, i zawsze pamięta by przy obcych nie
używać mojego prawdziwego imienia. Tylko ma niebezpieczną pracę
i rzadko się widujemy. – Co ty tu robisz?

– Szukam kota – odpowiedziałom.
Towarzysz Tomka prychnął. Nie wstał z dywanu.
– O, to wiesz, gdzie jesteśmy – ucieszył się Tomek, wyjmując z kie-

szeni elfie szkło. Jego było oprawione w srebro i spiłowane do kształtu
monoklu. Burżuazja.

– To zwykły człowiek. – Ten drugi pociągnął nosem.
– W dworze na brzegu jeziora. – Nie poruszyłom się. Wilkołaki są

znane z szybkości działania, nie z bystrości osądów.
– A powinnísmy być w opuszczonej fabryce na południe od miasta.

– Tomek schował szkło do kieszeni. – Dasz radę nas stąd zabrać?
– Bez problemu.
Podeszłom bliżej, aż objęło mnie przyjemne ciepło ognia. Z bliska

nie wyglądali najlepiej. Tomek miał na podbródku wielkiego siniaka,
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tylko trochę zamaskowanego przez brodę. A plamy na kurtce jego
towarzysza bardzo przypominały krew. Mimo wszystko miło byłoby
usiąść przy nich i zdrzemnąć się kilka go... Cholera! Ugryzłom się
w język. Ból jest najprostszym środkiem przeciwmagicznym.

– Słyszałeś? Kawaleria przybyła. – Tomek klepnął swojego towa-
rzysza po ramieniu.

– To chuchro? – Oczy wilkołaka błyszczały gorączkowo, był blady
i spocony. – Jakoś tego nie widzę.

Wzruszyłom ramionami. Jego problemy ze wzrokiem nie były moim
zmartwieniem. Podeszłom do okienek ciągnących się przez całą dłu-
gość ściany jak otwory strzelnicze. Wyjrzałom, zasłaniając oko elfim
szkłem. Sądząc po gwiazdach, mielísmy jeszcze ze dwie godziny. Ko-
lejny raz zerknęłom na moich towarzyszy przez szkło. Na skroniach
wyrastały im małe grzybki o okrągłych kapeluszach. Czar pokoju pró-
bował ich omotać, mimo że wilkołaki są bardzo odporne na magię. Ja
nie.

– Najpierw muszę znaleźć kota. – Schowałom szkło. – Widzielíscie
go może?

– Nie. – Tomek pokręcił głową.
– Przy czwartych drzwiach po lewej śmierdziało mokrym futrem –

powiedział po chwili jego towarzysz.
To mogła być moja zguba. Albo przeciekający dach i trofea my-

śliwskie. Przed wyj́sciem dałom jeszcze Tomkowi apteczkę. Zielone
światło fiolki nie pozwalało cieniom tańczyć. Mała łaska i tak dalej.

Nie poczułom zapachu mokrego futra, ale za czwartymi drzwiami
po lewej coś stukało, szumiało i zgrzytało. Splotłom początek zaklęcia,
a potem delikatnie nacisnęłom klamkę.

Pomieszczenie było bardzo wysokie, z gotyckim sklepieniem, ale
miało może trzy metry szerokości. Wzdłuż ścian ciągnęły się sięga-
jące sufitu regały. Miały nawet przesuwne drabiny. Na półkach stały
dziwaczne mechanizmy, przypominające nieco zegary skonstruowane
przez kogoś, kto miał problem z euklidesową geometrią, a o zegarach
tylko czytał. Między takim w kształcie z grubsza słonia a prawie fili-
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żanką spał kot. Wielki, puszysty i czarny. Światło fiolki stało się niemal
białe.

– Ej, kocie, przysyła mnie... – Zawahałom się. Północ nie był czło-
wiekiem, nie znałom jego imienia. – ...twoja osoba. Czas wracać do
domu.

Kot leniwie otworzył jedno oko. Wyprysnął z półki, odbił się od
stołu, mojego ramienia, wskoczył na drzwi, przebiegł wzdłuż krawędzi
półki i z wściekłym okrzykiem ucapił powietrze. Spadł na podłogę,
szarpiąc je zawzięcie, coś gruchnęło i zabrzęczało. Rzuciłom się do
przodu. Drzwi zamknęły się z hukiem.

Meble wokół mnie zaczęły rosnąć, sufit oddalał się z przerażającą
prędkością. Zrobiłom krok w stronę miejsca, gdzie powinien być kot
i wszystko z podobnym impetem zmalało. Przy kolejnym kroku rze-
czywistość rozciągnęła się jak gumka. Zamknęłom oczy, walcząc z mdło-
ściami. Cholerne iluzje! Istnieje kilka sposobów na rozproszenie ich,
ale to też nie był rodzaj magii, w którym byłom dobre.

Po omacku okrążyłom stół. Kot nadal prychał i warczał. Oparłom
się ręką o blat i otwarłom oczy. Sierściuch siedział w plamie zieleni. Ta
zieleń była dziwnie... organiczna. Zdecydowanie wypłynęła z czegoś
i stanowiła tego czegoś ważny składnik.

– Chodź tu, idioto – powiedziałom czule.
Kot bez protestów wskoczył mi w ramiona. Szalejąca perspektywa

nie robiła na nim wrażenia, co napełniało otuchą. Iluzje były nieprzy-
jemne, ale mogło nas spotkać coś gorszego.

Dobra.
Musiałom doj́sć z zamkniętymi oczami do ściany, wymacać drzwi

i wyj́sć. Jeśli w pokoju były jeszcze jakieś niewidzialne stwory, miałom
nadzieję, że kot da znać. Przypomniałom sobie układ pomieszczenia,
ostrożnie zrobiłom krok do przodu. Nie wpadłom na nic. Wyciągnę-
łom rękę, bo jednak nie chciałom wej́sć na regał. Sierściuch ułożył się
wygodnie na moim ramieniu i mruczał cicho.

Wymacałom szczebel drabiny. Zacisnęłom na nim palce, przytuli-
łom mocniej kota i otworzyłom oczy. Drabina przemierzała ciemność
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z zawrotną prędkością, moje stopy wisiały w powietrzu, a wokół nie
było nic. Przycisnęłom kota do siebie, wyjęłom elfie szkło i przytknę-
łom je do oka.

Nic się nie zmieniło, pokoju nadal nie było. Ale w ciemności bły-
skały litery i liczby układające się w równania. Jestem absolutna noga
z magii teoretycznej, ale pewne ciągi symboli rozpozna każdy. Wokół
mnie tworzył się nowy wymiar.

– Będzie bolało – powiedziałom do kota i wskoczyłom w sam środek
tornada. Przez jedną straszną chwilę wisiałom zawieszone w próżni,
a potem runęłom w dół. Kot darł się jak opętany. A może to ja?

Upadłom na posadzkę skulone, by ochronić kota, obijając sobie
biodro. Kolano wybuchło bólem. Znowu byłom w pokoju z mecha-
nizmami i drzwi były otwarte! Rzuciłom się w nie, wypadłom na
korytarz, straciłom równowagę i z impetem wyrżnęłom ramieniem
w ścianę. Stałom tak długą chwilę, łapiąc powietrze. Pot ściekał mi po
plecach, żołądek podjechał do gardła i miałom poczucie, że cały czas
spadam, chociaż wiedziałom, że tak nie jest.

Przez cały ten czas kot zachowywał się tak spokojnie, że bałom się,
że zginął. Ale kiedy wreszcie uspokoiłom się na tyle, by to sprawdzić,
spojrzał na mnie ze znudzeniem. Wstałom i pokuśtykałom do sypialni,
gdzie zostawiłom Tomka.

Ogień już przygasł, ale cieniom to chyba nie robiło różnicy. Były co-
raz większe i coraz mniej przypominały humanoidy. Tomek i jego ko-
lega siedzieli skuleni przed samym paleniskiem. Wyglądali tak samo
kiepsko jak wcześniej, jeśli nie gorzej. Siniak na brodzie Tomka przy-
brał zielony kolor. Jego towarzysz siedział skulony jakby starał się
zwinąć w najciaśniejszą kulkę.

– Myślałem, że już nie wrócisz. – Tomek wstał ostrożnie. Nie po-
trzebowałom elfiego szkła, by dostrzec koronę z grzybków na jego
głowie. – Pokażesz nam drogę do wyj́scia?

– On może chodzić? – spytałom.
– Poradzimy sobie. – Mówił powoli, jakby dobieranie słów spra-

wiało mu trudność.
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Wyjrzałom przez okno. Mielísmy jakís kwadrans. Nie uda nam się
dotrzeć do wyj́scia z rannym wilkołakiem, nie mówiąc o tym, że nie
dałby rady przeskoczyć mozaiki.

– Nie zdążymy – powiedziałom, wciskając kota w ramiona Tomka.
Sierściuch spojrzał na mnie urażony. – Potrzymaj go.

– Też mi kawaleria – wymamrotał ranny wilkołak. Miał ceglaste
rumieńce, a jego czoło ĺsniło od potu. Cokolwiek zżerało go od środka,
robiło to bardzo szybko. Zerknęłom na moją dłoń. Zadrapania nadal
krwawiły.

Wszystkie zaklęcia wymagają nieco przygotowań. Rozumiecie, o co
chodzi. Zaklęcie zamrażające zadziała szybciej, jeśli obiekt jest mokry,
kula ognia – jeśli jest suchy. Dotknęłom kamieni, przesunęłom palcami
po łączącej je zaprawie i zaczęłom cicho recytować. Zazwyczaj daję
radę bez słów, ale byłom zmęczone i obolałe, a atmosfera w pokoju
z każdą chwilą stawała się coraz bardziej dusząca. Tomek zaklął za
moimi plecami. Zignorowałom go. Zrobiłom krok do tyłu.

– Niech się stanie – klasnęłom w dłonie.
Wilkołaki wstrzymały oddech. Ściana stała jak stała. Ranny z wes-

tchnieniem opuścił głowę na ramiona.
– No to umarlísmy – powiedział.
Tomek bez słowa wskazał na łóżko. Zerknęłom ostrożnie. Zasłony

poruszały się lekko. Materiał przypominał owadzie skrzydła, podzie-
lony na segmenty i wyszyty setką maleńkich płytek. Coś się spomiędzy
nich wysuwało. Powoli, tak powoli, że można było przeoczyć ruch.

– Zbierajcie się – powiedziałom, składając palce w kolejne znaki.
Miałom mniej czasu niż sądziłom. Zza zasłony wysuwały się palce.
Gdybym tylko się skupiło, byłobym w stanie zobaczyć, co za istota
tam leży. Bardzo nie chciałom tego robić.

Wykonałom ostatni gest, mrucząc do siebie „while we wait for the
hammer to fall”. Zaklęcie walnęło w kamienną ścianę, wyrywając
w niej dziurę wielkości słonia, rozrzucając kamienie w promieniu kilku
metrów. Do środka wdarło się zimne, mokre powietrze. Gwiazdy nad
lasem bladły.
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Jest wiele rodzajów magii, w których nie jestem dobre. Ale jeśli
chodzi o czystą magię bojową, jestem mistrzem.

– Ruchy, panowie – nakazałom.
Tomek wcisnął mi kota w ramiona, złapał swojego towarzysza pod

ramię i razem ruszyli do wyj́scia w tempie umierających ślimaków.
Czekałom, aż przejdą i plotłom zaklęcie, nie spuszczając wzroku z łóż-
ka. Coś się kotłowało za zasłonami. Szara dłoń o długich, przypomi-
nających owadzie nóżki palcach powoli je odsłaniała. Kot próbował
wydrapać sobie drogę do mojego serca. Nie mogłom oddychać.

Pchnęłom Tomka i wilkołaki przeleciały przez dziurę. Skoczyłom
za nimi. Pęd poniósł nas jeszcze kilka kroków, aż na sam grząski brzeg
jeziora.

– Robin, kurwa mać! – warknął na mnie Tomek, podnosząc się.
Jego siniak znikał w oczach. Korona z grzybów ulatywała z wiatrem.

Zignorowałom go. Splotłom najprostsze zaklęcie ofensywne i miot-
nęłom nim w dziurę. W środku coś trzasnęło melodyjnie, jakbym tra-
fiło fortepian, a potem zaszeleściło, jakby setki motyli zerwały się do
lotu.

Usiadłom na mokrej trawie, niezdolne dalej uciekać. Sierściuch
uspokoił się i zaczął nawet mruczeć. Zadrapania na dłoni wreszcie
przestały krwawić. Siedziałom tak aż do wschodu słońca, czekając, aż
poczuję się trochę lepiej.

– Kawalerio, podwieźć cię gdzieś? – Kumpel Tomka pochylił się
nade mną. Miałom wrażenie, że zadał to pytanie któryś raz z kolei.
Ozdrowiony wyglądał całkiem nieźle. Jeśli ktoś lubi lekko ogorzałych
typów o jasnych oczach i ekspresyjnych rysach. Ja lubię.

– W sumie tak. Z chęcią skorzystam.
Wyciągnął rękę w moją stronę. Miał przyjemnie silny uścisk.
– Przepraszam, że byłem takim dupkiem – dodał po chwili. – Je-

stem Darek. Może... mogę ci postawić śniadanie w ramach zadość-
uczynienia?

– Możesz mi postawić obiad – zgodziłom się. – Muszę jeszcze zała-
twić parę spraw. – Wymownie wskazałom na kota, który obserwował
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nas ze znudzoną miną. Wymienilísmy z Darkiem numery, a potem po-
wleklísmy się w stronę samochodu. To znaczy, ja się wlekłom, on szedł
dziarskim krokiem.

* * *

Wdrapałom się na wieżę ostatkiem sił. Bolało mnie wszystko, a kolano
przy każdym kroku groziło buntem. Sierściuch nawet nie protestował.
W ogóle podejrzewałom, że to nie jest zwyczajny kot, ale nie chcia-
łom oglądać go przez elfie szkło. Marzyłom, by znaleźć się w domu,
w leczniczej kąpieli.

Północ stał w tym samym miejscu, w którym go zostawiłom. Na
jego widok kot wydał z siebie radosny skrzek, wyrwał mi się z rąk
i popędził do swojej osoby. Głośno gadając, wskoczył mu w ramiona.

– Dziękuję – powiedział Północ, podczas gdy zwierzak kokosił się
w jego objęciach. Skinęłom głową, wyciągając dłoń.

– Moja zapłata – powiedziałom.
– Uczciwie zdobyta. – Na moją rękę opadł aksamitny woreczek.

Wytrząsnęłom całusa i obejrzałom przez elfie szkło. – Czy jeśli kiedyś
będę potrzebował podobnych usług, mogę się do ciebie zgłosić?

– Ależ oczywíscie. – Jeśli zamierzał tak płacić, byłom gotowe ryzy-
kować przynajmniej raz w miesiącu. Nie jestem chciwe, ale rachunki
same się nie zapłacą. Ukłoniłom się, starając się nie skrzywić z bólu. –
Dobrego dnia, Północ.

– Nawzajem – przyłożnik wykonał nieznaczny gest, poczułom ude-
rzenie magii i...

Stałom przed drzwiami wej́sciowymi do mojego mieszkania. Magia
nadal kleiła mi się do skóry, ciepła i miła jak kocyk w mroźny wieczór.
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OSTATNI MIESIĄC JESIENI

–
GABRIELA KASPRZYK

Wychowała się na baśniach i fantastyce, więc od zawsze wiedziała,
że będzie zajmować się literaturą. Dlatego studiuje polonistykę-kompa-
ratystykę. Nie wyobraża sobie napisać tekstu, w którym nie byłoby
(głównego) miejsca dla postaci LGBTQ+.
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CZĘŚĆ I – ŻONA

Chociaż prawnik przyjął ją z należną uprzejmością i gościnnością –
podał nawet ciastka z konfiturą do herbaty – opuściła jego gabinet
rozgoryczona. Przyszła porozmawiać o rozwodzie, a ten miał czelność
zasugerować, by zastanowiła się nad powrotem do męża.

– Sama pani wie – powiedział, gdy już wychodziła. – Tylko tak
można uniknąć skandalu.

– Sam pan wie, że to wykluczone – odparła chłodno.
Na ulicy czekał na nią powóz i zziębnięty woźnica. Mżyło. Ka-

zała zawieźć się do domu i trzasnęła drzwiami. Zaciągnęła aksamitne
zasłony, szczelnie odgradzając się od bladego, jesiennego światła. Do-
piero wtedy się rozpłakała. Wtuliła głowę w oparcie i zacisnęła dłonie
na ustach, próbując stłumić łkanie. Mogła pozwolić sobie na łzy, lecz
szloch był poniżej jej godności. Prawdopodobnie w oczach wielu ją
straciła, ale mimo to zamierzała trzymać głowę wysoko. Przestała już
dbać o opinię publiczną. Miała dość wkładania tak wielkiego wysiłku
w coś, co okazało się być nie tylko niewiele warte, ale również nie-
trwałe.

Gdy miała szesnaście lat, zachwycano się jej urodą i dowcipem.
Gdy skończyła dwadzieścia, podziwiano, że w politycznych dysputach
w niczym nie ustępuje swojemu mężowi i wspiera jego karierę. Gdy
miała dwadzieścia sześć, szanowano, jak mimo żałoby po śmierci syna
z opanowaniem prezentuje przed Radą projekt poprawy sytuacji w sie-
rocińcach. Przy trzydziestce cała rodzina cieszyła się, że po latach
starań urodziła drugie dziecko.

Lecz w wieku trzydziestu trzech lat prawie zupełnie straciła spo-
łeczny szacunek. Otwarcie nie okazywano jej wrogości, ale plotko-
wano za plecami. Nikt nie mówił oficjalnie o rozwodzie, ale cała sto-
lica wiedziała, że Nyrya Mirdersen nie mieszka już z mężem. Niektó-
rzy podejrzewali, że to wina jej aspiracji politycznych – w końcu był
to częsty powód różnicy zdań między małżonkami. Uważano zresztą,
że nie przystoi jej to zainteresowanie władzą.
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Gdy po kilku minutach jazdy pojazd zatrzymał się, siedziała już wy-
prostowana i tylko oczy miała zaczerwienione, a powieki spuchnięte.
Odetchnęła ciężko i wysiadła z pomocą służącego. Mimo że widział ją
tylko on jeden, włożyła wiele wysiłku w zachowanie elegancji.

– Oporządź konie – zaczęła, lecz usłyszawszy swój zachrypnięty
głos, od razu przerwała i odchrząknęła. – Jesteś wolny na dzisiaj.

Cierpliwie wysłuchała podziękowania stangreta i ruszyła ku drzwiom
rodzinnego domu. Trzypiętrowy budynek stał w długim szeregu wraz
z wieloma sobie podobnymi. Prostą fasadę z czerwonej cegły zdo-
biły cztery półkolumny i drobniejsza jasna sztukateria. Wzdłuż ulicy
ciągnęło się metalowe ogrodzenie, które na schodach łączyło się z ba-
lustradą. Pod oknami rosły zawsze zielone, równo przycięte krzewy.
Całość prezentowała się nieco skromnie, ale harmonijnie i wzbudzała
przez to w przechodniach pewien rodzaj szacunku – podobnie zresztą
jak rodzina, która tu mieszkała.

Gorliwy lokaj wpuścił ją natychmiast do ciepłego holu. Zabrał od
niej przemokniętą pelerynę, witając kobietę uprzejmie, lecz bez ser-
deczności. „Wolałam starego Martina” – pomyślała Nyrya, wspomina-
jąc zmarłego kilka lat wcześniej mężczyznę. „A najchętniej zobaczyła-
bym Esenę”.

– Czy mój ojciec jest w domu? – zatrzymała służącego pytaniem.
– Nie, proszę pani, pan wyszedł przed chwilą – odparł. – A jutro

rano ma wyjechać na kilka dni do pani brata.
– Wiem.
Odwróciła głowę i zacisnęła usta. Tak naprawdę nie wiedziała. Od-

kąd wróciła do stolicy, prawie nie rozmawiali. Ojciec co prawda nie
zmuszał jej, by pogodziła się z Vulferem, ale uporczywym milczeniem
wyraźnie dawał do zrozumienia co sądzi o potencjalnym rozwodzie.
Gdy była dzieckiem, ciszę przy stole odbierała jako wymierzoną w sie-
bie karę, więc teraz przestała po prostu pojawiać się na wspólnych
posiłkach.

– Przyszły listy do pani – usłyszała jeszcze. – Zostawiłem je w pani
pokoju.
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Skinęła głową, nawet nie spoglądając na lokaja i wspięła się po ka-
miennych schodach na piętro. Przez ciemny, przyozdobiony ciężkimi
kotarami i kilkoma pejzażami korytarz przeszła do swojej sypialni.

Pokój ten był jednym z najjaśniejszych w domu, lecz podczas jesien-
nego popołudnia i on tonął w szarości. Chłodne światło wpadające
przez wysokie okno gasiło i tak już wyblakły przez czas kolor ścian.
Meble, chociaż codziennie wycierane, pokrywała cieniuteńka warstwa
kurzu, zupełnie jakby nikt ich nie używał. Nic się nie zmieniło od trzy-
nastu lat. Nic oprócz tego, że Nyrya czuła się w swoim panieńskim
pokoju obco, chociaż był niegdyś jej schronieniem. Pomimo kołyszą-
cych się w piecyku kaflowym płomieni odczuwała chłód.

Listy leżące na blacie sekretarzyka od razu rzuciły jej się w oczy,
ale zwlekała z przeczytaniem ich. Z trudem panowała nad złością –
od razu rozpoznała, kto napisał „Pani Nyrya Mirdersen” na pierwszej
kopercie. Najchętniej natychmiast cisnęłaby ją w płomienie, ale roz-
sądek podpowiadał, że warto by najpierw zapoznać się z treścią. Czy
Vulfer ma coś na swoje usprawiedliwienie? Co planuje? Czy zdaje
sobie sprawę, jak bardzo jest zdeterminowana? Rozerwała elegancką
kopertę i zaczęła czytać.

Nyryo,

dopiero wczorajszego wieczora wróciłem z Lotergii. Matka poinfor-
mowała mnie o Twojej próbie spotkania się z Lil. Przykro mi, że na to
nie pozwoliła. Musisz wiedzieć – nie ma w tym mojej winy. Gdybym wie-
dział, że opuścisz Zagajnik, uprzedziłbym ją i zadbał, byś mogła spotkać
się z naszą córką.

Mam nadzieję, że przyjedziesz wkrótce do domu. Lil pyta często, kiedy
Cię spotka, a ja nie potrafię jej odpowiedzieć. Chociaż jest najzupełniej
zdrowym i posłusznym dzieckiem, często płacze w nocy i niańka nie po-
trafi jej uspokoíc. Martwię się o nią. Potrzebuje nas obojga.

My zaś musimy porozmawiać. Żywię nadzieję, że dojdziemy do poro-
zumienia dla jej i naszego dobra. Chyba zdajesz sobie sprawę, jak niere-
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alne są Twoje pragnienia. Obiecuję jednak – jésli wrócisz, dostaniesz ode
mnie tyle swobody, ile tylko mogę Ci dać. Przysięgam. Więcej nie osią-
gniesz nigdy. Twój bunt nie może zmieníc zasad rządzących światem.
Potrzebujemy siebie nawzajem, by stawíc im czoła.

Jésli nie spaliłaś listu po rozpoznaniu mojego charakteru pisma, od-
pisz, proszę.

Twój mąż

PS. Moja matka już wyjechała, więc nie musisz się nią martwíc.

Nyrya usiadła na łóżku i odrzuciła od siebie kartkę. Łże! Sam zadbał
o to, by nie widziała się z Lil. Chce, by tęskniła, cierpiała i wreszcie
złamała się; liczy, że przyjmie rolę posłusznej żony, byle nie stracić
córki.

– Niedoczekanie twoje – wyszeptała.
A jednak przez złość przebijał się smutek. Nic nie układało się tak,

jak zaplanowała. Zgodnie z prawem miała pierwszeństwo w opiece
nad dzieckiem, ale każdy prawnik, którego odwiedziła, rozkładał bez-
radnie ręce. Wciąż słyszała, że to w gruncie rzeczy martwy przepis.
Zresztą, kto w jej małżeństwie ma lepszą opinię wśród społeczeń-
stwa? I czy byłaby w stanie samodzielnie utrzymać nie tylko siebie,
ale i córkę? Chociaż ojciec przydzielił jej dochód z jednej ze swoich
manufaktur – wystarczyłby na spokojne życie w Zagajniku – to nikt
nie traktował jej zapewnień poważnie. „Tak się tylko pani wydaje, cóż
może pani wiedzieć o finansach?”.

Odchyliła głowę, spoglądając na sufit tak samo, jak wiele lat wcze-
śniej po przyjęciu, na którym poznała Vulfera. Wtedy jednak była nim
zachwycona.

To ojciec wskazał jej tego nieśmiałego, szczupłego blondyna, mó-
wiąc, że to bardzo zdolny młody człowiek o wielkiej politycznej przy-
szłości. Śmiała się, widząc, jak stoi sam z pustym kieliszkiem w dłoni
i błądzi zagubionym wzrokiem po sali. Ciekawość skłoniła ją jednak
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do rozpoczęcia z nim rozmowy. Nie czekała, aż ktoś ich sobie przed-
stawi – sama do niego podeszła, łamiąc wszelkie konwenanse. Pa-
miętała, jaki był zawstydzony, lecz również jak spoglądał na nią, za-
chwycony każdym jej słowem. Wiedziała, że robi na nim wrażenie,
śmiało dyskutując o kwestiach dynastycznych Reavianu i Lotergii –
mało która kobieta w Carasydii zaczęłaby znajomość od takich tema-
tów.

Po dłuższej rozmowie Nyrya stała się względem niego mniej scep-
tyczna. Może i zająknął się kilka razy i wstydził się spojrzeć jej w oczy,
lecz układał zdania tak zgrabne, że miło było go słuchać – nawet jeśli
nie zgadzała się z treścią wypowiedzi.

– Panienka mogłaby zostać Radnym. – Uśmiechnął się.
Wtedy po raz pierwszy pomyślała, że mogłaby zostać jego żoną.

Nie zakochała się w nim i wątpiła, by kiedyś miało to nastąpić, ale
czuła, że nigdy żaden mężczyzna nie będzie jej tak bliski.

Ich małżeństwo było korzystne dla obu rodzin: ona mogła wnieść
do związku przede wszystkim polityczne znajomości, on – spory ma-
jątek po przodkach z dawnej arystokracji. Nic dziwnego, że zaczęto
nakłaniać ich do ślubu, gdy tylko zauważono sympatię, jaką się da-
rzyli. W tych dniach Nyrya była szczęśliwa i często leżała na łóżku
z uśmiechem na ustach, planując ich wspólną przyszłość. Tak wiele
mogli razem zdziałać, tak daleko zaj́sć!

Gdy się zaręczyli, Vulfer zaczął pracować dla Rady. Jako narze-
czona – a niedługo później żona – obserwowała, jak się rozwija, jak
staje się otwarty i coraz bardziej pewny siebie. Podczas jej pierwszej
ciąży dostał awans. To był jeszcze ten czas, kiedy każdego wieczoru
siadali razem przy kominku i dyskutowali do późna. Wspierała go,
doradzała mu, a na oficjalnych bankietach urokiem zaskarbiała przy-
chylność jego przełożonych. Kochał ją wtedy do szaleństwa, była tego
pewna.

Zmiany w małżeństwie zaczęły się od porodu. Centrum ich świata
i głównym tematem rozmów stał się wyczekiwany syn. Nyrya przelała
na niego całą swoją miłość: opiekowała się nim sama i nie zostawiała
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wiele pracy niańce. Wkrótce coraz mniej czasu spędzała z mężem,
który w ramach obowiązków zaczął wyjeżdżać poza granice Carasy-
dii. Coraz częściej nie widywali się przez długie tygodnie. Nawet nie
zauważyła, jak bardzo się od siebie oddalili.

Później choroba i śmierć dziecka. Wspólne cierpienie i potrzeba
bliskości. Chciała wrócić do tego, jak było między nimi kiedyś, lecz
Vulfer już nie słuchał jej rad. Już nie był w nią zapatrzony.

– Wiem, co robię! – odparł jej kiedyś ze złością, gdy się z nim
nie zgodziła. – A ty, jeśli chcesz mi pomóc, złóż oficjalny datek na
sierociniec. Zrób cokolwiek! Potrzebuję dobrej opinii, jeśli chcę zostać
Radnym! Nie mogę jedynie zajmować się dyplomacją!

Wtedy jeszcze zacisnęła zęby i rozwinęła pomysł męża. Stworzyła
wokół siebie grono zaangażowanych społecznie żon polityków i arty-
stów, po czym wdrożyła wraz z nimi projekt drobnej reformy, który
w końcu udało się jej przedstawić przed Radą. Była jedyną w historii
kobietą, która dostąpiła tego zaszczytu. Nikt jednak nie ukrywał przed
nią, że na taki wyjątek pozwolono tylko dlatego, że poruszyła temat
odpowiedni dla jej płci. Ostatecznie spełniono kilka z jej postulatów,
a działalność charytatywna stała się wręcz modna wśród astenbur-
skich kobiet. Cóż jednak z tego, skoro Vulfer i tak nie zdobył wystar-
czającej liczby głosów? Nawet ciąża żony nie osłodziła mu tej porażki.

Nyrya skrzywiła się i wstała z łóżka tak nagle, że zakręciło jej się
w głowie. Oparła się dłonią o biurko, oddychając głęboko. Złość i roz-
pacz doprowadzały ją na skraj wyczerpania. I na cóż jej była kolejna
rewizja tego nieszczęsnego małżeństwa? Podsycona wspomnieniami
gorycz przywołała w jej wyobraźni obrazy z tych ostatnich trzech lat,
kiedy wreszcie dojrzała szczęście, którego jednak nie mogła dosięgnąć.
Prawda, dowiedziała się o zdradach męża, ale cóż jej było do tego?
Gorzej jednak, że on o to samo zaczął podejrzewać ją, a na dodatek
wściekał się jeszcze, gdy bezskutecznie próbowała znów przemawiać
przed Radą, już na tematy o wiele bardziej kontrowersyjne.

– Może jeszcze chciałabyś zostać Radnym, co? – zapytał raz w furii.
– Kiedyś powiedziałeś, że się nadaję – odparła chłodno.
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Wtedy po raz pierwszy pomyślała o rozwodzie. Kolejne wydarzenia
upewniły ją w przekonaniu, że nie ma innego wyj́scia. Może jeszcze
kiedyś mogłaby po prostu spróbować uciec z Lil, lecz Vulfer już jej
nie ufał. A życia bez córki sobie nie wyobrażała. Na jej własną wol-
ność cieniem rzucałaby się świadomość, że Lil wychowywana jest jak
tysiące innych dziewcząt – na słodką, salonową ozdobę.

Kobieta przetarła oczy i wzięła do rąk dwa pozostałe listy. Naj-
pierw chciała otworzyć pierwszy z wierzchu, lecz zmieniła zdanie,
rozpoznając zawijas przy „N” na drugiej kopercie. Drżącymi dłońmi
w pośpiechu rozdarła papier. Tyle tygodni czekała na odpowiedź z Za-
gajnika! Ciekawość i niepokój wyniszczały ją, dokładając jej jeszcze
więcej trosk. Przez ten cały czas nie wiedziała, czy powinna się mar-
twić czy gniewać. Śpiesznie rozłożyła papier, chcąc wreszcie się tego
dowiedzieć.

Pani Nyryo,

tysiąc razy mogłabym przepraszać Cię za moją zwłokę, lecz to wciąż
byłoby mało i Ty doskonale o tym wiesz. Obiecałam przecież odpowiadać
na każdy Twój list, byś wiedziała o wszystkim, co dzieje się w domu.

Moja skromna osoba zapewne nie zaprzątała Twojej głowy, lecz mu-
sisz wiedzieć, że gdy piszę ten list, nie ma mnie już w Zagajniku. Wypadki
losu zmusiły mnie do porzucenia służby w Twym domu i pozostawienia
go pod opieką innych służących. Wymusiłam jednak na nich obietnicę,
że gdy wrócisz do posiadłości, zastaniesz ją taką, jaka była, gdy wyjeż-
dżałaś.

Wątpię, byś miała ochotę ze mną rozmawiać, lecz grzeczność naka-
zuje mi poinformować, że przebywam obecnie w Astenburgu. Nie ma
więc przeszkód, byś mogła złajać moją niewierność osobíscie. Wtedy też
poznasz jej wszystkie przyczyny.

Licząca na Twoje wybaczenie,
Esena
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Przeczytała list trzy razy, lecz wcale nie pomogło to zrozumieć jego
treści. Czym były owe „wypadki losu”? Czyżby udało się jej znaleźć
posadę guwernantki? Skąd pomysł, że Nyrya uznawała opiekowanie
się Zagajnikiem za ważniejsze niż samą Esenę? Czyż tamta nie dostała
dość serdeczności i dowodów na to, że nie jest byle służącą, lecz drogą
przyjaciółką? Wiedziała, że nie ma prawa żądać od Eseny wierności,
ale do tej pory była jej pewna. Przecież miały plany.

– Czego oczekiwałaś, głupia? – zapytała samą siebie.

Chwiejnym krokiem podeszła do okna i opadła na siedzisko, raz
jeszcze przyglądając się wysmukłym, lecz niewątpliwie pisanym drżącą
ręką literom. Taka właśnie przyszła do niej Esena rok wcześniej. Pa-
miętała doskonale dzień, w którym gosposia wprowadziła do salonu
wychudzoną, trzęsącą się z zimna dziewczynę w przemoczonej sukni,
gdyż pelerynę miała tak cienką, że nie ochroniła jej przed ulewą. Do
bladej twarzy kleiły się ciemne kosmyki włosów, a zagubione spoj-
rzenie błądziło niepewnie po salonie. Już same te wielkie oczy wy-
starczyły, by poruszyć panią Mirdersen. Chociaż nierozważnie było
przyjmować kogoś na służbę bez referencji, zatrudniła Esenę jako po-
kojówkę. A jak tamta się wtedy pięknie uśmiechnęła!

I teraz, po roku, Esena tak po prostu odeszła? Gdy tak jej potrzebo-
wała? I nawet nie podała adresu! Jak się z nią skontaktować? Dokąd
jechać, gdzie pytać? Może ma kłopoty? Czemu nie napisała szczegó-
łów i zmusza przez to do martwienia się o nią?

Nyrya oparła czoło o chłodną szybę, na której skropliło się jej wes-
tchnienie. Rozpadało się na dobre i ulica była zupełnie pusta. Rynsz-
tokiem płynął już wąski, brudny strumyk. W jasnym salonie domu
naprzeciwko stara panna grała na klawikordzie. Odwrócona tyłem,
to podnosiła się, to nachylała ku instrumentowi. I tak było od lat.
Te same nuty, ta sama melodia, te same ruchy. Nyrya zamknęła oczy
i wsłuchała się w senną muzykę deszczu. Obiecała sobie, że jeśli nie
dostanie rozwodu, kupi piękny klawikord i będzie rzępolić na nim na
złość całemu światu.
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* * *

Obudziła się nagle, z obolałym karkiem, nie wiedząc, co się stało.
W pokoju było zupełnie ciemno – w kominku zgasł ogień. Wstała,
pocierając zziębnięte ramiona. Pukanie do drzwi; to ono musiało ją
obudzić.

– Proszę – zawołała, podchodząc do łóżka.
Drzwi się uchyliły i ujrzała w nich oświetloną przez lampę twarz

lokaja. Wygięte usta zdradzały wyraźną niechęć.
– Ma pani gościa.
– Powiedz Vulferowi, że mnie nie ma – odparła chłodno, ostenta-

cyjnie odwracając głowę.
– Ale to jakaś dama. Przedstawiła się jako Esena i powiedziała,

że będzie pani...
Nyrya nie dała mężczyźnie dokończyć. Ominęła go i pobiegła kory-

tarzem, potem schodami na parter. Echo powtórzyło stukot obcasów,
a pośpiech poruszył płomienie świec. Lekko zdyszana, zatrzymała się
na ostatnim stopniu, poszukując wzrokiem znajomej twarzy. Zawio-
dła się. W półmroku holu zastała tylko pustkę i ciszę. Już miała wró-
cić na górę i zapytać lokaja, czy przypadkiem nie odesłał jej gościa
z niczym, kiedy zobaczyła światło wydobywające się zza uchylonych
drzwi salonu. Podeszła do nich, ale klamkę nacisnęła dopiero wtedy,
gdy uspokoiła oddech i wygładziła poły sukni.

Esena siedziała sztywno na sofie, trzymając ręce na podołku i ner-
wowo splatając palce. Na jej widok wstała gwałtownie, lecz po chwili
znieruchomiała, odwróciwszy spojrzenie. Nawet półmrok nie ukrył jej
różowych policzków i koniuszka nosa.

– Przepraszam – powiedziała. – Nie mogłam wyjaśnić wszystkiego
w líscie.

– Dlaczego? Co robisz w mieście?
Nyrya podeszła do niej, próbując zapanować nad emocjami. Chciała

objąć jej dłonie, przytulić, pocieszyć, ale powstrzymała się. Przecież
jeszcze nic nie wiedziała. Czy jest to okazja do radości, czy też przyja-
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ciółka potrzebuje raczej pocieszenia i współczucia? Może Esena zna-
lazła jednak posadę guwernantki, ma się zupełnie dobrze i tylko z czy-
stej uczciwości przyszła się pożegnać? Taka myśl bolała i napawała
strachem który starała się zdławić.

– Usiądźmy – zaproponowała.
Dziewczyna pokiwała głową i zajęła miejsce na sofie.
– Przepraszam, że ci się narzucam, ale zapomniałam napisać adres

– zaczęła słabym głosem. – Zresztą, skoro trafiła się okazja... Chciałam
po prostu ci wszystko jak najszybciej wyjaśnić.

– Ale co wyjaśnić? – Nyrya nie kryła zniecierpliwienia.
Esena wbiła wzrok w blat, nie potrafiąc spojrzeć w oczy rozmów-

czyni. Przygryzła wargę, jedną dłoń zaciskając na podłokietniku. Ni-
gdy nie potrafiła dobrze ukrywać emocji.

– Tylko się nie złość, posłuchaj mnie do końca...
– Najpierw musisz w ogóle rozpocząć – prychnęła pani Mirdersen.
– Nyryo – westchnęła. – Vulfer był w Zagajniku podczas twojej

nieobecności. Dwa razy.
– Jakim prawem?! – huknęła, krusząc swoje opanowanie. – Czego

chciał?
– W drodze do Lotergii pojawił się, bo chciał z tobą porozmawiać.

Powiedziałam o twojej wizycie u ojca, a on zapowiedział, że w drodze
powrotnej sprawdzi, czy już wróciłaś.

– Więc wiedział wcześniej, że nie ma mnie w Zagajniku! Mógł więc
napisać o tym matce, skurwysyn – przeklęła pod nosem. – Ale co to
ma wspólnego z tobą? Przecież nie przyjechałaś mi o tym wszystkim
powiedzieć, prawda? – Spojrzała na dziewczynę z mieszaniną złości
i niepokoju na twarzy.

– Nie – przyznała, po czym dodała szybko, jakby każde słowo napa-
wało ją wstydem: – Vulfer złożył mi propozycję. Jeśli przekonam cię,
byś do niego wróciła, nie tylko da mi referencje, ale również sowicie
zapłaci. A ja się zgodziłam.

Nyrya znieruchomiała, wpatrując się w Esenę zupełnie osłupiała.
Czuła się tak, jakby ktoś napełnił jej wnętrzności kruszonym lodem.
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Nie rozumiała, jak dziewczyna mogła tak postąpić, skoro jeszcze kilka
tygodni wcześniej mówiła, że chciałaby jej pomóc w odcięciu się od
męża. A teraz miała czelność przyj́sć i tak po prostu jej to powiedzieć.
Ona! Ona! Jedyna osoba, której ostatnio ufała. Słodka i niewinna
Esena. Jak bardzo się myliła! Przełknęła ślinę.

– Rozumiem, że tym wyznaniem zamierzasz zmiękczyć moje serce
i odwieść mnie od planów rozwodu, tak? – zapytała z ironią, chociaż
głos jej drżał. – Ciekawa jestem, kiedy zmiękczył pieniędzmi twoje.
Może już od dawna jesteś z nim w zmowie, co? Może cały czas byłaś?
Zrobił już z ciebie swoją kurwę?

Esena otwierała usta jak wyjęta z wody ryba, próbując coś powie-
dzieć, ale przychodziło jej to z trudem.

– A-ale to nie tak! Ja nigdy bym... Ja mu nic... Ja zrobiłam to dla
ciebie!

– Daruj sobie. Wynoś się.
Nyrya wstała i ruszyła ku wyj́sciu. Chciała być sama, by nie za-

cząć krzyczeć jeszcze głośniej, nie wyrzucać, nie wypominać i nie bła-
gać. Dziewczyna jednak pobiegła za nią i uczepiła się jej ramienia,
powstrzymując ją przed nacísnięciem klamki.

– To nie ciebie będę przekonywać, ale jego! Musi mi zaufać, że-
bym mogła dostać się do Lil i sprowadzić ją do ciebie! – tłumaczyła
pośpiesznie.

– O czym ty mówisz? – Ton Nyryi złagodniał, a ona sama spojrzała
na swoją służącą tak, jakby właśnie odzyskała wzrok.

– Vulfer nie odda ci córki, nawet po rozwodzie. To nasza jedyna
szansa.

– I zrobiłabyś to?
– Zrobiłabym dla ciebie wszystko, co byłoby konieczne – zapewniła,

podnosząc wzrok.
Nyrya odwróciła głowę milknąc. Zaczęła żałować swoich słów i co-

raz mniej rozumiała własny gniew sprzed chwili. Jeśli ktoś na niego
zasługiwał, to tylko Vulfer.
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– Ja... Przepraszam – odparła ze wstydem. Niepewnie położyła
dłoń na jej ramieniu – Chcę ci ufać, ale... Po prostu zbyt dużo już
straciłam i gdybyś jeszcze ty miała być przeciwko mnie, nie miałabym
już sił.

Esena uśmiechnęła się łagodnie, jakby dziecko opowiadało jej nie
do końca wiarygodną historię.

– Nie, ty byś się nie poddała. Tu przecież chodzi o ciebie i Lil. Chcę
ci się odwdzięczyć, ale jestem tylko dodatkiem w twojej przyszłości.

Ona nie wie czy jedynie się droczy? Dodatkiem mogłaby być poko-
jówka, a Nyrya już dawno przestała tak o niej myśleć. Kobieta uważnie
spojrzała w łagodne oczy Eseny. Wszystkie uczucia, które zbierały się
w niej od miesięcy, przybrały tak wyrazistą formę, że trudno było jej
uwierzyć, że nie można ich z łatwością odczytać, choćby w tym spoj-
rzeniu.

– Chciałabym, byś była jej ważnym składnikiem – powiedziała wresz-
cie. – Bardzo ważnym.

Dziewczyna spoważniała i splotła ich palce, wpatrując się w nie
uparcie.

– Ja też.
Pani Mirdersen przyglądała się jej skupionej twarzy, widząc na niej

emocje, których nie potrafiła nazwać. Chciała je poznać, być ich pewna.
Teraz przeczuwała jedynie ich imiona, których przecież Esena nigdy
nie wypowiedziała. Objęła wreszcie dziewczynę, skrywając swój uś-
miech w jej ciemnych, pachnących fiołkami włosach.

– Zostań tutaj – wyszeptała. – Powiesz Vulferowi, że musiałaś to
zrobić, żeby mnie przekonać.

– To nie jest dobry pomysł. Sama mówiłaś, że twój ojciec nie lubi
spoufalania się ze służbą...

– Nie będzie go, jutro wyjeżdża.
– Nyryo, Vulfer wynajął mi mieszkanie i musimy zachowywać po-

zory – powiedziała ze smutkiem, ostrożnie gładząc jej plecy. – Nie
uwierzy, że przyjęłaś mnie tak łatwo. Powiedział, że jesteś sprytna
i szybko domyślisz się moich zamiarów. Musimy pociągnąć tę grę
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przez jakís czas. Będę udawała, że próbuję cię przekonywać. Zresztą,
nie musi wiedzieć o wszystkich naszych spotkaniach.

– Wie o dzisiejszym?
– Nie. – Esena odsunęła się od niej nieśpiesznie. – Chciał jeszcze

porozmawiać ze mną dzisiaj wieczorem, dlatego muszę już ísć.
Nyrya pokiwała głową, choć wzbierała w niej troska i zazdrość o tę

drobną kobietę. Przecież zdecydowała się na straszne ryzyko! Próba
oszukania tak wpływowej osoby mogła się dla niej skończyć naprawdę
źle. „Zresztą” – pomyślała – „Vulfer nie zasługuje nawet na to, by na
ciebie patrzeć, a któż wie, co jeszcze może chodzić mu po głowie?”.
Służąca to w końcu łatwy cel, a mózg to ostatnia część ciała, którą
myśli ten mężczyzna.

– Eseno, gdyby on chciał od ciebie czegoś więcej, nie narażaj się –
powiedziała stanowczo. – Przyjedź do mnie, spróbujemy inaczej.

Znała historię Eseny i wiedziała, jak wiele kosztował ją pewien nie-
szczęsny romans z pracodawcą, któremu nie mogła odmówić. Ta wy-
muszona zgoda też nie skończyła się dla niej dobrze. Gdyby jednak nie
uciekła od roli nieszczęśliwej kochanki, być może nigdy nie trafiłaby
do domu państwa Mirdersenów, szukając jakiejkolwiek pracy. Nyrya
rozumiała jej ból, współczuła jej, ale cieszyła się, że Esena – tak prze-
cież delikatna i łagodna – potrafiła mimo wszystko podjąć wreszcie
własną decyzję i przestała pozwalać decydować o swoim ciele jakie-
mukolwiek mężczyźnie.

– Nie martw się o mnie – odpowiedziała dziewczyna. – Umiem już
powiedzieć „nie”, gdy jest to konieczne.

Nyrya odprowadziła ją do holu i pomogła założyć płaszcz, nie chcąc
wzywać lokaja. Uśmiechnęła się smutno i pocałowała ją w czoło.

– Masz pieniądze na powóz?
– Mam. Bądź spokojna i myśl o tym, dokąd pojedziemy po tym

wszystkim.
Esena zarzuciła kaptur na głowę, spojrzała na kobietę po raz ostatni,

a potem zniknęła w cieniu ulicy, gdzie nie sięgało światło lamp. Nim
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Nyrya zdążyła zamknąć drzwi, zobaczyła swojego ojca, który sztyw-
nym krokiem zbliżał się do domu. Poczekała na niego.

– Kto to był?
– Moja... – zaczęła, lecz nie potrafiła skończyć.
Kim była dla niej Esena? Pokojówką? Podopieczną? Podporą?

Przyjaciółką? Partnerką? Wszystkie „P” pasowały i wszystkie były
błędne. Nic więc nie odpowiedziała, a on już więcej nie pytał.

* * *

CZĘŚĆ II – MĄŻ

„V” i „M” w jego podpisie były wysokie, dopracowane i równie wystu-
diowane, jak każdy jego ruch w politycznej grze. Złożył list, włożył
do zaadresowanej wcześniej koperty i położył na stosie innych. Wolny
dzień spędził na pisaniu, ale póki co nie mógł ich wysłać, bo dał pra-
wie wszystkim służącym wychodne. Nieważne. Żadna ze spraw nie
była aż tak pilna, by działać w wielkim pośpiechu.

Vulfer wstał i rozciągnął ramiona, napinając materiał eleganckiej
koszuli. Strzelił palcami i uprzątnął biurko, odkładając atrament i pióro
na swoje miejsce, a wszystkie kartki papieru układając w posegrego-
wane sterty. Zadowolony, opuścił gabinet i szybkim krokiem podążył
ku dziecięcemu pokojowi. Ostrożnie nacisnął klamkę, pchnął dębowe
drzwi i zajrzał do środka.

W pomarańczowym świetle ostatnich promieni słońca dziewczynka,
siedząca na kolorowym dywanie, bawiła się drewnianymi klockami,
układając z nich budowlę. Nucąc coś, założyła za ucho opadający jej
na czoło lok. Rozejrzała się w poszukiwaniu jakiej́s zabawki, nie za-
uważając, że obserwuje ją ojciec. Musiał się odezwać, by zwrócić na
siebie jej uwagę.

– Czy to nasz domek, Lil?
Dziewczynka uśmiechnęła się, odsłaniając drobne ząbki, wstała nie-

zdarnie i podbiegła do rodzica, wyciągając ręce do góry.
– Tatuś! – zawołała i zaśmiała się, gdy ją podniósł. – To jest zamek!
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– To najpiękniejszy zamek, jaki kiedykolwiek widziałem! Sam ce-
sarz Reavianu chciałby taki mieć! – zapewnił odruchowo, dopiero po
chwili przypominając sobie, że młody monarcha został ścięty przed
kilkoma tygodniami. To jednak nie był problem, którym musiałby się
dzielić z córką.

Wreszcie Vulfer zwrócił uwagę na stojącą w kącie niańkę. Głowę
miała spuszczoną, lecz zerkała w jego kierunku. Skinął jej głową na
powitanie.

– Lil, dzisiaj znowu odwiedzi cię mama, wiesz? – zwrócił się jeszcze
do dziewczynki.

– Naplawdę? Telaz? – zapytała radośnie, przechylając pyzatą twa-
rzyczkę.

– Nie, za godzinę – odparł rzeczowo, uśmiechając się. – Jeszcze
trochę się pobawisz z nianią, dobrze?

– Dobze!
Mężczyzna pocałował dziecko w czoło i podał opiekunce, informu-

jąc ją jednocześnie o przygotowaniach, które należało poczynić. Na-
stępnie udał się w stronę kuchni, by upewnić się, że wszystko jest już
uszykowane do podwieczorku. Stresował się. Nie pamiętał już nawet,
od ilu tygodni nie widział swojej żony. Ośmiu? Dziewięciu? A może
były to już trzy miesiące? W ostatnich dniach co prawda Nyrya poja-
wiała się w ich domu, bo chciał, żeby Lil mogła się z nią spotkać, ale
sam wtedy wychodził. Wolał, by porozmawiali, kiedy ona podejmie
już decyzję. Gdy sam próbował ją do czegoś przekonać, reagowała
złością, a nie chciał kolejnych kłótni, krzyków i wyrzutów. Dosyć ich
mieli już za sobą.

Nyrya zjawiła się przed czasem. Sam otworzył jej drzwi i bez słowa
pomógł zdjąć sprószony śniegiem płaszcz. Dopiero wtedy stanęli na-
przeciw siebie i mógł na nią spojrzeć, szukać zmian w jej wyglądzie.
Była jednak równie elegancka jak zawsze, nie przybyło jej zmarszczek,
nie pobladła, a cienie spod jej chłodnych oczu nie zniknęły.

– Witaj, Nyryo – powiedział, przerywając wreszcie milczenie. –
Dobrze cię wreszcie widzieć. Cieszę się, że zgodziłaś się na spotkanie.
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– Witaj, mężu.
Nie udawała gościa i nie czekała na niego, lecz od razu podążyła

do salonu. Poszedł za nią i wkrótce zajęli miejsca naprzeciwko siebie
przy pustym stoliku.

– Służąca zaraz przyniesie herbatę – pośpieszył z wyjaśnieniem. –
Co robiłaś w ostatnich dniach? – zapytał, chcąc zacząć rozmowę od
błahych tematów.

Nyrya podniosła wzrok i uśmiechnęła się, spoglądając na męża.
– Odwiedzałam adwokatów, a ty, mój drogi? – odparła z jadem. –

Jak twoja wizyta w Lotergii?
– Na szczęście książę Yvnes nie zamierzał po raz drugi wypowiadać

wojny Cesarstwu i nawet informację o śmierci siostry przyjął dosyć
spokojnie. Mogłem więc powierzyć sprawy ambasadorowi i wrócić do
Astenburga.

Podano wreszcie herbatę i przekąski. Vulfer rozsiadł się wygodnie,
nie chcąc zagłębiać się w sprawy polityki, która była przecież główną
przyczyną kryzysu w ich małżeństwie. Teraz chciał trzymać żonę jak
najdalej od spraw państwowych, chociaż wierzył w jej dobre intencje
i znał intelekt. Cóż jednak z tego wszystkiego, gdy żywiła się uro-
jeniami, których nie stłumił, kiedy jeszcze miał na to czas. Teraz ten
brak wcześniejszej skuteczności w hamowaniu aspiracji żony tak wiele
ich kosztował...

Patrząc, jak unosi do ust filiżankę, wspominał, jak niegdyś uniosła
w takim geście kieliszek z winem. Wtedy jednak uśmiechała się, a jej
oczy błyszczały ciepłymi iskrami. Podeszła do niego i przedstawiła się,
po czym zagadnęła go o dynastię Reavianu i jakís spór między Rad-
nymi. Jąkał się, ręce mu drżały, a zamiast myśleć o Radzie, zachwycał
się stojącą przed nim istotą, która z taką gracją i pewnością potrafiła
w jednym żarcie wykazać głupotę obu stron. Oĺsniony jej urokiem,
zaczął pisać do niej list zaraz po powrocie z przyjęcia do domu. Potem
słał wiadomości, odpisywał i spotykał się z nią, gdy tylko była ku temu
okazja. Pamiętał zdziwienie rodziców, kiedy po ledwie dwóch miesią-
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cach oznajmił, że zamierza się oświadczyć. Ojciec uważał co prawda,
że jest jeszcze za młody, lecz wkrótce uległ woli syna.

Pamiętał dobrze także wieczór, w którym poprosił Nyryę o rękę.
Spotkali się ukradkiem w ogrodzie podczas bankietu. Stanęli nad sa-
dzawką, w której migotliwie odbijały się światła z okien posiadłości.
Z daleka dobiegała ich muzyka i gwar gości. Już tak się nie jąkał,
wierząc we wzajemność jej uczuć. Wtuliła się w niego, szeptem po-
wtarzając „tak, chcę, chcę”. Wtedy pogłaskał jej delikatną twarz i po
raz pierwszy ją pocałował. Smakowała podaną wcześniej szarlotką.
Wplótł dłonie w jej miękkie włosy i długo stali nad wodą, obejmu-
jąc się i ciesząc własnym ciepłem. Chociaż wkrótce zostali przyłapani
przez jego matkę, prawdziwą strażniczkę moralności, tamta chwila
pozostała jego najpiękniejszym wspomnieniem z młodości.

Teraz usta Nyryi były wykrzywione pogardą. Choć patrząc na nią,
nadal dostrzegał jej niespotykane piękno, to czuł tylko smutną obojęt-
ność. Nie można już było wrócić utraconych uczuć, chciał jej powrotu
nie z miłości, lecz rozsądku. Dla jej własnego dobra i oczywíscie dla
Lil. Odchrząknął, niezadowolony z własnego zamyślenia.

– Przemyślałaś moją propozycję? – zapytał wreszcie, mając dość
niekomfortowego dla nich obojga wstępu.

– Tak – odparła, odkładając filiżankę na spodek.
Zamilkła. Vulfer przełknął ślinę i sięgnął po ciastko, by zamasko-

wać zdenerwowanie. Nawet nie wiedział, czego się obawia. Przecież
Esena zapewniała go, że Nyrya się zgodzi. Znał nawet warunki, które
mu postawi.

– Jestem skłonna się zgodzić.
Pan Mirdersen uśmiechnął się szeroko i zupełnie szczerze. Na-

prawdę odczuł ulgę, chociaż ton głosu jego żony był chłodniejszy niż
carasydyjskie zimy.

– Niezmiernie mnie to cieszy – zapewnił już z większym opanowa-
niem.

– Nie robię tego dla ciebie, ale dla naszej córki – powiedziała ze
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znużeniem. – Ona potrzebuje nas obojga. Nie licz jednak, że nagle
stanę się przykładną małżonką.

– Bądź jednak przykładną matką, dobrze? – zaczął ostrożnie. – Ja-
kikolwiek skandal zepsułby także reputację Lil. Nie powinna w przy-
szłości odpowiadać za nasze błędy.

Nyrya odwróciła wzrok, przygryzła wargę i zmarszczyła czoło. Upar-
cie wpatrywała się w śnieg padający za oknem, jej mąż zaś – w nią.
Wcześniej pragnął, by poddała się mu całkowicie, wyrzekła bzdurnych
marzeń, lecz niespodziewanie poczuł wyrzuty sumienia, widząc ją po
raz pierwszy tak bliską kapitulacji. Przecież Nyrya nigdy się nie pod-
dawała, co najwyżej cofała o krok, by podej́sć do sprawy od innej
strony, a teraz, mimo wyniosłej miny, wydawała mu się tak bezradna,
że przestał się uśmiechać. By nie ulec żonie, musiał przywołać wszyst-
kie chwile, w których to ona nie miała litości i jeszcze raz przypomnieć
sobie na trzeźwo, że wszystko, co robi, tak naprawdę jest także dla jej
dobra.

– Będę, Vulferze – odparła wreszcie spokojnie, kładąc dłonie na sto-
liku. – Miałam czas, by zrozumieć, że Lil jest dla mnie najważniejsza
na świecie.

– Dla mnie również.
– Mam nadzieję, że stąd twój upór. – Spojrzała na niego przenikli-

wie. – W każdym razie mam kilka warunków.
– Proszę. – Wyciągnął dłoń zapraszająco. – Omówmy je od razu.
– Chcę spędzać wakacje w Zagajniku – zaczęła. – Razem z Lil.

I musisz się zgodzić na to, że będę decydować o jej edukacji. Na razie
chcę zatrudnić guwernantkę.

– Nie ma problemu...
– Uważam, że Esena się nada – dokończyła dobitnie.
Vulfer poprawił się w fotelu, udając zaskoczenie, które ćwiczył już

od kilku dni. Zmarszczył czoło, jakby nie rozumiejąc, o kim w ogóle
Nyrya mówi.

– Esena... To ta twoja pokojówka, tak? Chcesz uczyć naszą córkę,
jak ścielić łóżka czy ścierać kurze? – zapytał z udawaną ironią. –

613



Przecież możemy zatrudnić prawdziwą guwernantkę.
– Esena jest prawdziwą guwernantką, nie ma tylko rekomendacji.

Spędziłam z nią jednak wystarczająco dużo czasu, by wiedzieć, że do-
skonale się nadaje. Jest lojalna, a taki awans na pewno jeszcze bar-
dziej przywiąże ją do naszej rodziny.

– Cóż, niech więc tak będzie.
Przez twarz Nyryi przemknął uśmiech pełen satysfakcji i jej mąż

pomyślał, że nawet prawie całkiem przyparta do muru potrafi sobie
wywalczyć sporo przestrzeni. Zgoda na powrót do niego to dopiero
początek walki z jej buntowniczym charakterem. Nie, on więcej nie
uwierzy jej słodkim słówkom i będzie musiał także uważać, by nie
nabrali się na nie inni.

– W takim razie przyjadę z rzeczami za dwa, góra trzy dni, gdy
tylko się spakuję i pożegnam z ojcem, a ty przygotuj dla mnie osobną
sypialnię – zarządziła, wstając. – A teraz pójdę zobaczyć się z córką.

Pokiwał głową, po czym odprowadził żonę do holu i wrócił do sa-
lonu, gdzie usiadł znów przy stoliku i wrócił do picia herbaty, próbując
przy tym zachować spokój. Odczuł ogromną ulgę, że ta rozmowa już
za nim, chociaż nie przebiegła idealnie. Mniej obawiał się dyskusji
z władcami państw niż z własną żoną. Na szczęście nie przegrał tej
potyczki i pozostało mu tylko poczekać, aż Nyrya wyjdzie, by móc się
tym nacieszyć.

Z westchnieniem odchylił głowę, uśmiechając się do siebie. Mimo
tego, że był zadowolony, zaciskał nerwowo dłonie na podłokietnikach,
a wzrok samowolnie uciekał mu ku wolno przesuwającym się wska-
zówkom zegara. Emocje, nad którymi wcześniej doskonale panował,
szukały uj́scia. Musiał się nimi z kimś podzielić. Obiecał sobie, że nie
wyjdzie z domu wcześniej niż żona, ale to przyrzeczenie zaczynało mu
ciążyć. Policzył godziny. Gdyby wyjechał w tej chwili, mógłby zostać
tam dłużej albo wrócić wcześniej i poczytać Lil przed snem... Nie musi
się tłumaczyć przed Nyryą, przecież wcześniej spotykała się z małą bez
jego obecności. Pomyślał z drwiną, że matka byłaby na niego wściekła
– mówiła mu przecież, że „ta dziewucha” byłaby zdolna nawet porwać
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dziecko. Vulfer wiedział jednak, że w obecnej sytuacji musiałaby być
nie tylko szalona, ale i głupia, by to zrobić. A choć Nyrya mogła być
szalona, to na pewno nie głupia.

Podjął decyzję. Zakładał płaszcz w pośpiechu, jednocześnie szu-
kając pokojówki, by powiedzieć jej o swoim wyj́sciu. Służba musiała
o tym wiedzieć ze względu na Lil. Chciał być pewny, że nie tylko za-
opiekuje się nią niańka, ale również nikt nie zapomni o kolacji, przy-
gotowaniu kąpieli i nagrzaniu pokoju. Co prawda wszyscy domow-
nicy zdawali się kochać swoją panienkę i prawdopodobnie i tak by
o tym pamiętali, ale wolał uniknąć nieporozumień, a przede wszyst-
kim ewentualnych zaniedbań. Mógł przymknąć oko na niewypasto-
waną podłogę, lecz gdyby Lil się rozchorowała... Nie chciał nawet
o tym myśleć.

Po krótkiej rozmowie wreszcie wyszedł z domu, nakładając wysoki
kapelusz. Zbiegł po śliskich stopniach na zaśnieżoną ulicę i szybkim
krokiem ruszył przed siebie. Stangretowi dał wychodne, musiał więc
znaleźć wolny powóz, co w zimowe wieczory nie zawsze było łatwe.
Szczęście mu jednak sprzyjało i wkrótce siedział wygodnie i wsłuchi-
wał się w głuchy stukot kół o bruk. Gdy przejeżdżał obok opery, przez
chwilę słyszał wiele wesołych głosów i wysoki, kobiecy śmiech. Nie
wyjrzał przez okno, ale pomyślał, że miło byłoby wybrać się na któreś
z nowych przedstawień. Może mógłby to zorganizować?

Pojazd zatrzymał się wiele przecznic dalej. Vulfer wysiadł energicz-
nie i stanął przed skromną, wysoką kamienicą. Ta dzielnica nie była
zbyt przyjemna – jej główną atrakcją były obskurne knajpy, w których
każdy mógł sobie pozwolić na butelkę podrzędnego trunku. Z sąsied-
nich budynków dobiegały pijackie okrzyki, ktoś zdzierał sobie gardło,
niby to śpiewając znaną w całym mieście przyśpiewkę o wdówce El-
dze. Pan Mirdersen skrzywił się, żałując, że też musiało paść na to
miejsce. Dobrze, że już wkrótce z tym koniec.

W porównaniu do okolicy, klatka schodowa była całkiem czysta,
a przynajmniej taką ją zapamiętał z poprzednich wizyt, bowiem tym
razem zapomniano o oświetleniu i musiał wspinać się po schodach na
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oślep. To jeszcze bardziej wzmagało jego zniecierpliwienie. Jeszcze
tylko jedno piętro, dwanaście stopni. Pięć. Dwa. Z głośno bijącym
sercem i lekko zdyszany zastukał do drzwi. Czekał chwilę, wpatrując
się w wąską strużkę światła wydobywającą ze szpary nad progiem.
Wreszcie usłyszał ostrożne kroki i ciche pytanie.

– Kto tam?
– Ja – odparł banalnie, wiedząc jednak, że nie liczy się odpowiedź,

lecz głos.
Drzwi otworzyły się, oślepiając go na chwilę ostrym światłem. Zmru-

żył oczy, uśmiechając się. Znajoma postać w takiej boskiej jasności
wydawała się jeszcze piękniejsza. Wkroczył do mieszkania i przytulił
ją do siebie, a ciepłe ramiona oplotły jego plecy. Przez chwilę cieszył
się słodkim zapomnieniem. Nie miał teraz innych celów w życiu prócz
tego jednego: by stać tak całą wieczność. Dziewczyna wymknęła się
w końcu z jego objęć i zamknęła drzwi. On nawet nie pomyślał o tym,
że ktoś mógłby ich zobaczyć.

– Udało się? – zapytała, przechylając głowę jak dziecko. Kosmyki
rozpuszczonych włosów kołysały się przy jej twarzy.

– Tak – odparł, wpatrując się w nią z jawnym zachwytem. – Wszystko
dzięki tobie.

Zmieszała się i spuściła wzrok. Znów podszedł do niej, by ująć
i ucałować jej drobne dłonie.

– Chodź, opowiesz mi wszystko w pokoju – powiedziała, prowadząc
go za sobą. – Przy kolacji i winie.

Rozsiedli się w niewielkim, dziwacznie urządzonym saloniku. Licz-
ne obłożone poduszkami siedziska otaczały niski stół. Ze ścian zwisały
fantazyjnie ułożone półprzeźroczyste draperie. Vulfer nie mógł wyrzu-
cić z głowy skojarzenia tych egzotycznych dekoracji z domami rozko-
szy. Cóż, nie miał pojęcia, kto zajmował to mieszkanie wcześniej, ale
podejrzewał, że była to kurtyzana lub czyjaś utrzymanka.

– Naprawdę obawiałam się, że nie będzie w stanie zrezygnować
ze swojej dumy i wrócić do ciebie. Jest taka uparta. – Dziewczyna
nachyliła się nad stołem, by nalać im wina. – Więc pojutrze?
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– Uważaj na świece – ostrzegł ją. – Chyba tak, mówiła o kilku
dniach.

Przyjął kieliszek i skosztował alkoholu. Iberadzkie, półsłodkie, z wy-
raźnymi aromatami wísni i karmelu. To musiała być ta butelka, którą
podarował jej, gdy tylko się tu wprowadziła. Najwyraźniej zachowała
ją na tę okazję.

– Hej, jeszcze nie wznieślísmy toastu! – zaśmiała się dziewczyna,
spoglądając na niego.

– Więc za miłość – zaproponował i wzniósł kieliszek ponad głowę.
– Za miłość, Eseno. Najpierw otworzyła usta, zdziwiona, a później
uśmiechnęła się i napiła, zasłaniając lampką wina swoje onieśmielone
oblicze. Obserwował ją z dziwną przyjemnością. Czy mogło istnieć
słodsze i bardziej szczere w swej skrytości stworzenie? Nyrya tak wiele
mówiła, zdawałoby się, otwarcie, lecz trudno było przewidzieć, co na-
prawdę skrywa się w jej myślach. Esena potrafiła czasem zupełnie
zamilknąć, jednak rumieniec i uniesione kąciki ust wystarczały mu za
odpowiedź. Odłożył kieliszek, przyciągnął ją do siebie i pocałował
czule.

– Stęskniłem się za tobą – wyszeptał, gdy wtuliła się w jego ramię.
Pogłaskał jej włosy, rozkoszując się spokojem, który go owładnął.

Wiedział, że jeszcze wiele problemów przed nim, lecz wszystkie zmar-
twienia zdawały się go opuszczać, gdy tylko mógł objąć ciepłe ciało
dziewczyny, spojrzeć jej w oczy i rozmawiać o pogodzie, poezji, poli-
tyce -– o czymkolwiek, to nie miało znaczenia. Esena zdawała się po-
siadać te wszystkie cechy, których tak bardzo brakowało mu w żonie.
Słuchała, potrafiła pokazać mu inny punkt widzenia, ale i zaakcepto-
wać jego własny. Podziwiał też jej lojalność i oddanie względem Nyryi.
Gdy poprosił ją o pomoc, odmówiła przecież przyjęcia pieniędzy i za-
strzegła, że robi to tylko dla swojej pani, bo pragnie przemówić jej do
rozsądku. Ich relacja rozwinęła się dopiero później i kobieta wciąż go
zadziwiała.

Pamiętał dobrze, że gdy poznał nową pokojówkę żony, nie zwróciła
szczególnie jego uwagi. Ot, była dosyć ładna i pracowita. Zresztą
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romanse ze służbą były poniżej jego godności, a nie mieli też okazji do
zwykłych rozmów. Gdy mieszkała w ich domu, zamienił z nią może
kilka słów. Tylko jej łagodne spojrzenie i uśmiech, którego nikomu
nie szczędziła, zwracały czasem jego uwagę. Dopiero gdy po burzy
przyjechał do Zagajnika, a ona zdziwiona otworzyła mu drzwi, zaczął
dostrzegać w niej wszystko to, co wcześniej mu umykało – od uroku
drobnych gestów po znajomość języków, literatury czy muzyki. Nagle
nie potrafił obyć się bez jej widoku i prosił o herbatę tylko po to, by
ją zobaczyć. Wreszcie doszło do tego, że podczas audiencji u księcia
Lotergii myślał wyłącznie o Esenie zamiast o sprawach państwowych.

Zastanawiał się nawet, czy nie padł ofiarą jakiegoś uroku. Do-
stojni, którzy nauczali go religii, byli co prawda pełni sceptycyzmu
wobec magii, twierdzili jednak zgodnie, że czasem rodzą się prze-
klęte kobiety, które uwodzą mężczyzn, by później doprowadzić do ich
zguby. Żywią się uczuciami, wysysając z człowieka wszystko, co dobre
i prawe. Jednak mimo wielkiego przywiązania do wiary, wydawało
mu się to bzdurą. Esena nie mogła być kimś takim.

Gdy w drodze powrotnej znów zatrzymał się w letnim domu, by
porozmawiać o jej przyjeździe do stolicy, nie potrafił się powstrzy-
mać. Jego nagły pocałunek zaskoczył dziewczynę, lecz przyjęła go.
Znieruchomiała, ale gdy znów złączył ich usta, nie pozostała bierna.
Nie musiał pamiętać, czym smakowały wargi Eseny – mógł wciąż to
sprawdzać.

– O czym myślisz? – Pogładziła jego dłoń.
– O tobie.
– Wciąż ci się nie znudziło? – zapytała przekornie.
– Być może nigdy mi się nie znudzi – odparł i znów przekonał się,

że jej usta są miękkie i słodkie.
Nie był już jednak naiwnym młodzieńcem pewnym stałości uczuć

wybranki. Nyryę znał przecież wiele lat, nim przekonał się, że ona ni-
gdy nic do niego nie czuła. Później miał też kilka kochanek, z którymi
szybko się rozstawał. Esena nie była tylko jedną z wielu, ale nawet
jeśli mógł zaufać jej wierności, to czy mógł być pewny, że za kilka lat
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i ona nie stanie mu się obojętna? Wydawało się to niemożliwe, lecz
rozsądek podpowiadał mu, że musi brać taką możliwość pod uwagę,
by nie skrzywdzić dziewczyny.

– Chcę, żebyś wiedziała, że niezależnie od tego, co z nami będzie,
nie zostawię cię z niczym – powiedział poważnie. – W najbliższych
dniach zapiszę na ciebie sumę, która stanie się twoją własnością, gdy-
byś postanowiła kiedyś odej́sć. Pragnę, żebyś czuła się bezpieczna.

Esena spojrzała na niego z niedowierzaniem. Wiele razy widział ją
zdziwioną, lecz nigdy aż tak.

– Doceniam twoją propozycję, ale rozumiem dobrze swoje położe-
nie i nie chcę takiej zapłaty – odpowiedziała zmieszana.

– Zapłaty? – powtórzył gorzko. – Eseno, ja nie chcę ci płacić, mar-
twię się o ciebie. Myślisz, że nie wolałbym, żebyś to ty była moją
żoną?

Pożałował ostatnich słów, które w ich sytuacji brzmiały okrutnie.
A przecież mógł rozstać się z Nyryą, zostawić Lil przy sobie i poślubić
Esenę. Byłby to co prawda mezalians, ale gdyby popełnił go już po
wyborze na Radnego, nie wyrządziłby zbyt wielkiej szkody jego ka-
rierze. Jednak tego nie zrobił. Powrót żony wciąż wydawał mu się
najlepszym rozwiązaniem. Choćby z powodu córki.

– Po prostu nie rozmawiajmy jeszcze o rozstaniu, dobrze? – zapro-
ponowała pojednawczo.

– Masz rację – zgodził się, chociaż i tak postanowił zabezpieczyć
jej przyszłość, nawet jeśli miałby to zrobić w sekrecie. – Powinienem
teraz cieszyć się, że będę cię miał cały czas przy sobie. Właściwie
dlaczego nie przyjedziesz już jutro?

– Chciałabym, ale obiecałam pani Nyryi, że pomogę jej się spako-
wać – odparła łagodnie. – Pojutrze, z samego rana. Obiecuję.

– Dobrze, że już nie będziesz jej pokojówką, bo byłbym zazdrosny.
– Objął ją mocniej i poczuł, jak szybko bije jej serce. Zaśmiała się.

Jednak i tak był zazdrosny. Żona nie miała o tym pojęcia, lecz
dzięki wskazówkom jej brata dowiedział się, z kim go zdradzała. Nie
miał co prawda wątpliwości, że Esena nie jest jedną z „tych kobiet”
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i pewnie nawet nie ma pojęcia o ich istnieniu, ale sama myśl, że Nyrya
mogłaby na nią spojrzeć podobnie jak on, była irytująca. Odrzucił ją
jednak szybko, czując przyjemnie drażniący, ciepły oddech na swojej
szyi. Napił się jeszcze wina.

Leżanka cicho zaskrzypiała i ciemne włosy rozsypały się po po-
duszce. Pachniały różami. Gdy całował jej ramiona, dziewczyna zmru-
żyła oczy i uśmiechnęła się, rumieniąc się lekko. Powiódł dłońmi
wzdłuż zagłębień talii ku krągłym biodrom. W świetle świec jej naga
skóra przybierała złotawy odcień; ĺsniła. Zatrzymał się na chwilę, by
nasycić spojrzenie, spragnione nie mniej niż inne zmysły.

– To mnie wszyscy powinni zazdrościć – wyszeptał.

* * *

CZĘŚĆ III – KOCHANKA

Po wszystkim poprosił, by została z nim chociaż tę jedną noc, bo skąd
mogą wiedzieć, czy kolejna taka będzie im dana. Esena wiedziała,
że tak się nie stanie, więc nie mogła mu odmówić.

Obudziła się, gdy było jeszcze ciemno. Vulfer ciasno obejmował ją
wokół talii. Czuła na szyi jego miarowy, senny oddech. Księżycowy
poblask rozjaśniał sypialnię. Zamknęła znów oczy, próbując przespać
czas pozostały do świtu, lecz nie była już senna. Niepokój powodował
u niej mdłości, a męskie ręce zdawały się ją dusić. Ostrożnie rozplą-
tała więżące ją palce i wymknęła się spod ciepłej kołdry. Pośpiesznie
założyła na siebie długą koszulę. Mężczyzna wymruczał coś niewyraź-
nie i poruszył się, jakby szukając kochanki po omacku. Jeszcze chwilę
stała nieruchomo, przyglądając się jego łagodnym rysom.

– Przepraszam – wyszeptała tylko.
Nachyliła się nad Vulferem, lecz nie była w stanie nawet pogła-

dzić go po policzku. W ciszy opuściła sypialnię, chociaż nawet własny
oddech raził jej uszy. Miała wrażenie, że mężczyzna przebudzi się
i zapyta ją, dlaczego odchodzi, a ona nie będzie potrafiła mu udzielić
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odpowiedzi. Przecież mogła zostać i pozwolić mu być pierwszą rze-
czą, jaką zobaczy rano – tak, jak tego pragnął. Ale leżąc z nim w tym
samym łóżku, w którym niegdyś spędzał noce ze swoją żoną, czuła się
jeszcze bardziej winna. To nie było jej miejsce, to nie była jej rola.

Ze stolika zabrała dogasającą świecę w kaganku i podążyła kory-
tarzem w prawo. Cienie drżały, odbijając się na mijanych ścianach.
Posadzka okryta była dywanem, który tłumił tupot bosych stóp, lecz
mimo to obawiała się, że usłyszy ją ktoś ze służby. Niespokojna, bez-
skutecznie próbowała znaleźć dla siebie jakieś dobre wytłumaczenie,
chociaż wiedziała, że jeśli musiałaby się przed kimś tłumaczyć, to tylko
przed Nyryą, a ona miała przecież przyjechać dopiero rano. Instynkt
nakazywał jej jednak nadal bać się o swoje tajemnice, dlatego z ulgą
nacisnęła klamkę.

Pokój, który pan Mirdersen dla niej wybrał, był niewielki, ale z ok-
nem wychodzącym na ogród i o wiele wygodniej urządzony niż ten
na poddaszu, który zajmowała wcześniej. Nie można go było, co
prawda, porównać do przepełnionego dziwacznymi luksusami miesz-
kania w szemranej dzielnicy, które miała okazję zamieszkiwać nie-
dawno, ale zamiast niepraktycznych leżanek miał biurko i nieco wy-
tarty fotel. Ot, ładne i proste umeblowanie, odpowiednie dla guwer-
nantki. Esena nie potrafiła jednak nie myśleć o nim jako o kolejnej
warstwie maski, którą musiała nosić. Przez te smutne rozważania
większość jej rzeczy pozostawała jeszcze w otwartej walizce leżącej
na łóżku.

Ostrożnie zamknęła za sobą drzwi. Kaganek postawiła na stoliku
i pośpiesznie zdjęła z siebie nocną koszulę. Przelała wodę z dzbanka
do miednicy i zamoczyła w niej czystą szmatkę. Zadrżała, gdy mo-
kry materiał dotknął jej ciała. Odwróciła wzrok i z uporem szorowała
ramiona, brzuch, uda. Serce biło jej jeszcze szybciej i trzęsła się, nie-
naturalnie prostując całe ciało. Wcale nie poczuła się jednak czystsza.
Zrezygnowana, wytarła się i na powrót ubrała. Rozpaczliwie szukając
ciepła, skryła się pod kołdrą.

Nie próbowała już jednak zasnąć. Wyciągnęła spod poduszki nie-
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wielką książeczkę i pogładziła oprawę, wodząc palcem po wytłoczo-
nych literach, zwłaszcza po pierwszej – „N”. Nie otworzyła tomiku,
przypominała sobie tylko pojedyncze, oderwane od całości wersy. Ode-
rwane jak kwiaty od łodyg i skrzydła motyli, które powracały w przed-
śmiertnych utworach poetki. Wczoraj jednak czytały wcześniejsze wier-
sze, radosne, czasem banalne, a czasem dowcipne: o pięknie róża-
nych krzewów w pałacowym ogrodzie, o dworzanach, którzy są ni-
czym barwne owady i wreszcie teksty wychwalające królową. Esena
uśmiechnęła się, na chwilę odzyskując spokój. Razem ze słowami
wierszy powracały do niej świeże jeszcze wspomnienia.

* * *

Przyszła do Nyryi w południe, zgodnie z obietnicą. Jeśli nie liczyć
służby, były w domu same. Pakowały się nieśpiesznie, poświęcając
każdej rzeczy chwilę uwagi. Okazywało się bowiem, że nawet z byle
drobiazgiem wiąże się historia, której Esena jeszcze nie znała albo
która była warta przypomnienia. Śmiały się więc, oglądając perłową
broszkę, która według pewnej statecznej damy miała „niezdrowo zmy-
słowy kształt”. Długo milczały, słuchając sennej melodii dziecięcej po-
zytywki z porcelanowym konikiem przebierającym kopytkami w rytm
muzyki. Szybko jednak zażegnały smutek planami podróży do Mavi-
nionu.

Stolica Reavianu już dawno przestała być dla nich tylko pięknym
miejscem, w którym chciałyby żyć. Stała się symbolem. Tak, chciały
zobaczyć cesarski pałac i morze bardziej błękitne niż niebo, ale przede
wszystkim marzyły o wolności.

Nyrya powtarzała często, że w Reavianie każda kobieta może mieć
majątek zupełnie niezależny od ojca czy męża i nikt nie wzbrania jej
dostępu do nauki.

Esena nie łudziła się, że w Mavinionie znajdą wszystko, czego pra-
gną, ale wierzyła, że tam nie sięgną ojcowskie prawa Vulfera. Moż-
liwość opieki nad Lil była jedyną gwarancją spokoju Nyryi, dla której
przecież los córki był najważniejszy.
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– Gdyby chodziło o Farvela, nie o Lil – westchnęła poprzedniego
dnia pani Mirdersen, gdy dawno już ucichła melodia pozytywki. –
Może wtedy mogłabym być pokorniejsza, wtedy bym się nie martwiła
o jego przyszłość. Nie musiałabym...

Dziewczyna pogładziła jej dłoń, spoglądając w ciemne okno. Na-
dal trudno było uświadomić sobie, że los kobiety może być lepszy niż
tutaj. A przecież jeszcze niedawno wydawało jej się, że Carasydia
dała jej szansę, jakiej nie otrzymałaby nigdzie indziej, a na pewno nie
w kraju swoich rodziców, nie w Lotergii. Oto ona, dziecko ubogich
imigrantów, mogła otrzymać wykształcenie za opłatę tak niewielką,
jaką były drobne prace poza lekcjami. Po tych wszystkich latach nauki
języków, literatury, muzyki i haftu mogła wreszcie zostać kimś, zda-
wało jej się, niezależnym.

Jednak gdy opuściła bezpieczne kobiece kręgi i wkroczyła w praw-
dziwy świat, poczuła, że jej los znajduje się w cudzych, męskich rę-
kach. Przecież nie uległa temu mężczyźnie tylko ze względu na jego
uśmiechy i dobrotliwe gesty. Kierował nią przede wszystkim strach,
że jeśli odmówi, zostanie zwolniona i wszystkie wysiłki i wyrzeczenia
pójdą na marne. A jednak pewnego dnia po prostu wrzuciła swoje rze-
czy do walizki i uciekła w środku nocy ze świadomością, że być może
wkrótce zostanie bez dachu nad głową. Mając referencje nie jest łatwo
o pracę, a cóż dopiero bez...

– Tak jest też lepiej dla ciebie – powiedziała wreszcie. – Wiesz, do-
póki cię nie poznałam, nie widziałam ograniczających mnie pęt, cho-
ciaż mnie uciskały. Zdawało mi się, że tak być powinno. A teraz, gdy
wiem, że może być inaczej... Ty też już nie potrafisz tak żyć, prawda?
– Odbijam się od ściany – Nyrya pokiwała głową. – Religia mówi mi,
że przez męża przemawia bóg. Społeczeństwo zakazuje mi intereso-
wać się czymś innym niż dziećmi. A przecież to mężczyźni nauczyli
mnie wszystkiego. Mój ojciec... A teraz dziwi się, że nie wystarcza
mi dom. Żadnej kobiecie by nie wystarczał, gdyby pokazać im, co jest
poza nim. Nawet jeśli wypuszczają je na chwilę, mogą robić tylko to,
co przyniesie pożytek rodzinie! Jak sprawa z tamtymi sierotami.
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Esena słuchała jej z zacísniętymi ustami. Bolesnym było widzieć tę
wojowniczą kobietę tak roztrzęsioną. Pani Mirdersen chyba zauważyła
niepokój dziewczyny, bo uśmiechnęła się. – Ale to koniec. Za dwa
dni będziemy wolne. Zamieszkamy w małym domku nad morzem,
przy skalistym wybrzeżu. Będziemy czytać książki, słuchając szumu
fal, a wieczorami szukać muszelek na plaży. Lil będzie chodzić na
pensję albo uczyć się razem z nami. Zamiast dygania i haftowania
pozna wszystko, czego nie uczą dziewczynek w Astenburgu: filozofię,
astrologię, prawo i -najgorsze ze wszystkich: samodzielne myślenie.

Esena zaśmiała się.
– A jeśli będzie lubiła haftować? – zapytała przekornie.
– Niemożliwe, w końcu mówimy o mojej córce – odparła żartobli-

wie Nyrya.
Uśmiechając się nadal, legła na łóżku, nie przejmując się wciąż nie-

spakowanymi ubraniami, biżuterią i innymi drobiazgami, które były
porozrzucane wszędzie wokół. Esena dołączyła do niej, kładąc się bo-
kiem tak, by widzieć jej twarz; już nie tak młodą, lecz piękną w swojej
powadze. Przyglądała się wysmukłym policzkom, płytkim zmarszcz-
kom na czole i tym głębszym przy ustach, wreszcie ciasno spiętym,
jasnym włosom, które w świetle świec przybierały złotą barwę. Prze-
łknęła ślinę i przysunęła się bliżej, ale Nyrya odwróciła nagle głowę
i pocałowała ją w nos.

– Zapomniałam, mam coś dla ciebie – powiedziała.
Odwróciła się na brzuch i sięgnęła do szafki nocnej. Machała w po-

wietrzu nogami, odsłaniając łydki. Wydawała się w tej chwili beztro-
ska i o wiele młodsza. Wreszcie wyciągnęła z szuflady książkę w tło-
czonej oprawie i podała ją dziewczynie.

– Trafiłam na nią przypadkiem podczas zakupów – powiedziała. –
Wiem, że czytałaś jej wiersze w oryginale, ale to naprawdę ładne wy-
danie. Ma w środku kolorowe ilustracje. Tłumaczenie możesz ocenić
sama, ale pomyślałam, że to może być taka pamiątka.

Esena podniosła spojrzenie z okładki na Nyryę i objęła ją jednym
ramieniem.
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– Dziękuję!
Zaciekawiona, położyła tom obok siebie i otworzyła na losowo wy-

branym tekście. Po lewej stronie ujrzała wypełniony kolorami sztych
przedstawiający kobietę z koroną na głowie. Miała rozpuszczone włosy
i poważne spojrzenie, które zdawało się oceniać patrzącego. Obok
portretu znajdował się drukowany ozdobną czcionką tekst wiersza.

– Sławny panegiryk do królowej Theonii – powiedziała, nie patrząc
na tytuł, ale na sam pierwszy wers utworu.

– Przeczytaj mi – poprosiła Nyrya.
Esena odchrząknęła i zaczęła czytać łagodnym głosem. Wkrótce

na jej czole pojawiła się zmarszczka. Wiersz był niby znajomy, lecz
brzmiał zupełnie obco i banalnie.

Nie gwiazdą jedną jestés, pani,
Wszechświatem Ciebie nazwać trzeba,
Klękają wierni Ci poddani,
Bo widzą w tobie panią nieba.
Zasłona włosów to mgławica,
Co piegów konstelacje kryje,
Planetą każda Twa źrenica,
Bladość księżyca okryła szyję.

Przerwała czytanie w połowie utworu.
– Po reaviańsku brzmi lepiej? – zapytała Nyrya z porozumiewaw-

czym uśmiechem.
– Tak, ale po reaviańsku wszystko brzmi lepiej – stwierdziła ironicz-

nie. – Tłumaczenie jest dosyć wierne, ale wersy są zbyt krótkie... Ale
wiesz, co jest najciekawsze w tym wierszu? Użycie słów „mgławica”
i „wszechświat” świadczy o tym, że Nursia naprawdę musiała być bar-
dzo dobrze wykształconą i zainteresowaną światem kobietą, ponieważ
te słowa pojawiły się po raz pierwszy w wydanej dwa lata wcześniej
książce. Uch, zapomniałam, kto był autorem.
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– Drogo ją kosztowała ta wiedza. – Nyrya spoważniała. – Dobrze,
że wierszy nie spalono razem z nią.

– Wiedza i wpływ na królową – dodała Esena. Zamknęła książkę
i uśmiechnęła się blado, chcąc zmienić temat. – Dziękuję raz jeszcze
za tomik. Dziękuję, że pamiętałaś.

– To ja dziękuję ci za wszystko. – Kobieta ujęła dłoń dziewczyny
i pogładziła jej wierzch. – Bez ciebie nie tylko nie dałabym sobie rady,
ale nawet nie wiedziałabym, co robić. Boli mnie, że tak się poświę-
casz, Eseno. Że musisz spędzać z nim czas, kłamać... Mam nadzieję,
że wynagrodzę ci to wszystko.

– To ty jesteś silna, pamiętaj. A ja już wystarczająco od ciebie do-
stałam. Na pewno więcej niż zasługuję.

– Zostań do rana, dobrze?
Esena zacisnęła usta. Wiedziała, że nie powinna. Vulfer mógł zło-

żyć jej niezapowiedzianą wizytę w mieszkaniu, a ponadto nie chciała
spotkać ojca Nyryi. Zawsze krzywo na nią patrzył. Musiała też my-
śleć o zbliżającej się przeprowadzce do domu państwa Mirdersen. Tak
przyjemnie było jednak leżeć razem z nią, czuć ciepło jej ciała, dłonie
na talii, usta na szyi. Westchnęła cicho.

– Dobrze. Ale najpierw skończmy pakowanie.

* * *

Czyjeś kroki na korytarzu przerwały wspomnienia. Musiała długo
trwać w zamyśleniu, bo przez okno wpadały już pierwsze promienie
słońca. Odruchowo schowała książkę pod kołdrę i zgasiła świecę. Po-
łożyła głowę na poduszce i zamknęła oczy, udając, że śpi. „Jak uczen-
nica przyłapana na nocnej lekturze” – pomyślała. Stłumiony tupot
zbliżał się, aż wreszcie ucichł tuż przed jej drzwiami. Usłyszała ci-
che pukanie. Zawahała się. Czy naprawdę takie przedstawienie miało
sens? Po co to całe zdenerwowanie?

Już gotowa była się odezwać, gdy Vulfer nacisnął klamkę i z dziwną
niepewnością wszedł do pokoju. Był już ubrany do wyj́scia.
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– Wszystko w porządku? – zapytał troskliwie, podchodząc do łóżka.
– Dlaczego nie zostałaś?

Podniosła do siadu i zmusiła się, by spojrzeć mu w oczy.
– Tak po prostu... – zaczęła i mimowolnie spuściła wzrok. – Ja...

obudziłam się przed świtem i nie mogłam już zasnąć. Byłam niespo-
kojna i wolałam wrócić do siebie.

Vulfer usiadł na materacu i pogładził czule dłoń dziewczyny.
– Chodzi o Nyryę?
Pokiwała głową i westchnęła. Była bliska płaczu, lecz z zupełnie

innych powodów niż sądził. Jego troska wzbudziła w niej bolesne wy-
rzuty sumienia, których w żaden sposób nie potrafiła uciszyć. Załkała.
Mężczyzna przytulił ją do piersi.

– Vulferze, czy to, że kocham, usprawiedliwia fakt, że oszukuję ko-
goś, kto mi ufa? – zapytała drżącym głosem.

– Nie – odparł. – Nie usprawiedliwia, lecz czasem oszustwo przy-
nosi wszystkim więcej pożytku. Kłamstwo zawsze pozostanie złem,
ale jak dobro czasem rodzi zło, tak zło niekiedy zamienia się w do-
bro. Czasem wręcz tylko tak można uniknąć cierpienia i nieszczęścia.
Eseno, a ty przecież wiesz, co jest dobre dla Nyryi i Lil, prawda?

– Tak – powiedziała z goryczą.
– Dlatego ją przekonałaś do właściwej decyzji – kontynuował. –

A jeśli chodzi o nas... Nie chcę cię do niczego zmuszać, ale czy miłość
nie jest warta poświęceń? Czy jej słodycz nie potrzebuje goryczy dla
równowagi? Czy...?

– Wystarczy! Dosyć patosu! Już mi lepiej! – zaśmiała się i odsunęła
od niego.

Dostrzegła zdziwienie na jego twarzy, lecz wkrótce zastąpił je uś-
miech. Pocałował ją w czoło i otarł łzy z policzków.

– Moja dzielna.
Esena powstrzymywała i płacz, i śmiech. Mogła znów spojrzeć na

Vulfera, który tak różnił się od pana Mirdersena, którego poznała rok
wcześniej. Gdy mieszkała wtedy w jego domu, nigdy nie obdarzył jej
przyjaznym słowem czy choćby dłuższym spojrzeniem. Trudno było
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przypuszczać, by mogła mu się kiedyś spodobać. Nawet w Zagajniku
myślała, że te wszystkie rozmowy służą tylko zdobyciu jej zaufania
i przekonaniu jej do planu. Wtedy jeszcze sama nie wiedziała, jak po-
winna grać i czy warto było ryzykować. Niby aprobowała jego zaloty,
ale w każdej chwili gotowa była się wycofać; cierpliwie czekała i łu-
dziła się, że Nyrya wystara się o rozwód. Dopiero ten niespodziewany
pocałunek sprawił, że nagle zrozumiała, czego jeszcze pragnie Vulfer
i że mogłaby to wykorzystać. Czuła wstręt do takich rozwiązań, ale
jeśli to miała być jedyna nadzieja...

Zresztą, jak sobie tłumaczyła, będzie miał przez jakís czas to, czego
pragnie. Przekonała siebie, że jakoś wytrzyma, będzie udawać. Oplo-
tła ramionami jego szyję. Chociaż zrobiła to z myślą o szczęściu Nyryi,
bolesna myśl przeszła przez jej głowę: „zdradzam ją”. A nawet jeszcze
nie wiedziała, czy jej uczucia są odwzajemnione.

A teraz, patrząc w smutne oczy Vulfera, czuła, że zdradza i jego.
Nie spodziewała się, że prócz jej ciała mężczyzna zapragnie i duszy,

i że ona będzie w stanie obdarzyć go sympatią. Nie był już w jej oczach
despotą, który umyślnie chciał unieszczęśliwić żonę. Teraz myślała,
że po prostu nie jest w stanie jej zrozumieć – gdzie pani Mirdersen
widziała wolność, tam on widział nieład i niebezpieczeństwo. Roz-
paczliwie pragnął miłości, której nie odnalazł w małżeństwie. Esena
zdawała sobie sprawę, że wypełniła pewną pustkę w jego życiu i przez
to obawiała się odej́scia.

„Może powinnam zostać” – pomyślała, przełykając ślinę. „To byłaby
sprawiedliwa transakcja. Ja za Lil”.

Była to jednak tylko głupia myśl. Nawet gdyby taka wymiana by-
łaby możliwa, Esena nie zdecydowałaby się zostać. Nie kochała Vul-
fera i chociaż chciała, by był szczęśliwy, ta dziwna sympatia, którą go
obdarzyła za jego troskę i czułe spojrzenia, nie mogła wystarczyć, by
ją przy nim zatrzymać.

– Już wychodzisz? – zapytała wreszcie lekko zachrypniętym gło-
sem. – Która godzina?

– Tak, już wpół do ósmej. Słońce teraz późno wschodzi. – Wstał
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i wygładził koszulę. – Poradzisz sobie?
– Tak, to nic takiego. – Uśmiechnęła się blado.
Zrzuciła z siebie kołdrę i wstała, by przytulić mężczyznę. Oparła

głowę o jego ramię.
– Będę tęsknić – powiedziała.
– To tylko kilka godzin, Es – odparł pogodnie. – Po drugiej będę

w domu. Obecność Nyryi nie sprawi, że zabraknie nam czasu.
Nic nie odpowiedziała.
Pocałował ją krótko, pogładził po policzku i wyszedł, w progu jesz-

cze odwracając głowę, by posłać dziewczynie ostatni uśmiech.
Gdy wyszedł, Esena potarła oczy. Wiedziała, jak bardzo go krzyw-

dzi, lecz egoistycznie cieszyła się, że nie będzie musiała widzieć jego
bólu. Lecz Nyrya... Czy będzie mogła przez resztę życia ukrywać przed
nią, co zrobiła?

Przyszło jej na myśl odległe wspomnienie. Gdy była jeszcze uczen-
nicą, razem z innymi dziewczętami udała się za miasto do obozowi-
ska, które rozbiła grupa Calatanów. Można było u nich kupić niespoty-
kane przedmioty i usłyszeć historie przywiezione ze wszystkich miejsc,
które odwiedzili. Zafascynował ją ten wędrowny lud, dla którego płeć
nie stanowiła żadnego problemu. Wszyscy ubierali się podobnie i zaj-
mowali się tym, co najbardziej im odpowiadało. Esena nie potrafiła
stwierdzić, czy wyznają wielu bogów czy może żadnego, w każdym
razie różnili się od wszystkich innych narodów na tyle, by nigdzie
nie móc w spokoju zagrzać miejsca. Zresztą, chociaż czasy Inkwizycji
dawno minęły, mówiono, że Calatanie oswoili magię. Sama nie wie-
rzyła w czary, ale pamiętała dobrze przenikliwy wzrok staruszki, gdy
wybrała jeden, niepozorny z naszyjnik z jej wozu.

– Chcesz być kochaną? – zapytała.
– Chyba wszyscy chcą – odparła niepewnie.
– Zbyt wiele miłości staje się łatwo przekleństwem. Przekleństwem,

które ciebie nie ominie.
Ostatecznie, wystraszona, nie kupiła naszyjnika i opuściła pośpiesz-

nie obozowisko, ale przekleństwo i tak ją dopadło. Właściwe nie miało
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znaczenia, czy staruszka przepowiedziała przyszłość, rzuciła urok czy
zmyślała – miała rację. Uczucie Vulfera ciążyło Esenie bardziej nawet
niż zaloty jej poprzedniego pracodawcy.

W końcu zaczęła się ubierać. Włożyła wygodne buty i prostą, ciemną
suknię. Umyła twarz, uczesała włosy. Uciszała niepokój, skupiając się
na kolejnych czynnościach. Po raz kolejny przejrzała zawartość wa-
lizki, upewniając się, że nie zostawiła tam niczego ważnego. Zrezy-
gnowała z zabrania jej ze sobą, żeby nie zwracać uwagi służby. Na
szczęście najważniejsze rzeczy miała Nyrya. Wzięła ze sobą tylko to-
mik wierszy, który mieścił się nawet w kieszeni spódnicy.

Kwadrans po ósmej zeszła na śniadanie do kuchni i zmusiła się
do przełknięcia kilku łyżek owsianki. Potem zapytała pokojówki, czy
pamiętają, że pani przyjeżdża o dziesiątej. Przytaknęły, spoglądając
na nią krzywo. Nie podobał im się jej nagły awans. Domyślała się,
o czym plotkuje teraz służba. Cóż, i tak nigdy nie była lubiana.

Wpół do dziewiątej zjawiła się w pokoju Lil. Dziewczynka już nie
spała i bawiła się lalką pod czujnym okiem niańki. Na widok Eseny
przerwała zabawę i rozpromieniła się.

– Es, zostałaś? – zapytała, sepleniąc.
– Przecież obiecałam, że już cię nie opuszczę – odparła. – I mama

też nie. Dzisiaj przyjeżdża.
– To juz?
– Już. – Uśmiechnęła się, po czym zwróciła się do niańki: – Bę-

dziesz mieć na razie wolne, zajmę się panienką.
– Pan o tym wie? – Spojrzała na nią podejrzliwie.
Esenę zaniepokoił ten opór, ale wiedziała, że łatwo go złamie. Wy-

starczy udać pewność siebie. Służba dobrze wiedziała, że dawna po-
kojówka ma specjalne względy u państwa – dawniej u pani, teraz też
u pana.

– A myślisz, że zatrudniono mnie jako guwernantkę, żebym nic nie
robiła? – zapytała, udając urażoną. – Ale nie martw się, będziesz mieć
dość pracy po południu. Przygotuję panienkę na spotkanie z matką.
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– Przepraszam, nic o tym nie wiedziałam. – Niańka skłoniła głowę
i opuściła pokój.

– Kiedy psyjedzie mama? – Lil pociągnęła dziewczynę za rąbek
spódnicy. – Ja chcę juz.

Esena przykucnęła obok niej i pogładziła jej jasne włoski.
– Już niedługo – powiedziała, a potem dodała jeszcze, starając się ją

zainteresować: – Ale jeżeli chcesz, możemy pój́sć na spacerek i spotkać
ją jeszcze wcześniej.

– Tak, tak, chcę na spacelek!
– A chcesz coś zabrać? Na przykład lalkę?
– Lalkę – potwierdziła dziewczynka, nie oglądając się nawet na inne

zabawki.
– Więc chodźmy.
Esena uśmiechnęła się do Lil i wzięła ją na ręce. Drobne rączki

oplotły jej szyję. Wyszła z pokoju, a później podążyła schodami do
holu. Sprawdziła czas na stojącym zegarze. Do dziewiątej brakowało
jeszcze jedenastu minut. W sam raz.

Usadowiła dziewczynkę na krześle, by przygotować ich płaszcze.
Chociaż starała się zachować spokój, cały czas nasłuchiwała, czy nikt
nie nadchodzi. Miała, co prawda, wymówkę, ale i tak wolała się nie
tłumaczyć, dlaczego zabiera panienkę na spacer w taki ziąb. Służba
musiała być jednak zajęta przygotowaniami do spodziewanego przy-
jazdu pani Mirdersen.

Lil cierpliwie poczekała na nią, a potem grzecznie pozwoliła się
ubrać. Postanowiła jednak, że sama zapnie przynajmniej jeden guzik.
Gdy się z nim siłowała, Esena narzuciła na siebie płaszcz. Dziew-
czynka w końcu poddała się i poprosiła opiekunkę o pomoc.

Wyszły z domu, trzymając się za ręce. Od schodków do płotka było
zaledwie kilka kroków, jednak zachwycona śniegiem dziewczynka sta-
wiała bardzo małe kroki, rozglądając się dookoła. Dawno nie była na
zewnątrz.

– Lil, mama... – zaczęła dziewczyna, zamykając za nimi furtkę, lecz
urwała, dostrzegając czyjąś twarz w jednym z okien na parterze.
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Spanikowała. Podniosła Lil, ignorując jej pytania. Oddychała nie-
spokojnie i zimne powietrze raniło jej gardło. Już miała ruszyć w kie-
runku przecznicy, gdy zauważyła, że jakís powóz wjeżdża na ulicę.
Znieruchomiała, myśląc najpierw, że to może Vulfer niespodziewanie
wraca, ale potem uznała, że pewnie to Nyrya zdecydowała się jed-
nak nie czekać na rogu, lecz podjechać pod dom. Faktycznie, wkrótce
ujrzała jej profil w okienku.

– Mama! – zawołała Lil.
Powóz zatrzymał się tuż obok nich, lecz nim zdążyły się zbliżyć,

Nyrya wysiadła. Esena dostrzegła na jej twarzy emocję, której nie wi-
działa nigdy wcześniej. Zrozumiała od razu. Dziewczynka wyrywała
się, więc musiała ją postawić na ziemi.

Pani Mirdersen przytuliła córkę, a potem głosem wyzbytym emocji
powiedziała, że wracają do domu.

– Dlaczego? – wydusiła z siebie Esena. – Dlaczego, Nyryo, dla-
czego?

Kobieta zwróciła się do stangreta, który wyjmował jej walizki. Ka-
zała mu zaprowadzić Lil do domu, by się nie zaziębiła.

Esena patrzyła obojętnie, jak dziewczynka odchodzi. Wszystko na-
gle stało się jej obojętne wobec niewypowiedzianego faktu. Nie czuła
już zimna. Zdawało jej się, że oto straciła ciało i składa się z samych
tylko uczuć żalu i nieszczęścia. A jednak była w stanie się rozpłakać.

– Z samego rana odwiedził mnie ojciec – zaczęła pani Mirdersen,
gdy zostały na ulicy same. – Mój powrót do męża tak go ucieszył,
że postanowił przydzielić nam dodatkowy dochód od siebie. Ale wszy-
stkie pieniądze będą teraz trafiały prosto do Vulfera.

– Ale...
– To nie koniec. Nie mogłam dzisiaj odebrać moich zaoszczędzo-

nych pieniędzy. Vulfer zabrał je już wcześniej, za namową ojca. Cały
czas byli ze sobą w zmowie. A ja jestem bez grosza. Co ty na to?

Esena zagryzła wargi i zasłoniła twarz dłonią. Nie potrafiła wy-
dusić z siebie słowa. W myślach wyrzucała sobie tylko wcześniejszą
pewność siebie. Jak mogła myśleć, że wszystko wie, że pociąga za
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wszystkie sznurki? Jak mogła nie domyślić się, że Vulfer i przed nią
ma tajemnice?

Gdy poczuła, jak obejmują ją ramiona Nyryi, wtuliła się w nie, łka-
jąc.

– Przepraszam, przepraszam – powtarzała. – Jak mogłam być tak
ślepa.

Kobieta pogładziła jej włosy.
– Eseno, wiem, że to nie to samo, ale przecież możemy tutaj zostać,

zostań ze mną – powiedziała. – To nie Reavian, ale będziemy mieć
siebie i Lil. A może później...

Esena odsunęła się od niej. Drżąca wbiła wzrok w ziemię.
– Nyryo, ja nie mogę zostać. Ja... Ja nie powiedziałam „nie”. Nie

powiedziałam.
Szloch dziewczyny odbijał się echem na ulicy. Próbowała się jakoś

tłumaczyć, lecz słowa rwały się w połowie. Pani Mirdersen długo mil-
czała, stojąc bez ruchu, by wreszcie wyrzucić z siebie przez zacísnięte
zęby:

– Musisz dzisiaj wyjechać.
– Wybacz mi, błagam cię!
Esena chciała podej́sć do Nyryi, chwycić jej dłoń lub nawet upaść

do nóg, ale ta cofnęła się przed nią. Bez obrzydzenia czy wzgardy,
lecz stanowczo. Jej twarz wydawała się bledsza od zimowych chmur
i znieruchomiała jak kra.

– Mogłabym, lecz cóż to zmieni? – zapytała. – I tak nie możesz
zostać, nikt z nas nie chce takiego układu, prawda? A jeśli ci wybaczę,
a i tak odjedziesz, będziemy za sobą tęsknić. Więc gniewajmy się na
siebie, zamiast cierpieć.

Esena jednak usłyszała w jej słowach ból.
– Dzisiaj poczekasz na Vulfera, zabierzesz swoje pieniądze i wy-

jedziesz – dodała pani Mirdersen nieco łagodniejszym tonem, pod-
chodząc do furtki. – Nie mogę teraz na ciebie patrzeć, lecz... Lecz
chciałabym za kilka tygodni zobaczyć list od ciebie.
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Esena spojrzała na nią, ale milczała. Otarła łzy i podążyła śladem
kobiety do domu. Musiała spakować walizkę.

* * *

Tego wieczora Vulfer Mirdersen na próżno prosił swoją kochankę,
by została.

Esena powiedziała „nie”.
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ODMIANA PRZEZ WYPADKI

–
DOMINIK SIMLAT

Niepoprawny marzyciel, z wykształcenia malarz, z zawodu kucharz
(i dumny z tego!). Po paru wystawach indywidualnych i zbiorowych,
w latach 2012–16 członek sekcji literackiej Śląskiego Klubu Fantastyki,
zazwyczaj zbyt zamknięty w sobie, by dzielić się swoją pisaniną.
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Maj 2010, Sosnowiec
Cześć. Zawsze chciałem mieć na imię Eran. To dobre imię. Jestem
jednym z tych ludzi, których się nie zauważa. Dlatego mówię ci w za-
ufaniu, jak naprawdę chciałem się nazywać, a nie jak mam wpisane
w dokumentach. Ty i tak mnie nie zapamiętasz, kiedy ci już wszystko
opowiem... Mogę więc chyba darować sobie złudzenie, że raz w życiu
byłem naprawdę ważny.

Ale do rzeczy. Właśnie spojrzałem przez okno, w kierunku dawnej
pętli tramwajowej. Trakcja przed kilkoma tygodniami uległa uszko-
dzeniu, jak większość urządzeń elektrycznych w okolicy. Mój blok na-
leży do najstarszych w mieście; cudem jeszcze stoi. Niechętnie sięgną-
łem po leżącą na parapecie ścierkę i przetarłem szybę z tłustej sadzy.
Nadeszły moje czasy. Czasy, w których nikt nie chce zostać zauważony.

Skuliłem się. Zza kikutów drzew obrastających pętlę nagle coś się
wyłoniło. Dostrzegłem zginające się, wielostawowe odnóże wielko-
ści słupa... Mielísmy mało czasu, by do tego przywyknąć, a jednak
w końcu nam się udało. Ludzkość nigdy nie przestanie mnie zadzi-
wiać.

Twór, który powoli wytaczał się w pole widzenia, był kiedyś my-
śliwską amboną. Od paru tygodni obserwowałem, jak rozłażą się po
coraz większym obszarze. Wylazły ze swojego naturalnego środowi-
ska w środku lasu, by siać zamęt. Jeszcze nikt nie ucierpiał z ich
powodu, a przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo.

Wpatrywałem się z niejaką konsternacją, jak ambona w swojej głu-
pocie próbowała pokonać nieregularny spadek terenu. Widziałem, jak
jej tylny, harmonijkowy wspornik klinował się między torami tramwa-
jowymi. Wściekły wizg i metaliczny świst rozdarły gęste od smogu
powietrze. Niemal zobaczyłem ciągnącą się przez nie szramę.

Swoją drogą, czy mogę przypisywać cechy ludzkie temu monstrum?
Głupotę, na przykład? Jestem zagubiony. Zawsze byłem sam, pośród
ludzi czy bez nich. Lecz od paru tygodni już nie jestem.

Ziewając, odwróciłem się od okna. W kącie pokoju nadal kulił się
leczony przeze mnie pies, a dwa koty ułożyły się przy jego bokach.
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Pies miał całkiem ładnie zszyte miejsce po łapie. Zrobiłem, co w mojej
mocy. Dostrzegłem radosne iskierki w jego oczach, kiedy podszedłem,
by go pogłaskać. Jeden z kotów przeciągnął się i zaczął mruczeć. Mu-
siałem więc rozdzielić czułości na wszystkie zwierzaki.

Blokiem znów wstrząsnęła przetaczająca się elektryczna burza. Od
ostatniego protestu, gdy energii udało się wyzwolić, czasami zdarzały
się takie wyładowania.

– Idzie, znowu idzie! – Artur wbiegł do mieszkania z krzykiem.
Trzaśnięcie drzwi oderwało kolejne płaty tynku. – Zbierajmy się!

Wyglądał, jakby opętał go dziki szał. Nakryłem zwierzęta zakurzo-
nym pledem i położyłem palec na ustach. Jeśli miał nadal ze mną
współpracować, musiał się uspokoić. Nie zamierzałem tolerować de-
nerwowania moich zwierzaków.

– To niemożliwe. Przecież ostatnio przechodziła pod koniec kwiet-
nia!

Jeśli jednak to prawda i burza miała przej́sć po raz kolejny, to po-
winnísmy brać dupy w troki. Przyjrzałem się uważniej Arturowi. Za-
padłe, rozgorączkowane oczy, szara skóra i ten przedziwny dobór gar-
deroby. Wszyscy chwytalísmy to, co akurat było pod ręką. Nikt się już
niczym nie przejmował. Jedyne, na czym nam zależało, to ocalenie
tych biednych istot.

Artur podszedł chwiejnie i odsunął koc. Z rozczuleniem pogłaskał
psa i oba koty. Syknąłem przez zęby. One są moje. Zrozumiał i wycofał
się, wzdychając.

– Byłeś u Żółwia?
Skinąłem głową. Artur zabrał się za pakowanie naszego skromnego

dobytku. Jeśli mielísmy zdążyć, musielísmy wyruszyć natychmiast. Za
wiecznie brudnym oknem przeszła kolejna oszalała ambona. Tym ra-
zem niosła rozumnego strzelca. Rzadki widok, który tylko potwierdzał
podejrzenia Artura – skoro strzelcy wychodzą już na powierzchnię, to
burza może przetoczyć się w każdej chwili.

– Księga jest najważniejsza, wiesz przecież – zdenerwowałem się.
Trzymałem w ręce sparciałą okładkę z wypadającymi stronicami.
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– Eran...
– Musimy ją uratować.
Artur w panice zaczął biegać po pokoju. W końcu dorwał wyjąt-

kowo starą rolkę zwykłej, szarej taśmy. Bałem się mu zaufać, ale nie
miałem wyboru. Po chwili wahania podałem mu księgę. To był jeden
z zaledwie trzech zachowanych egzemplarzy. Zapis czasów, które mi-
nęły. Nie mielísmy pojęcia, w jakiej kolejności powinny być ułożone
jej strony. Właściwie... nie mielísmy pojęcia o niczym. Wiedzielísmy
tylko, że należy dostarczyć ją do Starszej, zanim rozpęta się kolejna
burza.

Owinęlísmy księgę w pokryty pyłem worek na śmieci i szczelnie, na
ile się dało, okleilísmy szarą taśmą. Bardzo Ważne Zawiniątko. Przy-
tuliłem je do serca, jakbym się z nim żegnał, a potem Artur schował je
ostrożnie na samo dno plecaka.

Z piwnicy przytaszczylísmy niewielką, metalową taczkę, na którą
załadowalísmy protestujące zwierzęta. One były dla mnie ważne na
równi z księgą. Były przyszłością. Miałem nadzieję, że tępota am-
bon i przewidywalność miejsc ich pojawiania się dadzą nam prze-
wagę. Z wypadów Artura i zbieranych przez niego informacji wyni-
kało, że nasz pies i koty to jedyne żywe zwierzęta w dzielnicy. Co spo-
wodowało masowe zniknięcie większości żywych organizmów w tak
krótkim czasie? Czy dowiemy się kiedyś, gdzie leżała przyczyna obec-
nego kataklizmu? Mielísmy taką nadzieję.

Ostatni raz poprawiłem sprzączki i omiotłem bacznym spojrzeniem
dotychczasową kryjówkę. Zawsze przywiązywałem się do miejsc. To
mieszkanie, mimo jego stanu, ku własnemu zaskoczeniu polubiłem
niemal od razu po wprowadzeniu się. Teraz przebywałem w nim
prawdopodobnie ostatni raz...

Jeżeli, rzecz jasna, przyjmie się teorię, że czas jednak nie biegnie
w jedną stronę, a rozlewa się i zastyga, stanowiąc nieustanne, jedno-
czesne samozaprzeczenie...

Popatrzylísmy po sobie z Arturem. Obaj liczylísmy, że tak właśnie
jest.
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Nie potrzebowalísmy wielu słów. Doskonale wiedzielísmy, dokąd
musimy ísć. Wiedzielísmy to od samego początku, od pierwszej burzy
i dziwacznego snu, który dzielilísmy. To zupełnie irracjonalne, ale jed-
nak towarzyszyło nam silne przeświadczenie, które sprawiało, że dzia-
łalísmy sprawnie i bez kłótni. Można nawet powiedzieć, że wspierali-
śmy się, choć z pozoru więcej nas dzieliło niż łączyło.

Chwycilísmy razem taczkę, by znieść ją po schodach. Na klatce było
podejrzanie cicho. Tuż przed drzwiami prowadzącymi na zewnątrz
poczułem ogarniającą mnie falę lęku. Przystanąłem. Artur położył
mi dłoń na ramieniu i szepnął: „Będzie tylko lepiej”. Z braku innych
możliwości wmówiłem sobie, że ma rację. Popchnąłem drzwi i wypeł-
zlísmy na świat.

Byłem na dworze po raz pierwszy od wielkich wyładowań. Artur
poprowadził mnie przez zdewastowane pozostałości parku do miejsca,
gdzie jeszcze niedawno mieścił się osiedlowy sklep „Jagoda”. Zdu-
miała mnie własna apatia; to, jak bardzo nic mnie już nie dziwiło,
a wszechobecny chaos ani trochę nie poruszał strun odpowiedzialnych
za szok i niedowierzanie. Zdumiony jednak byłem wyłącznie parę se-
kund, bo na więcej nie mogłem sobie pozwolić. Teraz wnętrze sklepu
okupowała grupka ludzi zaopatrzonych w kolczaste kije i pistolety na
plastikowe kulki. Artur pokornie stanął przed okienkiem.

– Poproszę WD-40.
Kaprawe, zaczerwienione oko łypnęło raz na niego, raz na mnie. Po

chwili oczekiwania przez okienko wysunęła się ręka ściskająca puszkę.
– Przysługa. Większa. Pamiętamy!
Głos brzmiał, jakby jego właściciel sam potrzebował tego specyfiku.

Odruchowo zasłoniłem uszy. Ruszylísmy.
Mijalísmy poprzewracane drzewa, straszące powyrywanymi korze-

niami i poczerniałymi pniami, i dymiące hałdy węgla, których nie było
tu za czasów mojego bytowania. Lękałem się unieść głowę, by spoj-
rzeć w niebo. Wiedziałem, jak wygląda. Poprzecinane cienkimi, ko-
ronkowymi wyładowaniami, skłębione i grafitowo-szare. Zewsząd sły-
szelísmy zgrzyty i piski, od których dostawałem na całym ciele gęsiej
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skórki. Przed przej́sciem przez rondo zauważyłem kątem oka paru
uciekinierów przytulonych do obdartych ścian kamienic. Opuszczone
centrum handlowe, co za żałosny widok... To miejsce zostało doszczęt-
nie rozgrabione w ciągu paru dni po pierwszej burzy; nie to, co nasza
„Jagoda”, szybko przejęta przez okoliczne bandy i zmieniona w swo-
istą warownię. Od strony ulicy Roździeńskiego, w kierunku Katowic,
dostrzeglísmy znaczniejsze wyładowania. Masy powietrza kłębiły się
i strzelały iskrami, przypominając oszalałą personifikację bałaganu.

– Chodź, przyspieszmy. Niedługo wieczór.
Artur próbował mnie zmobilizować, lecz im bardziej zbliżalísmy

się do centrum, tym bardziej nogi odmawiały mi posłuszeństwa. Z mi-
janego wreszcie Parku Tysiąclecia dobiegały nas złowieszcze odgłosy
kroczących ambon i głosy niesionych przez nie strzelców.

– Czy to oni zabrali wszystkie zwierzęta? – syknąłem. Czułem,
że będę zmuszony oddać Arturowi taczkę, ale mimo wypracowanego
z trudem zaufania, jakim go darzyłem, czułem, że wolę pchać ją sam.

– Tak. A raczej... nie tylko oni.
Artur, tak samo jak ja, bał się mówić głośniej. Na wszelki wypadek.
– Wszystkiego się dowiemy, gdy uda nam się wrócić. Rozumiesz?

Wrócić.
Jego ton stał się rozmarzony, miałem wrażenie, że zaczyna odpły-

wać. Potrząsnąłem nim, by otrzeźwiał.
– Zobaczymy, czy mamy rację. A co, jeśli się pomylilísmy? Myślałeś

o tym? Może utkniemy w gruzowisku na zawsze.
Artur przystanął, łapiąc oddech. Jego oczy stały się jeszcze większe,

gdy spoglądał na mnie z niedowierzaniem i bólem.
– Przecież też o tym śniłeś. Musimy wrócić tam, gdzie wszystko się

zaczęło. Dla nas się zaczęło... – Przymknął oczy i po chwili kontynu-
ował powoli, mówiąc to, co obaj znalísmy jak mantrę: – Wrócimy do
czasu minionego. Burza to znak, że coś się zmienia w czasie. Pamię-
tasz?

Pamiętałem. Przypominalísmy to sobie zawsze, gdy jeden z nas
wątpił, czuł, że traci zmysły lub pragnął śmierci. Dotychczas działało.
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Jak WD-40, którym Artur przed opuszczeniem osiedla popsikał osie
taczki. Najważniejsze były moje zwierzęta.

Kiedyś, jedząc razem odgrzewaną nad palnikiem fasolkę i popijając
podprowadzonego z centrum handlowego białoruskiego „szampana”,
tłumaczylísmy sobie zawiłości egzystencji do późnej nocy. Zatęskniłem
nagle za mieszkaniem, które przez ostatnie miesiące był naszym do-
mem. Najbardziej żałowałem moich prac, które zostały na ścianach...
Przypomniało mi się, jak płomień palnika rzucał na nie światło i obaj
z Arturem mielísmy wrażenie, że portrety ożywają.

Artur nic już nie mówił. Podszedł do mnie, wyciągnął chusteczkę
i z troską przetarł mi twarz. Chusteczka od razu stała się ciemnoszara.
Dobrze, że nie miałem lustra...

Czułem się źle i nagle poczułem się jeszcze gorzej, gdy dotarło do
mnie, że płaczę. Nie wiedziałem dlaczego – z powodu wspomnień,
porzuconych rysunków, które i tak były już stare i pewnie kiepskie,
czy jeszcze czegoś innego.

– Chodź już. I daj mi wreszcie tę taczkę.
Minęlísmy kolejne rondo, którego istnienia nigdy nie pojmowali

moi znajomi z Katowic, którym czasem zdarzało się zapuszczać w te
okolice. Z prawej strony wznosił się Stadion Ludowy. Bardzo go lubi-
łem, a jeszcze bardziej to, co znajdowało się zaraz za nim: stawy.

Szlísmy dalej, a po naszych obu stronach przepływały szkielety
przedwcześnie zmarłych stacji benzynowych i budynki ziejące czelu-
ściami okien. Przepełniała mnie pewność, że w tamtym momencie
wolałbym mimo wszystko nie oglądać stawów. Niech na zawsze pozo-
staną w mojej pamięci cudownie zarośnięte, przyjazne i kojarzące się
z beztroską.

Szedłem samym środkiem, wzdłuż dawnej linii tramwajowej. Już
się przyzwyczailísmy, że powietrze buczy miarowo, więc nie zwraca-
lísmy na to zbytniej uwagi. Jednak dźwięk był wyraźny i nieomal
namacalny. Kable były w większości miejsc pozrywane, ale to buczał
świat. Otoczenie. Wyzwolone cząsteczki, zderzające się i tańczące
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postmodernistyczne tango. Wszystko wokół nas powoli się przepro-
gramowywało.

Przeszlísmy pod mostem kolejowym, cudem nie zburzonym. Wi-
działem stłoczone na dworcu lokomotywy, które w krótkim czasie po-
starzały się o dekady. Miałem wrażenie, że prawie słyszę ich mecha-
niczny płacz.

Zaczynało zmierzchać, czy raczej niebo stawało się jeszcze bardziej
szare. Dochodzilísmy do naszego miejsca, gdzie wszystko się zaczęło.
Oto on – hotel Orion.

Poczułem, że drżę. Stanąłem w miejscu, nagle zdając sobie sprawę,
że nie jestem wcale pewien, czy chcę to zrobić. Jednak na twarzy Ar-
tura, który widział podczas burzy śmierć własnych rodziców, którego
brat zginął w katastrofie lotniczej, nie miał w oczach najmniejszej wąt-
pliwości. Spojrzałem na niego, a następnie na psa nadstawiającego się
do głaskania. Myślał, że nie spojrzę. Nabrałem powietrza.

– Wchodzimy?

* * *

Głowa mnie dzís boli, pewnie to kac. Pani Grażynka dała mi surowe
mięso, żebym sobie przyłożył. Latam więc między kuchnią a staro-
modną, wysoką ladą, pamietającą czasy PRL, kiedy w budynku mie-
ścił się hotel robotniczy. Na zmianę przykładam polędwicę do czoła
i poleruję szkło. Wiem, że nie powinienem, ale się nie rozdwoję...

Kołnierzyk mnie uwiera, ale jeszcze bardziej przeszkadza mi świa-
domość tego, do czego noszenia jestem zmuszony. Wolę nie patrzeć
w dół. Co chwilę podnoszę nogę i pocieram jedną o drugą, nieprzy-
zwyczajony do tak dziwacznego obuwia. Za chwilę biegnę jednak
znów do kuchni i udaję, że nie widzę, jak Grażynka wychyla się do
pasa przez okno, żeby wypalić papierosa. Słychać dzwonek. Szlag,
wystarczyło, że oddaliłem się na minutę...

Biegnę na złamanie karku, stukając absurdalnymi obcasami. Za
ladą stoi on. Ogolony na łyso młody człowiek o nieśmiałym uśmiechu.
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– Cześć – mówi. – Jestem Artur.
Podaje mi wymiętą kartę pobytu, za którą zawsze się wstydzę. Wy-

mysły kierowniczki...
– Cześć. – Patrzę na niego i aż mnie zatyka. Czy ja go skądś znam?

Cholernie mi głupio, że widzi mnie w pracy. To dziwne, bo przecież
nie należy do grona moich przyjaciół. A może jednak?

Między nami zawisa ciężka cisza, przerywana tylko tykaniem tan-
detnego zegara na baterie. Od tych paru chwil zależy, czy w ogóle się
poznamy. Jeśli teraz wypali do mnie w złym rodzaju, to zjem go żyw-
cem. Albo nie. Może po prostu go ominę, nie zwrócę na niego uwagi,
moje spojrzenie spłynie po nim, jakbym go widział, ale nie dostrzegał.

– A ty? Jak chcesz, żeby do ciebie mówić? – wybrnął całkiem
elegancko. – Będziemy tu przez jakís czas. Wiesz, klimatyzacja...

Mówi do mnie, a ja nie mam pojęcia, w jakim celu. Czyżby też miał
to dziwne wrażenie? Kiwam głową powoli, przełykam ślinę.

– Eran. Jestem tu tylko na stażu.
Artur uśmiecha się niepewnie, przechyla przez ladę i mówi konspi-

racyjnym szeptem:
– Przemyciłem psa i dwa koty. Pokój dwieście dwa. Może wpad-

niesz?
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PUELLA IN SOMNIO

–
OLE NIEŁACNE

Rocznik 2000. Osoba niebinarna, namiętny propagator rodzaju nija-
kiego w języku polskim. Jego ulubionym podgatunkiem fantastyki jest
realizm magiczny, chociaż w swojej twórczości stara się nie trzymać
kurczowo tylko jego. Jego prace były wcześniej publikowane w ra-
mach antologii pokonkursowych, wydawanych m. in. przez bibliotekę
w Jaśle, a także przez SCK BEST w Bielsku-Białej.
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– Matko przełożona... Widzę w snach dziwne rzeczy.
– Dziecko, sny mają to do siebie, że widzi się w nich dziwne rzeczy.

* * *

Tak właśnie wyglądała wymiana zdań Aniki z opiekującą się nią star-
szą kapłanką. Krótka, beznamiętna i stłamszona w zarodku filozoficz-
nym frazesem. Od kilku dni dziewczyna budziła się w środku nocy
zlana zimnym potem, a wspomnienie tej rozmowy, niczym natrętna
mucha, nie pozwalało jej z powrotem zasnąć.

Nie inaczej było teraz.
Cela, paradoksalnie, wyglądała o wiele mniej surowo niż za dnia.

Zupełnie jakby światło Księżyca pochłaniało pajęczyny pęknięć na ścia-
nach, a cienie oblekające nadgryzione zębem czasu meble ujmowały
im lat. Dziewczyna lubiła tę porę, pomimo okoliczności, w jakich z re-
guły mogła ją obserwować. Było w tym widoku coś pokrzepiającego,
coś, co sprawiało, że nawet najstraszniejszy sen wydawał się tylko
snem. W milczeniu patrzyła, jak ciemność pełznie powoli po nagiej
podłodze i wiedziała, że tej nocy już nie zmruży oka.

Jej sny były bardzo straszne, jednak nie ze względu na potwory
czy inne widziadła. Ich przerażający element stanowiła niewiadoma.
Mimo że budziła się z nich jak z najgorszych koszmarów, nie potrafiła
sobie przypomnieć, co też takiego widziała. Czuła jedynie swego ro-
dzaju smutek, który jednak nijak nie przypominał uczucia, które znała
pod tą nazwą. Było w nim coś o wiele boleśniejszego, jak gdyby ode-
brano jej coś, co miała od zawsze. Doskonale wiedziała, że nic takiego
nie miało miejsca (bo też co można było jej odebrać?), jednak wcale
nie sprawiało to, że ten dziwny stan przemijał. Nieważne, ile razy
sobie to powtarzała.

Gdyby ktoś teraz przechodził obok jej celi, usłyszałby zapewne szep-
tane po cichu modlitwy. Gdyby natomiast jakimś dziwnym zrządze-
niem losu przysiadłby pod jej drzwiami, wiedziałby, że szept ten nie
ustał aż do rana.
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* * *

– Co powiedziałaś?
Tym razem matka przełożona raczyła podnieść wzrok znad książki,

jednak jej spojrzenie było pełne złości. Zdecydowanie nie na taką re-
akcję liczyła Aniki.

Zapadła pełna napięcia cisza. Dziewczyna przez moment wahała
się, czy na pewno powinna jeszcze raz zabierać głos, czy też lepiej dla
niej byłoby wycofać się rakiem z pokoju kapłanki i już nigdy więcej nie
wracać do tej rozmowy.

– Zapytałam cię o coś. Co powiedziałaś?
Nie, nie mogła tego tak zostawić. W końcu dostała to, czego chciała

– coś innego niż zbycie pytania pięknymi słowami. Odpowiedź była na
wyciągnięcie ręki. Teraz należało jedynie po nią sięgnąć.

– W snach odwiedza mnie bogini.
Czuła, że surowy wzrok matki przełożonej przeszywa ją na wskroś,

jakby chciała zobaczyć znajdujące się za jej plecami cedrowe drzwi. Ją
samą zaskoczyła odwaga, z jaką wypowiedziała te słowa, a co dopiero
kobietę, która przywykła do pokory swoich podopiecznych.

– Jaka bogini? – zapytała w końcu kobieta, marszcząc brwi. – Czy
naprawdę sądzisz, że nasza pani Mikleti odwiedziłaby kogoś takiego
jak ty?

Ich spojrzenia pozostawały skrzyżowane jeszcze przez moment, pó-
ki Aniki nie poddała się w końcu i nie wlepiła wzroku w czubki wła-
snych sandałów. Być może i była odważna, jednak nie na tyle. Szcze-
gólnie że wiedziała, o ile mniej przyjazną reakcję wzbudzą jej dalsze
rewelacje.

– Rozumiem, że zbliża się twój ryt przej́scia – kontynuowała ka-
płanka. – Wkrótce staniesz się dorosła i dostąpisz łaski pełni służby.
Jednak póki to nie nastąpi, w oczach naszej pani jesteś równie wyjąt-
kowa, co jakís nieumiejący pisać wieśniak spod stolicy. Zatem jakim
prawem masz czelność...

– Nie chodzi mi o naszą panią.
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Znowu zapadła cisza. Kobieta wydawała się być zszokowana, że ja-
kaś młódka zdobyła się na odwagę, by wej́sć jej w pół słowa. Nie
krzyczała jednak, nie rzucała jej wściekłych spojrzeń jak do tej pory.
Purpurowa szata zaszeleściła, gdy matka przełożona wstała zza stołu
i bez słowa podeszła do swojej podopiecznej.

– Zatem o kogo? – zapytała ściszonym głosem.
– Nie wiem.
Aniki przez moment bała się, że tamta ją uderzy. Nie stało się tak

jednak.
– Nie zmyślaj, dziecko.
– Ale ja nie zmyślam!
Kapłanka uśmiechnęła się gorzko.
– Lepiej dla ciebie byłoby, gdybyś zmyślała. To nie mogła być żadna

bogini, prędzej jakís demon.
Po plecach dziewczyny przeszedł zimny dreszcz, zimniejszy nawet

od murów świątyni i spojrzenia matki przełożonej.
– Wiesz, co to by dla ciebie oznaczało? – ciągnęła jej rozmów-

czyni. – Trzeba by było przełożyć twoją inicjację, być może w ogóle
zastanowić się, czy nie wydalić cię ze służby. Przeprowadzić rytuały
oczyszczające. Nie należą do najprzyjemniejszych, przynajmniej nie
te, które mam na myśli.

Znowu cisza, cisza tak zupełna, że dało się słyszeć kroki innych
kapłanek przemierzających korytarze nad nimi.

– Na twoje szczęście w to miejsce nie ma dostępu żaden demon –
uśmiech kobiety nieco stracił na surowości. – Niestety, kłamstwo już
tak.

Odwróciła się na pięcie, po czym znowu zasiadła przy stole.
– Udajmy, że tej rozmowy nie było. Tak będzie lepiej dla nas obu.
Aniki nie odpowiedziała. Zamiast tego skłoniła się i wyszła. Do-

piero na korytarzu poczuła, że po jej policzkach spływają łzy. Nie
smutku, lecz bezsilności.

* * *
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– Nie zgadzam się.
– Dobrze wiesz, że nie masz tutaj nic do zgadzania się, Medri. Aniki

to dobre dziecko...
– Najwyraźniej niewystarczająco dobre, matko przełożona.
– Rozumiem, że ta młódka mogła jeszcze wej́sć mi w słowo, ale ty?

Wiesz, co grozi za taki brak szacunku?
– A ty wiesz, Amdi, co grozi za dopuszczenie do rytu kogoś niegod-

nego?
– Czy ty nie rozumiesz, w jakiej znajdujemy się sytuacji? Dochowu-

jemy wszelkich zasad, każda pierworodna córka arystokratów z całej
Stolicy trafia do nas, a i tak kapłanki po rycie można policzyć na pal-
cach jednej ręki! Nie stać nas w takiej sytuacji na odrzucenie kogokol-
wiek tylko dlatego, że gada jakieś bzdury!

Cisza.
– Skąd pewność, że to bzdury? Nie wychowujemy tu kłamców.
– Czyżbyś nie ufała naszej pani? Żadna zła siła nie ma tu dostępu.
– Skąd...
– Medri. Proszę, zaufaj mi. Rozliczymy ją z tego wszystkiego po

rycie. Zostało już tylko kilka dni. Proszę cię tylko, abyś przez ten czas
miała ją na oku. Jeśli rzeczywíscie zacznie się z nią dziać coś złego,
obiecuję, że podejmę działania. Proszę, zrozum mnie. Tylko kilka dni.

Właśnie taka rozmowa toczyła się za drzwiami pokoju matki prze-
łożonej, rozmowa, od której w zasadzie zależał dalszy los Aniki... Jed-
nak ona nie mogła o tym wiedzieć. Była noc, a takie jak ona o tej porze
– o ile nie odbywała się jakaś uroczystość – mogły jedynie siedzieć we
własnych celach. Dziewczyna powoli zasypiała, a osoba, z którą tak
zażartą dyskusję prowadziła jej opiekunka, ostatkiem sił powstrzymała
się, by wychodząc nie trzasnąć z hukiem drzwiami. Zamiast dać upust
swojej złości, zniknęła w plątaninie świątynnych korytarzy.

Nikt nie sprzeciwiał się matce przełożonej.
Aniki spała.

* * *
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– Wszystko w porządku?
Mimo wszelkich starań nie mogła powstrzymać grymasu zdziwie-

nia, który wpełzł na jej twarz, gdy tylko zorientowała się, kto do niej
mówi.

– Proszę...?
Medri uśmiechnęła się krzywo, widząc rozdziawioną buzię dziew-

czyny. Nie pomogło to wcale, a wręcz jedynie spotęgowało zaskocze-
nie jej rozmówczyni. Nic dziwnego – kobieta nie miała w zwyczaju
spoufalać się z młódkami... W zasadzie nie miała w zwyczaju spo-
ufalać się z nikim – większości osób poza matką przełożoną nigdy nie
było dane chociażby przyjrzeć się jej twarzy, co dopiero zamienić z nią
choćby kilka słów. Sama Aniki nie poznałaby jej, gdyby nie charaktery-
styczna dla osób o wyższym stopniu wtajemniczenia purpurowa szata
i długie do pasa, czarne włosy. Kapłanka była jedyną ze swojej kasty,
której głowa nie pokryła się jeszcze siwizną. W zasadzie tą niezapo-
wiedzianą wizytą w świątynnym ogrodzie zadała kłam całej wiedzy,
jaką Aniki miała na jej temat. Medri nie wyściubiała nosa ze swojej
ukochanej biblioteki... A przynajmniej nie bez pilnej potrzeby.

Gdy tylko o tym pomyślała, po jej plecach przeszedł zimny dreszcz.
– Pytam, czy wszystko w porządku. – Kobieta podwinęła poły szaty

i przysiadła się do dziewczyny. Najwyraźniej wzięła jej milczenie za
odpowiedź twierdzącą, gdyż po chwili dodała: – Piękny mamy dzisiaj
dzień, prawda?

Prawda, w ogrodzie było pięknie, szczególnie o tej porze roku. Zie-
leń okalała świątynię niczym tętniący życiem pierścień. Było lato, za-
tem cisza nie miała tu wstępu, ustępując miejsca całej gamie dźwię-
ków – brzęczeniu pszczół, szumom lísci, szelestom poruszanych wia-
trem źdźbeł trawy. Właśnie z powodu tej kojącej symfonii Aniki bar-
dzo chętnie brała na siebie wszelkie obowiązki związane z pielęgno-
waniem ogrodu. Po skończonej pracy zawsze zapadała w spokojny
półsen, jakże potrzebny po kolejnej nocy przerwanej przez wizje.

Niestety, dzisiaj w tym miejscu miała się rozegrać zgoła inna scena.
– Wyglądasz na zmęczoną, czyżbyś źle sypiała?
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To jedno pytanie zmroziło jej krew w żyłach.
– Nie – odpowiedziała, próbując idealnie dobrać tempo słów tak,

by ani nie wydało się ono zbyt raptowne, ani swoją powolnością nie
zaczęła wzbudzać zbędnych podejrzeń. – Po prostu dzís dużo praco-
wałam.

Medri przez moment mierzyła ją wzrokiem.
– To dobrze. W końcu już wkrótce twój wielki dzień, czyż nie?
Było w tych słowach coś nieszczerego, coś sztucznego.
Aniki nie odezwała się. Zamiast tego skinęła głową i z całych sił

starała się, by nie zdradzić się z tym, o czym przed chwilą pomyślała.
O kapłankach można było powiedzieć wiele, jednak jak nikt inny znały
się na mowie ciała swoich wychowanek. Po chwili ciszy wstała, skło-
niła się i już miała powiedzieć, że wraca do dormitorium, gdy Medri
ją ubiegła.

– Pamiętaj, żeby dobrze się wysypiać. – Uśmiechnęła się pokrzepia-
jąco, jednak jej oczy pozostały poważne. – Kiedy rozum śpi, budzą się
demony.

Przez moment obie trwały w ciszy. W tej scenerii stanowiły ma-
lowniczy widok – starsza, w purpurze i czerni, i młodsza, rudowłosa
i przyodziana w błękit. Obie wyraźnie odcinały się na tle zielonej
trawy i plątaniny krzewów niczym wycięte z papieru lalki.

Aniki skłoniła się ponownie i odeszła zdecydowanie zbyt szybkim
krokiem jak na osobę z czystym sumieniem.

Udajmy, że tej rozmowy nie było...
Najwyraźniej bibliotekarka stanowiła wyjątek od tej reguły.

* * *

– Błagam, odejdź!
Aniki w panice przytknęła dłoń do ust i przez moment nasłuchi-

wała, czy na korytarzu nie rozlegną się kroki wyrwanych przez nią ze
snu współmieszkanek. Nikt jednak nie nadchodził, drzwi do jej celi
nie otwierały się, a głos odbijający się echem w jej czaszce nie cichł.
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– Nie bój się.
Znała ten głos ze snów. Tym razem jednak nie śniła. Siedziała na

swoim łóżku, zwinięta w kłębek i dygocząca ze strachu, a z każdym
uderzeniem serca coraz bardziej wydawało jej się, że zaraz wysko-
czy jej z piersi. Tym razem światło księżyca było blade i złowrogie,
a sunące powoli po pokoju cienie zdawały się wyciągać ku niej swoje
lepkie palce, jakby miały ją rozszarpać.

– Proszę, odejdź... – Tym razem głos dziewczyny był o wiele cichszy,
zahaczając niemalże o szept. – Nie wiem, za kogo mnie bierzesz, pani,
ale proszę, odejdź... Szukasz kogoś innego.

Głos zachichotał. Był to najwdzięczniejszy chichot, jaki w życiu
usłyszała, bardziej przypominający dzwonki wietrzne niż ludzki śmiech.
Dźwięk ten sprawił, że przez chwilę poczuła się lepiej, lecz bardzo
prędko przypomniała sobie karcący wzrok matki przełożonej i sztuczny
uśmiech Medri.

Bała się, tak strasznie się bała.
– Czy sądzisz, że lepiej ode mnie wiesz, kogo szukam?
– Nie wiem – odpowiedziała drżącym szeptem Aniki. – Nie wiem.
– Wiem, czego się boisz, moja droga. Nie pozwolę cię skrzywdzíc. –

Głos był kojący, delikatny. Samo jego brzmienie sprawiło, że na jej
umysł spłynął dziwny spokój.

– Już wkrótce mój ryt inicjacji... – szeptała dalej. – Matka przeło-
żona twierdzi, że jesteś demonem. Medri także. Mogą mnie odsunąć.
Przecież to będzie jak śm...

– Spokojnie – przerwał jej głos. – Nie stanie się nic złego. Zaufaj
mi, a otoczę cię opieką. O nic więcej nie proszę.

Każde kolejne słowo sprawiało, że puls dziewczyny zwalniał, aż
w końcu powrócił do swojego zwyczajnego rytmu. Znów czuła się tak,
jak w snach. Poczucie bezpieczeństwa otuliło szczelnie jej umysł ni-
czym kokon, wzbraniając dostępu myślom o przełożonych, dziwnych
rozmowach, wiszących w powietrzu groźbach.

– Widzisz? Ze mną jestés bezpieczna.
Słowa te były ostatnimi, jakie usłyszała, zanim zapadła w sen.
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* * *

I oto nadszedł ten dzień.
Aniki stała w milczeniu przed lustrem w pokoju matki przełożo-

nej. Po raz pierwszy w życiu miała na sobie szatę w kolorze innym
niż błękit. Głęboka czerwień materiału idealnie współgrała z ognistą
rudością włosów dziewczyny i sprawiała, że jej skóra wydawała się
dziwnie blada, mimo że nigdy nie należała do najjaśniejszych. Wła-
śnie tak miała teraz wyglądać na co dzień. Ona, wtajemniczona. Ona,
dorosła.

Ona, kapłanka.
Po tej chwili zamyślenia wszystko potoczyło się bardzo szybko. Szła

wraz z opiekunką korytarzami świątyni, a za nimi kroczyły pozostałe
kapłanki. Dziewczyny przed rytem ukradkiem wyszły ze swoich pokoi
i zerkały zza węgłów, znikając, gdy tylko procesja się do nich zbliżyła.
Kiedyś Aniki robiła to samo. Była to niepisana tradycja i nikt nie ga-
nił dziewcząt za opuszczanie swoich cel, mimo że nie miały prawa
uczestniczyć w ceremonii. Każdą z nich miał kiedyś czekać ten sam
rytuał, nikt więc nie bronił im podejrzenia choćby jego skrawka, który
na moment zaspokajał ich dziecięcą ciekawość.

Drogę oświetlała jedynie trzymana przez matkę przełożoną pochod-
nia. Żadnych świec, żadnych lamp, jedynie żarzące się łuczywo. Spra-
wiało to, że cała ta scena wydawała się być ulotna, niemalże nie z tego
świata.

Po kilku minutach dotarły do serca świątyni i najcenniejszego jego
miejsca, uświęconego przez Mikleti setki lat temu.

Do komnaty Świętego Ognia.
Biorące udział w rytuale otoczyły drzwi półkolem. Matka przeło-

żona, jako mistrzyni ceremonii, sięgnęła po klucz i z cichutkim zgrzy-
tem przekręciła go w zamku. Drzwi uchyliły się, a Aniki po raz pierw-
szy w życiu zobaczyła Święty Ogień.

Płonął na samym środku komnaty, a jego blask sprawiał, że cienie
uświęconych sprzętów tańczyły po ścianach w dzikim, prymitywnym
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rytmie. Było w nim coś pięknego, coś, co łapało za serce i zginało
kolana.

Dziewczyna w milczeniu weszła do pokoju. Drzwi zamknęły się,
klucz znowu zgrzytnął w zamku i po chwili w korytarzu rozbrzmiał
dźwięk oddalających się kroków. Po chwili on także umilkł i Aniki
została zupełnie sama.

Właśnie to było zadaniem kapłanek Mikleti – utrzymanie przy ży-
ciu Świętego Ognia. Od niego zależały pomyślność i bezpieczeństwo
wszystkich mieszkańców Stolicy. Był znakiem przymierza bogini z ludź-
mi i jej nieustającej ochrony, jej boskiej łaski. Był także przedmiotem
próby każdej z kandydatek na kapłankę. Musiał być podtrzymywany
przez całą noc, strzeżony. Tylko przechodząc ten ryt dziewczyna mo-
gła udowodnić, że zasługuje, by oddać się służbie bogini.

Ceremoniantka wpatrywała się w ogień niczym zahipnotyzowana.
Warto było spędzić najlepsze lata w świątyni i oddawać się modli-
twom, by teraz móc znaleźć się tak blisko najwyższej świętości. Wra-
żenie to oczarowało ją do tego stopnia, że dopiero po chwili zdała
sobie sprawę, że po drugiej stronie paleniska stoi jakaś postać.

Była to bez wątpienia kobieta, jednak nie przypominała dziew-
czynie nikogo, kogo w swoim życiu miała okazję ujrzeć. Jej włosy
zdawały się być białe jak mleko, podobnie jak i skóra. Obleczona
była w szaty, których koloru nie dało się rozpoznać przez wijące się
w dzikim tańcu płomienie, jednak zdecydowanie nie były to odcienie
czerwieni, tak charakterystyczne dla dorosłych mieszkanek przybytku.
Jednak uwagę Aniki najbardziej przykuły oczy, tak błyszczące, jakby
zamknięto w nich gwiazdy, tak piękne, że nawet Święty Ogień tracił
przy nich blask.

Pani z jej snów.
Nieznajoma wyciągnęła rękę nad paleniskiem, a płomienie omia-

tały ją, nie czyniąc jej jednak krzywdy. Ba, zdawały się wręcz przed
nią rozstępować, jakby i one wiedziały, że stanął przed nimi ktoś wy-
jątkowy.

– Podaj mi dłoń.
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Dziewczyna bez zawahania i wbrew wszelkiej logice spełniła tę
prośbę. Także i jej ogień nie uczynił krzywdy, mimo wszelkich ku
temu przesłanek. Zamiast gorąca ogarnął ją dziwny spokój, jak gdyby
dotyk tej dłoni był jej przeznaczony od dawna, jak gdyby właśnie teraz
spełniało się jej przeznaczenie.

Była szczęśliwa.
Zapadła ciemność.

* * *

Ze snu wyrwał ją mrożący krew w żyłach krzyk.
Poderwała się na równe nogi i gdy tylko otrząsnęła się z resztek

sennego otumanienia, nogi się pod nią ugięły.
Ogień zgasł.
Po chwili do komnaty wtargnęła matka przełożona. Omiotła zimne

palenisko przerażonym wzrokiem, po czym podeszła do Aniki.
W jej oczach płonęła wściekłość.
– Zabrać ją – rzuciła surowo.
Do pomieszczenia wkroczyły dwie inne kobiety. Bez zająknięcia

chwyciły niedoszłą kapłankę i wyciągnęły ją z komnaty, nie pozwalając
jej nawet stanąć na równe nogi. Nie protestowała. Wpatrzona przed
siebie niewidzącym wzrokiem, nie potrafiła wydobyć nawet dźwięku.
Dobrze wiedziała, co grozi za takie przewinienie, powtarzano jej to
od dziecka, nawet gdy nie była jeszcze w stanie pojąć, co znaczą te
straszne słowa.

Za zaniedbanie Świętego Ognia była tylko jedna kara.
Śmierć.

* * *

Nie spodziewała się, że kiedykolwiek w życiu opuści mury świątyni,
a już szczególnie w takich okolicznościach.

Odebrano jej oczywíscie szaty – zarówno czerwone, jak i niebie-
skie. Były przeznaczone dla ludzi godnych, tymczasem ona zawiodła,
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zawiodła najpoważniej, jak się tylko dało. Odebrano jej także włosy
– tuż przed opuszczeniem sanktuarium została ogolona brzytwą tak,
że po jej rudości nie został nawet ślad. Zupełnie nie przypominała
siebie – dziwnie mała, w łachmanach, z łysą głową. Był to zabieg
równie upokarzający, co praktyczny – rudy nie był często spotykanym
kolorem włosów; ich brak powodował, że każda z arystokratycznych
rodzin mogła się łudzić, że to nie ich córka okazała się niegodna, że to
nie ich córka idzie teraz odarta z godności na śmierć, i wreszcie że to
nie ich córka umrze rozszarpana przez zwierzęta, bez pogrzebu i na-
grobka.

Aniki wiedziała, że jej hańba stanowi nie lada widowisko dla miesz-
kańców okolicy. Widziała kątem oka, że poza kobietami w czerwieni
dokoła niej powoli zaczął zbierać się tłum gapiów w pstrych ubiorach.
Ludzi, którzy patrzeć nie musieli, lecz mimo wszystko nie potrafili so-
bie tego odmówić.

Kto by pomyślał, że w ciągu zaledwie jednej doby czekają ją dwie
procesje.

Celem pochodu był las. Mimo że została skazana na śmierć, nikt nie
mógł splamić sobie rąk jej krwią. Zamiast bardziej tradycyjnych metod
czekało ją wygnanie w dzicz. Wiedziała, że nie ma szans w starciu
z naturą. Nie po tylu latach spędzonych za murami sanktuarium, gdzie
najbardziej niebezpiecznym dla człowieka stworzeniem była osa.

Gdy dotarli na miejsce, matka przełożona wygłosiła krótką mowę,
kolejny raz przypominając Aniki, jak bardzo zawiodła, i ogłaszając ga-
piom, że śmierć grzesznicy będzie przebłaganiem za brak szacunku do
Świętego Ognia i samej Mikleti. Gdy tylko skończyła mówić, skazana
zaczęła ísć, niepoganiana przez nikogo. Zanim zniknęła za drzewami,
rzuciła jeszcze ostatnie spojrzenie zgromadzonemu tłumowi.

Napotkała spojrzenie Medri i poczuła ból, jakby ktoś wbił jej nóż
w żołądek i powoli przekręcił. Znała to spojrzenie i nawet z tej odle-
głości potrafiła odczytać, co ono oznaczało.

A nie mówiłam?
Upokorzona dziewczyna odwróciła się i ruszyła przed siebie w knieję.

657



* * *

– Moje dziecko...
– Kim jesteś, pani?
– Jak możesz nie poznawać kogoś, komu poświęciłaś całe swoje życie?
– Pani, wybacz mi! Przepraszam, tak bardzo cię przepraszam! Da-

łam się zwieść...
– Nie przepraszaj mnie, moje dziecko, za coś, na co nie masz wpływu.

Twój los został zapisany na długo przed twoim urodzeniem i ani ty, ani
nawet ja, a tym bardziej nikt inny nie jest w stanie go zmieníc.

– Pani, ja... Ja nie rozumiem.
– Nic dziwnego, moje dziecko. Nie poczytuję ci tej winy i nie pochwa-

lam tego, co moje pozostałe córki z tobą zrobiły. Skoro jednak ty nie
wiedziałaś o swoim przeznaczeniu, jak one mogły o nim wiedzieć?

– Czy... Czy mogę zatem...
– Nie. Mimo że taki był twój los, nie możesz mi służyć. Zawiodłaś

i chociaż ze względu na plan z tobą związany nie zasługujesz na karę,
nie zasługujesz także, aby powrócíc do świątyni.

– Pani... Co zatem ze mną będzie? Czy... Czy ja umrę...?
– Każdy prędzej czy później umiera, moje dziecko. Tobie nie teraz

jednak pisane jest odej́sć z tego świata. Níc twojego życia dopiero się
zaczyna i żaden człowiek nie jest w stanie jej ukrócíc.

– Pani... Dziękuję. Nie zasługuję...
– Nie ode mnie zależy, na co zasługujesz, tak więc nie mnie powin-

naś dziękować. Nie jestem też twoją panią i nigdy nią nie byłam. Od
urodzenia pisany jest ci kto inny i nie ja o tym zdecydowałam.

– Nie rozumiem. Proszę, wytłumacz mi...
– Wszystko zrozumiesz w swoim czasie, moje dziecko. A teraz obudź

się.

* * *
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Aniki powoli otworzyła oczy.
Dopiero po chwili dotarło do niej, że nie znajduje się pod gołym

niebem, lecz w izbie o drewnianych ścianach. Nie potrafiła sobie przy-
pomnieć, jak się tu znalazła ani co działo się po tym, jak weszła do
lasu. Przez moment wytężyła umysł w poszukiwaniu choćby skrawka
wspomnień, jednak nie potrafiła znaleźć nic. Pustka.

Leżała na posłaniu o wiele wygodniejszym niż to, na którym spała
w świątyni. Było miękkie i cudownie chłodne; czuła się, jakby całe
jej ciało muskał wiosenny wiatr. Poczuła także, że jej głowę na po-
wrót okryły rude włosy, zupełnie jakby ich brutalne ścięcie było je-
dynie złym snem. Bojąc się, że to tylko iluzja wykreowana przez
jej udręczony mózg, nie rozglądała się po pokoju. Zamiast tego za-
mknęła oczy, modląc się, by ten moment trwał, choćby miała przez
niego umrzeć.

Uniosła z powrotem powieki, gdy poczuła na policzku dotyk cu-
downie gładkiej dłoni, dotyk, który poznała tamtej nocy w komnacie
Świętego Ognia.

Pochylona nad nią stała piękna białowłosa kobieta. Na jej twarzy
błąkał się uśmiech, gdy patrzyła na Aniki, jakby była najpiękniejszym
widokiem w całym jej życiu.

– To ty – powiedziała cicho dziewczyna, bojąc się, że głośniejszy
ton głosu byłby w stanie spłoszyć tę piękną istotę.

– To ja. – Znów rozległ się ten cudowny, dźwięczny śmiech, tak
piękny i kojący. – Pamiętasz mnie?

– Ze snów. – Głos Aniki był słaby i drżący.
– Ach, nie, nie, przecież znamy się o wiele dłużej, Drah’i.
Dziewczyna zamilkła na moment, po czym zapytała nieśmiało:
– Drah’i...?
– Tak – odparła rozbawiona kobieta. – To przecież twoje imię. Jak

mogłabyś nazywać się inaczej?
Przez moment niedoszłej kapłance cisnęło się na usta inne imię,

jednak nagle zaczęło brzmieć dla niej obco i nienaturalnie, jakby pró-
bowała powiedzieć po raz pierwszy wyjątkowo trudne słowo w nie-
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znanym sobie języku. Rzeczywíscie, miała na imię Drah’i i nie potrafiła
zrozumieć, jakim cudem mogła w to przed chwilą wątpić.

Milczały przez moment, po czym istota ujęła twarz dziewczyny
w dłonie i złożyła na jej czole delikatny pocałunek.

Zapadła cisza.
– Kvali... – wydusiła z siebie Drah’i. – Masz na imię Kvali!
Przyciągnęła rozmówczynię do siebie i z całych sił przycisnęła ją do

piersi.
– Kvali, to ty!
Ich usta zetknęły się w pocałunku raz, drugi, trzeci, a z każdym

kolejnym w umyśle Drah’i pojawiały się kolejne wspomnienia, do tej
pory ukryte za murem podświadomości.

– Pamiętasz! – W oczach Kvali błysnęły łzy radości.
– Jak mogłam zapomnieć! – zaśmiała się rudowłosa i poczuła,

że także jej oczy zaczynają być podejrzanie wilgotne. – Moja Kvali,
bogini księżyca, moja miłość!

– Pamiętasz, jak się poznałyśmy?
– Oczywíscie! Śmiertelniczka i bogini, w lesie, w pełnię. Szukałam

ziół dla ojca...
– ...a ja, jak co pełnię, zeszłam na ziemię. Gdy tylko cię zobaczyłam,

wiedziałam, że jesteśmy sobie pisane!
– Pokochałam cię, ale ludzkie życie nie trwa wiecznie i tego zmienić

nie mogą nawet bogowie...
– ...zaklęłam więc twoją duszę, by po śmierci mogła wrócić w innym

ciele...
– ...i odnajdujesz mnie w każdym następnym wcieleniu, żebyśmy

mogły być razem.
Obie umilkły i leżały wtulone w siebie. Dopiero teraz Drah’i zauwa-

żyła, że nie ma na sobie starych łachmanów, w których wypędzono ją
ze świątyni jeszcze jako Aniki, lecz fioletowy płaszcz ozdobiony złotym
haftem.

– Czekał na ciebie – uprzedziła jej pytanie ukochana. – Jak zawsze.
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* * *

Jak co kilka lat, astronomowie zaobserwowali fenomen, który według
nich nie mógł mieć innego podłoża niż boskie. W pobliżu tarczy Księ-
życa pojawiła się gwiazda. Nie to jednak było najdziwniejsze w całym
tym zjawisku. Otóż gwiazda zdawała się podążać za Księżycem po
nocnym niebie, zawsze zachowując od niego tę samą odległość. Dwor-
scy naukowcy załamywali ręce, kapłani ogłaszali nowe święta, jednak
nikt nie miał wątpliwości, że oto na niebie ukazał się znak szczęścia,
nowego początku i powrotu harmonii.

Niektórzy mówili czasem, że podczas pełni w lesie natknęli się na
boginię Księżyca, Kvali, wraz z jej ukochaną, spacerujące w świetle
latarni. Biorąc pod uwagę mnogość świadków, utrzymujących, że wi-
dywali je w różnych miejscach w tym samym momencie, opowieści te
dla wielu wydawały się niewiarygodne, ale kto wie?

Nie do takich rzeczy zdolni byli bogowie.
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MORDERSTWO POD

SKRZYŻOWANYMI KLUCZAMI

–
ZUZANNA ŚLIWA

Studentka, prelegentka na konwentach i aspirująca celtolożka. Pasjo-
natka języków obcych (szczególnie celtyckich), dobrej literatury i mu-
zyki. Trzy największe miłości jej życia - i największe inspiracje pisar-
skie - to folklor Wysp Brytyjskich, legendy arturiańskie oraz łyżwiar-
stwo figurowe.
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Siedemnastego stycznia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku, póź-
nym wieczorem, gdy sobota przechodziła w niedzielę, kruki z Tower
podniosły żałobny lament. Eacharn, pochłonięty dotąd studiowaniem
symbolicznych testamentów wyrytych w murach wieży Beauchamp,
odetchnął w duchu z ulgą. Cokolwiek dręczyło święte ptaki od ostat-
niego nowiu, nareszcie znalazło uj́scie. To oznaczało, że miał szansę
wydostać się niedługo z tego przeklętego miasta, którego dysharmonia
zaciskała się na jego szyi niczym pętla.

Książę Kruków nazywał obowiązek doglądania świętych ptaków za-
szczytem. Eacharn, jako członek jego świty oraz wychowanek, ni-
gdy nie odważyłby się podważyć jego słów, ale sam przyrównywał tę
służbę do więziennego zesłania.

– Trzymają go tutaj ci, którym nie zrobił nic złego – odczytał szep-
tem jedno z niemych świadectw skazańców, uśmiechając się cierpko.
– Zdziwiłabyś się, nieszczęsna duszo, jak niewiele zmieniło się przez
wieki.

Nieśpiesznie podniósł się z zimnej posadzki, pozwalając, aby kru-
cza pieśń wypełniła jego myśli, niosąc ze sobą smak i magię między-
świata. Głęboki ból i żal zaklęte w jej melodii doprowadziłyby do
łez każdego śmiertelnika, jego jednak napełniały ekscytacją – należał
wszak do bardów Cienistego Dworu. Ich muzyka rodziła się wyłącznie
z najgłębiej skrywanych i najbardziej przerażających uczuć.

Spłynął na dziedziniec twierdzy razem z lepką mgłą, która spowiła
miasto niczym całun. Nie kłopotał się zmianą postaci ani narzuceniem
na siebie glamouru. Żaden śmiertelnik nie kręciłby się w tym miejscu
o tej porze, a gdyby nawet – zapewne pomyślałby, że nocne powie-
trze pomieszało mu zmysły. Większość dzieci Londynu od wieków
pozostawała ślepa na to, co pochodziło z międzyświata. Dworzanin
Unseelie o popielatej skórze błyszczącej gwiezdnym pyłem, kruczych
oczach i piórach wyrastających z czarnych włosów nie pasował do ich
wyobrażenia o rzeczywistości.

– Nie śpieszyłeś się.
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Ciszę przerwał głos, w którym pobrzmiewało dalekie echo burzy.
Eacharn zgiął się w głębokim ukłonie i nie ośmielił się podnieść głowy
aż do momentu, gdy poczuł ciężar potężnej dłoni na swoim ramieniu.

– Błagam o wybaczenie za moją opieszałość, o panie – wyszeptał ze
skruchą, napotykając karcący wzrok księcia. – Echa i cienie tutejszych
straceńców stępiły moją czujność.

– Uważaj na to, co mówisz, mój chłopcze. Co komu przyjdzie
z barda i szpiega o przytępionych zmysłach?

Eacharn nie odpowiedział. Nie było takiej potrzeby.
Owain ap Urien, Książę Kruków i jeden z najpotężniejszych wol-

nych lordów międzyświata, westchnął głęboko, i puściwszy jego ra-
mię, podążył w kierunku, z którego nadchodziła pieśń. Święte ptaki
były jednocześnie jego wasalami oraz dziećmi i skarbami, których przy-
rzekał bronić za wszelką cenę. Nikt nie rozumiał ich lepiej od niego,
nawet jego wychowankowie.

Eacharn podążył bezszelestnie jego śladem, starając się wsłuchać
w melodię i wyłuskać z niej słowa, które wyjaśniałyby, co tak właści-
wie zaszło. Przez ostatnie lata, gdy śmiertelnicy rozgrywali między
sobą kolejną ze swoich wojen, krucze lamenty stały się wręcz londyń-
ską kołysanką, a dwory międzyświata nauczyły się nie odpowiadać na
każdy z nich. Co się zmieniło?

– Spotkałeś ostatnio kogoś z nocnych wędrowców? – spytał książę,
wystawiając przed siebie rękę, na której zaraz przysiadły cztery naj-
większe ptaki. Trzy kolejne usadowiły się na ramionach i czubku
głowy Eacharna. – Zapuszczają się jeszcze tutaj?

– Nie rozmawiałem z żadnym z nich od czasów ognistowłosej królo-
wej – odpowiedział Eacharn, marszcząc brwi. Kapłani Londynu, zwani
przez Fae „nocnymi wędrowcami”, bywali równie gwałtowni, nieprze-
widywalni i irytujący, co bogini-miasto, której zawierzyli życie. – Nie
znaczy to jednak, że ich tu nie było. Myślałem, że traktat pomiędzy
naszymi klanami wciąż obowiązuje, więc nie zwróciłem na to uwagi.

– Niedługo się przekonamy, czy obowiązuje – mruknął w zamyśle-
niu Owain, składając ojcowski pocałunek na głowie jednego z kruków.
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Ptak rozwinął skrzydła i wzbił się w powietrze, aby po chwili rozpły-
nąć się we mgle. – Właśnie zamordowano jedną z kapłanek.

Eacharn zmarszczył brwi. Dlatego święte ptaki lamentowały na
cały Londyn? Z powodu śmierci jednej śmiertelnej wiedźmy, choćby
i kapłanki w służbie ich bezcennego miasta? Śmiertelnicy umierali
przecież każdego dnia. Odchodzili w swoich łóżkach i na ulicach, za-
nurzeni we śnie bądź skąpani we krwi, ze spokojem lub gwałtownie,
ale nie kryła się w tym żadna tajemnica. Byli tylko odrobinę trwalsi
niż líscie na drzewach, które więdły, gdy lato ustępowało jesieni. Ma-
gowie i wiedźmy potrafili co prawda oszukiwać śmierć nawet przez
kilka stuleci, korzystając z mocy, którą wchłaniali z esencji między-
świata lub zaświatów, ale ostatecznie również przemijali. Nad czym
tu płakać?

– Czy w takim razie nie powinnísmy po prostu usunąć się w cień
i pozwolić im wymierzyć sprawiedliwość we własnym zakresie? – spy-
tał beznamiętnie, czując, jak do jego serca ponownie zakrada się znu-
dzenie i zniechęcenie. Ile by dał za to, aby wreszcie powrócić na pach-
nącą sztormem północ Świętych Wysp, gdzie granice między światami
były cieńsze niż gdziekolwiek indziej!

– Może tak – odpowiedział książę, przyglądając mu się z uwagą
– a być może niekoniecznie. Nie dosłyszałeś słów oskarżenia pośród
lamentu, młody bardzie?

– Oczywíscie, że usłyszałem, mój panie – westchnął Eacharn, spo-
glądając przez ramię na południe, gdzie właśnie budziły się fale Ta-
mizy. – Wskazują na mordercę związanego z międzyświatem, ale bra-
kuje w nim dokładności. Istot czerpiących siłę z sennych cieni są ty-
siące. Przyznaję, wśród murów tego ohydnego miasta ostało się ich
może kilka dziesiątek, ale to wciąż nie oznacza, że winnym morder-
stwa jest ktoś z naszego klanu. Co nam po śmierci jednej kapłanki?

– Czyż twoja królowa nie żywi się Chaosem? – Owain uśmiechnął
się do niego z przekąsem, po czym pokręcił z rezygnacją głową. –
Nie patrz na mnie z wyrzutem, chłopcze, nie jestem aż takim głup-
cem, aby obrażać moją matkę przy jej dworzaninie. Wiem, że i bez
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tego jesteś wystarczająco... rozdarty w swojej służbie. Nie, nie sądzę,
aby ktoś spośród nas zabawiał się aktualnie przelewaniem śmiertelnej
krwi, jednak tu nie chodzi o to, co ja sądzę ani co obaj wiemy, ale
o to, co gotowi pomyśleć sobie nocni wędrowcy i Ta, Której Kłania Się
Tamiza. Prawda jest taka, że jeśli rozgniewamy Londyn, to możemy
doprowadzić do wojny. Tym razem takiej, w której sami polegniemy.

Istniały dokładnie dwie rzeczy, z których Książę Kruków nigdy nie
żartował: zbrodnia krewnobójstwa oraz wojna. Po raz pierwszy od
prawie czterech dekad Eacharn poczuł, jak do jego duszy wkrada się
uczucie, które nie przystoi żadnemu z dworzan Cienistego Dworu –
strach.

– Czego więc ode mnie oczekujesz, mój książę?
– Że staniesz na wysokości zadania i jako bard, i jako szpieg, i zde-

maskujesz mordercę, zanim nocni wędrowcy poprzysięgną zemstę
wszystkim stworzeniom z międzyświata.

– A gdy już to zrobię?
Owain uśmiechnął się z okrucieństwem, które mroziło krew w ży-

łach.
– Twoja królowa nazywa cię „egzekutorem” nie bez powodu, jak

mniemam?
Eacharn z powagą skinął głową, składając pełen szacunku ukłon.

Ten rozkaz był wystarczająco zrozumiały. W takich okolicznościach
wyrok zawsze zapadał bez procesu.

– Twoje słowo jest dla mnie prawem, mój panie.
Książę przyjrzał mu się badawczo, ale w jego kruczych oczach błysz-

czało rozbawienie.
– Mam taką nadzieję, mój chłopcze – westchnął w zamyśleniu. –

Mam taką nadzieję. Nie będę cię dłużej zatrzymywał, im szybciej uci-
szymy płacz naszych przyjaciół, tym lepiej... Jednak mogę przymknąć
oko na drobną zwłokę, jeśli postanowisz się najpierw pożywić. Wciąż
zdarza mi się zapominać, że was, młodych, rozłąka z międzyświatem
wyczerpuje znacznie szybciej niż nas, którzy widzieli narodziny Świę-
tych Wysp.
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Uniósł rękę, a pozostałe na niej ptaki natychmiast wzbiły się w po-
wietrze. Jego śladem podążyły kolejne, aż na dziedzińcu Tower po-
zostały tylko dwa – w tym ten, który kilka minut wcześniej wczepił
pazury w lewe ramię Eacharna. To właśnie on obrócił głowę w jego
kierunku i zakrakał przeciągle. Za mną.

Eacharn nie zwykł dyskutować z rozkazami. Skłonił się po raz
ostatni Owainowi, solennie ślubując wykonanie zadania, po czym po-
zwolił poprowadzić się świętemu strażnikowi prosto w zimne objęcia
mgły.

Okazji do posiłku nie musiał długo wypatrywać. Czekała na niego
tuż przy Tower Bridge. Trudno było przeoczyć śpiącego mężczyznę,
wtulonego w kamień nadrzecznego muru. Wysłużony płaszcz słu-
żył mu za okrycie, a na zarosłej twarzy, która wciąż zdradzała ślady
zbyt prędko straconej młodości, odbijały się cieniem wszystkie niepo-
koje jego snu. Eacharn wyczuwał wokół niego subtelną aurę mrocz-
nej esencji międzyświata; jedna z nocnych mar, sióstr i kuzynek jego
matki, musiała objąć tego nieszczęśnika swoją mocą, po czym zosta-
wić samemu sobie. Najwyraźniej nie nadawał się ani na kochanka,
ani na posiłek. Nocne mary mogły pozwolić sobie na wybrzydzanie;
on nie miał w tym momencie tego przywileju.

Przykląkł przy nim, ujmując jego podbródek między palce prawej
dłoni, a lewą zakrywając jego oczy. Otworzył swoją duszę na sny
i ukryte pragnienia śmiertelnika, smakując je wszystkie aż do mo-
mentu, gdy w mężczyźnie nie pozostało nic poza najczystszą pustką.
Ktoś mógłby to nazwać aktem łaski. Myśli mężczyzny przesiąknięte
były bowiem odległym echem wystrzałów, gryzącym w gardło pia-
skiem i utraconą wiarą w boga, który pozostawał głuchy na błagania
o ratunek bądź śmierć. Miały równie gorzki posmak, co wino czerpane
ostatnimi czasy z wezbranych krwawych rzek międzyświata.

Niewiele, ale wystarczyło, aby Eacharn na nowo poczuł, jak jego
ciało wypełniła senna esencja pozwalająca na tkanie rzeczywistości.
Podniósł się z kolan, pozostawiając śmiertelnika pogrążonego w ci-
chym śnie bez dalszych snów, i wyciągnął rękę w kierunku widocz-
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nych na horyzoncie kominów Londynu. Na ustach już czuł smak słów
mających powołać do życia rumaka z dymu i popiołu. Przewrotna
myśl, która pojawiła się nagle w jego głowie, kazała mu jednak zrezy-
gnować z zaklęcia. Istniał przecież inny sposób, aby dotrzymać kroku
świętemu strażnikowi – i był on o wiele przyjemniejszy, zarówno dla
ducha, jak i dla ciała.

Kruk ponownie zakrakał. Pośpiesz się.
– To zajmie tylko chwilę – odpowiedział ze spokojem i wkroczył na

most. Kilkoma szybkimi ruchami palców rozdarł powłokę rzeczywisto-
ści na tyle, aby sięgnąć po swoje skrzypce, których struny wykonano
z włosia kelpie. – Wzywam Brolacha, syna północnych jezior, który
zabłądził tak daleko od domu. Niech woda i cień, muzyka i cisza przy-
wiodą go do tego, którego obdarował swymi łaskami.

Nie potrzebował smyczka. Wiatr i mgła podporządkowały się jego
woli i zagrały na strunach skrzypiec jedną z najstarszych melodii znaną
Cienistemu Dworowi. Kuszący lament połączony z zaproszeniem.

Patrzył w kierunku London Bridge, który we mgle i nikłym świe-
tle księżyca wydawał się wynurzać nie tyle z międzyświata, co wręcz
z zaświatów. W tej krótkiej chwili na pewno nie należał już do rze-
czywistości śmiertelników. Wody Tamizy z irytacją uderzały o brzegi,
reagując na magię coraz mocniej wyczuwalną w powietrzu, wręcz na-
macalną. Próbowały od niej uciec prosto w objęcia swojego najstar-
szego strażnika, który spętał ich moc, łącząc ze sobą dwa brzegi rzeki.
Eacharn czuł obecność czegoś potężnego i ponadczasowego, spoglą-
dającego na niego z drugiego mostu. Śledzącego. Oceniającego. Nie
przerwał jednak gry ani nie przestał powtarzać szeptem wezwania.
Nie robił nic zakazanego – przynajmniej nie wedle spisanego prawa.

W powietrzu rozległ się dźwięk dzwonów wybijających północ, gdy
na rzecznych falach pojawił się ciemny kształt. Potężny koń o sierści
czarniejszej od kruczych piór pędził w jego kierunku, ledwo muskając
kopytami wodę. W połowie drogi między mostami London a Tower
Bridge przyśpieszył i zebrał się do skoku.
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Eacharn cofnął się czujnie o krok. Kelpie wylądował przed nim
z wdziękiem i potrząsnął głową, rozbryzgując dookoła skradzione rzece
krople wody. Mrugnięcie powieki później na jego miejscu stał wysoki
mężczyzna o ostrych rysach, szaro-zielonej cerze i pozlepianych ciem-
nych włosach. Jego ciemnobłękitne oczy błyszczały dzikością i rozba-
wieniem.

– Czyżbyś się bał, że odmówię przybycia, jeśli po prostu mnie o nie
poprosisz, kruczy bardzie? – Brolach rozciągnął usta w leniwym uśmie-
chu. – Nie musiałeś przyzywać mnie moją własną magią. – Przejechał
długimi palcami po strunach, jednak nie wydobył z nich muzyki, a je-
dynie kakofonię dźwięków. – Kiedyś mi wyjdzie, obiecuję.

– Nie wątpię – odpowiedział Eacharn, znikając instrument sprzed
ich oczu. – Musisz wybaczyć mi brak manier, ale nie mam czasu na
dworskie podchody. Uznałem, że tak najszybciej zwrócę twoją uwagę.

– Sam twój głos by wystarczył, najdroższy przyjacielu – wymruczał
Brolach, ujmując jego dłoń i składając na niej czuły pocałunek, jak
poddany ślubujący wierność swojemu suwerenowi. – Czego ode mnie
potrzebujesz?

– Pomocy.
Kelpie przewrócił oczami. Sprawiał wrażenie szczerze zawiedzio-

nego.
– Miałem nadzieję na bardziej... obiecującą odpowiedź, ale trudno.

Przyjaciołom się nie odmawia, prawda? Szczególnie takim, którym
zawdzięcza się bardzo przyjemne wspomnienia. – Eacharn z trudem
pokonał w sobie chęć parsknięcia śmiechem. – Więc? Jakiej pomocy
potrzebuje wielki bard Cienistego Dworu od prostego kelpie na wy-
gnaniu?

– Sam się wygnałeś – odparł Eacharn, krzyżując ręce na piersi. –
Nikt tego od ciebie nie oczekiwał – westchnął głęboko. – Nieważne.
Nie powiem, abym kiedykolwiek zrozumiał, dlaczego postanowiłeś za-
szyć się w tym brudnym mieście, ale okazuje się, że nawet takie wy-
bory czasem się przydają.
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– To lubię w was, bardach. Nigdy nie wiadomo, kiedy kogoś obra-
żacie, a kiedy komplementujecie... Lub kiedy błogosławicie, a kiedy
rzucacie przekleństwo.

– Jedna z nocnych wędrowczyń nie żyje. Została zamordowana
przez „istotę czerpiącą siłę z sennych cieni”.

– Czyżby głód wreszcie przejął nad tobą kontrolę? Potrzebujesz
pomocy w ukryciu ciała? Znam kilka podziemnych rzek, które idealnie
się do tego nadają. Pani tych ulic już od dawna nie zwraca na nie
uwagi...

– Przestań kpić. – Eacharn ściągnął brwi, a w jego melodyjnym gło-
sie zadźwięczał huk gromu. Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. – Potrze-
buję się do niej dostać, zrozumieć, co się stało i pozbyć się mordercy,
zanim Pani tych ulic, jak ją nazywasz, postanowi wypowiedzieć wojnę
nam wszystkim.

– Nie sądzę, by zamierzała. Brak jej honoru Fae i oddania. Wątpię,
by przejęła się śmiercią jednej kapłanki...

– Kapłanki, nad którą lamentowali święci strażnicy Wysp – zauwa-
żył Eacharn, mając nadzieję, że Brolach nie wyczyta z jego głosu i twa-
rzy tego, jak wielce sam był zaskoczony tym faktem. – Nie powiesz mi,
że ogłuchłeś i nie słyszałeś ich pieśni.

– Oczywíscie, że słyszałem, ale zrozumiałem z niej tyle samo, co
z tysięcy innych przed nią. Nigdy nie należałem do świty twojego
księcia, nie dane mi więc rozróżniać słów z tego urokliwego krakania...
Wybacz mi brak manier i impertynencję, ale zaryzykuję stwierdzenie,
że twoja muzyka bardziej przypadła mi do gustu.

– Wybaczam, bo znam twoją naturę.
„Lepiej niż ty sam” – przemknęło mu przez myśl, ale te słowa posta-

nowił zachować dla siebie. – Mogę więc liczyć na twoje towarzystwo?
– Zdążyłem już ci coś obiecać, czyż nie? – Brolach rozłożył ręce

w geście kapitulacji i pokręcił głową z teatralnym westchnieniem, ale
wszystko to było jedynie maską, pod którą starał się ukryć podekscy-
towanie. Marnie mu szło. Nawet najłaskawsi dworzanie Świetlistego
Dworu wyśmialiby te próby. Dziesięciolecia mieszkania wśród śmier-
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telników mocno odcisnęły na nim swoje piętno. – Wskaż kierunek,
a twój wierny rumak zaniesie cię do celu.

– Nie ja. On. – Eacharn uniósł dłoń nad głowę. Kruk natychmiast
skorzystał z tego niemego zaproszenia, uczepił się jego palców, wbija-
jąc w nie pazury aż do krwi i zatrzepotał skrzydłami z niecierpliwością.
Tracimy czas.

– Wspaniale – mruknął do siebie Brolach, odstępując na krok, aby
na powrót przyjąć końską formę. – Z tym przewodnikiem przynaj-
mniej się nie zgubimy.

Żal bijący z jego słów był doskonale wyczuwalny.
– Nie teraz, mój przyjacielu – odpowiedział Eacharn opanowanym

tonem, dotykając dłonią jego pyska, po czym bez trudu dosiadł kelpie
i nachylił się do jego ucha, aby dodać szeptem: – Gubić mogę się
dopiero, gdy wypełnię rozkazy.

Kruk odleciał na zachód, a oni podążyli za nim. Tuż przed London
Bridge Eacharn uniósł wzrok, gotów napotkać czujne spojrzenie Tej,
Której Kłania Się Tamiza bądź któregoś z jej wyznawców. Most był
jednak pusty.

* * *

Budynek, przy którym się zatrzymali, nie należał do najokazalszych
w okolicy. Prosty, trzypiętrowy, zbudowany z najzwyklejszej cegły.
Jego najlepsze dni przeminęły już dawno i jedynym, co mogło zwrócić
uwagę przechodnia, była umieszczona nad wej́sciem rzeźba przedsta-
wiająca stado łabędzi.

Kruk przysiadł na głowie największego z ptaków i obrócił łeb w pra-
wą stronę, spoglądając prosto na szyld wiszący nad drzwiami pubu.
Dwa skrzyżowane klucze. Intrygujące.

– Znasz to miejsce? – spytał Eacharn, z gracją zeskakując na chod-
nik.

– Niespecjalnie. Rzadko zapuszczam się poza granice St. Giles, nie
mam powodu – odparł beztrosko Brolach, gdy tylko przybrał ludzką
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postać. – Tam najłatwiej o posiłek. Większości nawet nie trzeba szcze-
gólnie zachęcać do oddania się głębinom... Poza tym roi się tam od
dzieci Eire, a one nadal pamiętają, że takim jak my należy się szacu-
nek.

– Nie wątpię, że odnajdujesz się tam doskonale. – Eacharn nawet
nie starał się ukryć pobrzmiewającej w głosie protekcjonalności. Bro-
lach jednak albo jej nie usłyszał, albo też zupełnie się nią nie przejął.

– Lepiej niż kiedykolwiek na dworach międzyświata. – Przyjrzał
się uważnie drzwiom wej́sciowym, a następnie przeniósł wzrok na
Eacharna i zacmokał z udawaną naganą. – Ty zaś, mój najdroższy
przyjacielu, raczyłbyś przyjąć bardziej przyziemną postać. Co prawda
żal mi rezygnować z widoku twojej pięknej twarzy, ale w tych okoli-
cach może kręcić się więcej śmiertelników niż przy Tower. A my nie
chcemy, aby zbyt wcześnie podniesiono alarm, czyż nie?

Eacharn był zmuszony przyznać mu rację. Zwykli śmiertelnicy go
nie obchodzili, ale gdyby przypadkiem natknęli się na nocnych wę-
drowców, to mogłoby to znacząco skomplikować ich obecną sytuację.
Kapłani Londynu nie przepadali za mieszkańcami międzyświata – i za-
pewne byliby bardzo ciekawi, czego Unseelie szukał tak daleko od
kruczej twierdzy. Z sennej esencji utkał więc swój glamour: z jego
włosów, teraz dużo krótszych i jaśniejszych, zniknęły pióra, rysy twa-
rzy się wygładziły, oczy zyskały ludzki wygląd, a ozdobne szaty barda
zastąpił elegancki płaszcz sięgający ziemi. Nie była to co prawda naj-
piękniejsza z jego kreacji, ale na ten moment musiała wystarczyć.

Drzwi były zamknięte. Oczywíscie. Śmiertelnicy i ich miłość do
zamków oraz kluczy... Cóż, pasowało to nawet do tego miejsca, biorąc
pod uwagę szyld.

Szybciej.
Eacharn uniósł głowę. Kruk rozpostarł skrzydła, opadł w dół, ude-

rzając piórami o jego twarz, po czym zerwał się do lotu i zniknął za
rogiem budynku.

– Twój przewodnik coś nie może się zdecydować, gdzie tak właści-
wie powinnísmy podążyć. Jesteś pewien, że wie, co robi?
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– Tak – odparł Eacharn bez cienia wątpliwości w głosie. Święte
ptaki czasem bawiły się kosztem jego i pozostałych uczniów Owaina,
ale nigdy nie szydziłyby z rozkazów swojego księcia. – Ale się niecier-
pliwi.

Poprawił płaszcz i podążył za krukiem. Za sobą usłyszał męczeńskie
westchnienie i kilka kelpich przekleństw, ale nie odwrócił głowy. Wie-
dział, że Brolach w końcu do niego dołączy. Nie potrafiłby się teraz
wycofać.

Przeszedł przez kamienną bramę prosto w zaułek, na końcu któ-
rego pleśniał prowizoryczny drewniany płot. Kruk przysiadł na jednej
ze sztachet, ale patrzył w kierunku ściany budynku i uchylonych bocz-
nych drzwi.

– Mogłeś od tego zacząć, przyjacielu – stwierdził Eacharn karcą-
cym tonem. Odpowiedziało mu jedynie urażone krakanie oraz śmiech,
w którym wybrzmiewała melodia rwącego strumienia uderzającego
o kamienny brzeg.

– Pewnie miał nadzieję, że sami na to wpadniemy. – Brolach położył
mu rękę na ramieniu. – Bardowie przodem?

W środku panowała niemal idealna cisza. Przerywał ją tylko daleki
odgłos skrobania pazurami o drewnianą podłogę, jednak nie był on
alarmujący. W powietrzu unosił się dość wyraźny zapach psa i kota;
nic specjalnie dziwnego w przybytku prowadzonym przez wiedźmę.

Poza zapachem zwierząt dało się również wyczuć smród trunków,
którymi śmiertelnicy zwykli zapijać smutki, duszący aromat korzen-
nych perfum... oraz dym i swąd spalenizny, przedostający się przez
szczeliny w podłodze.

– Zostawiła kociołek na ogniu w piwnicy? – zażartował Brolach
i kucnąwszy, przyłożył dłoń do parkietu. Cofnął ją jednak w mgnieniu
oka, jakby rzeczywíscie parzyła. – Nieroztropnie.

– Zaraz się przekonamy... Chyba że wolisz zostać tutaj? – Eacharn
zerknął w kierunku Brolacha i przyjrzał mu się z uwagą. Z twarzy kel-
pie niewiele szło wyczytać, ale jego napięte mięśnie i przyśpieszony
oddech zdradzały wszystko. Podobnie jak krople wody spływające po
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jego ciele i delikatne strużki pary unoszące się nad jego odkrytą skórą.
Synowie jezior nie powinni zbliżać się do ognia. – Możesz też rozej-
rzeć się na piętrze.

– Gdybyś czasem zniżył się do przeczytania czegoś, co wyszło spod
pióra śmiertelnika, to wiedziałbyś, że rozdzielanie się w takich miej-
scach nie kończy się zazwyczaj pomyślnie.

– Zadziwię cię, ponieważ się zniżam i znajduję w tym przyjemność.
– Eacharn z powagą spojrzał mu w oczy. – Jeśli jednak stoję przed
dylematem, czy zaryzykować i postąpić nierozważnie, czy też narazić
twoje życie, to wybór jest tylko jeden.

Spodziewał się, że Brolach będzie kontynuował tę potyczkę słowną
dla samej zasady, ale tak się nie stało. Zamiast tego wycofał się w kie-
runku schodów prowadzących na piętro.

– Nic się nie zmieniłeś – rzucił jedynie przez ramię, a jego głos
dźwięczał w tym momencie jak krople wiosennego deszczu uderzające
o taflę jeziora. – Wciąż grasz na mojej duszy z większą wirtuozerią niż
na swoich skrzypcach.

– Wolę myśleć, że nasze dusze po prostu śpiewają unisono – odpo-
wiedział Eacharn, uśmiechając się najłagodniej jak potrafił. – Uważaj.

Ostatnie z jego słów zagłuszyło skrzypienie starych stopni. Może to
i lepiej.

Odetchnął głęboko i podążył za wzmagającym się zapachem pożogi
aż do odrapanych drzwi, które musiały prowadzić do podziemi. Od-
ruchowo chciał złapać za klamkę, żeby sprawdzić, czy były otwarte,
ale w ostatniej chwili zdążył cofnąć dłoń. Nagłe uderzenie gorąca
i bolesne igiełki wbijające się w samo jądro jego świadomości nie po-
zostawiały żadnych wątpliwości co do tego, z jakiego materiału ją wy-
konano. Żelazo.

– Przeklęci nocni wędrowcy – warknął, cofając się o krok. – Nawet
po swojej śmierci wszystko utrudniają.

W fizycznej formie nie był w stanie osiągnąć nic więcej. Mógł je-
dynie spróbować wyzwolić i zakląć krew swojej matki, by przemienić
się w smugę dymu, nie miał jednak pewności, że mu się powiedzie.
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Miesiąc spędzony z dala od międzyświata mocno uszczuplił jego siły,
jeden niewielki posiłek nie był w stanie przywrócić mu ich w cało-
ści. A i proces przemiany sam w sobie był niezwykle bolesny; synowie
nocnych mar z większym trudem korzystali z mocy rodzicielek niż ich
siostry. On sam przywołał je zaledwie kilkukrotnie na przestrzeni po-
nad pięciuset lat, z różnym skutkiem, i sama myśl, że miałby spróbo-
wać ponownie, doprowadzała go do wściekłości. Nie wolno mu było
jednak zawieść księcia.

Przymknął powieki, przywołując w pamięci smak i kształt koszma-
rów tamtego nieszczęśnika z Tower Bridge. Zanurzył się w poskręca-
nych krwawych obrazach, pozwalając, aby senna esencja pochłonęła
jego świadomość i rozmyła ciało. Bolało. Tak jakby wszystkie kule,
o których śnił śmiertelnik, trafiły prosto w jego pierś i wybuchły, wle-
wając roztopione żelazo w jego krew. Nie pozwolił sobie jednak na
krzyk.

Czerń pożarła go w całości, aby po chwili uwolnić ze swoich szpo-
nów, obdarłszy wcześniej świat ze wszystkich kolorów poza odcie-
niami szarości. Dźwięki umilkły, a zapachy wywietrzały. Pozostały
jedynie otaczające go cienie i ciepło bijące od zamkniętych drzwi.

Przepłynął pod progiem i spłynął schodami w dół. Temperatura
wzrastała.

Pożar nie pochłonął piwnicy w całości. Rozwijał się powoli; języki
ognia rosły w siłę, liżąc kamienne ściany i ocierając się o porozrzu-
cane pudła, narzędzia i skrzynki. Na samym środku leżało zaś coś,
co początkowo uznał za górę śmieci. Dwa skołtunione prześcieradła
posypane trocinami. Dopiero gdy przeniknął przez materiał, dostrzegł
to, co ktoś starał się ukryć: ciało kapłanki Londynu.

Od razu nabrał pewności, że nikt z dworzan Fae nie był zamieszany
w jej śmierć. Byli honorową rasą, elegancką i ceniącą piękno – nawet
to, które cechowało rozkład i wojnę. Nigdy nie maltretowali fizycz-
nie swoich ofiar, a przynajmniej nie do takiego stopnia. Twarz kobiety
była jedną wielką plamą ciemnej szarości, zapewne zaschniętej krwi.
Na policzkach, czubku głowy i nosie błyskały bielsze smugi, resztki

676



aury po cięciach dokonanych srebrnym ostrzem. Eacharn skupił jed-
nak uwagę na jej oczach – bezdennie ciemnych i pustych. Oczach
kogoś, czyj umysł został zmiażdżony na pył.

Nie licząc egzekutorów Cienistego Dworu, Eacharn znał tylko jeden
rodzaj istot zdolnych dokonać czegoś takiego.

Utrzymanie dymnej formy stawało się coraz trudniejsze, szczegól-
nie że ogień zaczął zbliżać się do zwłok i kąsać ich stopy. Eacharn zmu-
sił się jednak do zachowania koncentracji i okrążenia pomieszczenia
raz jeszcze, aby zyskać absolutną pewność, że niczego nie przeoczył.
W niewielkim oddaleniu od ciała leżały porozrzucane kawałki szkła
i resztki butelki. Wyczuł wokół nich blednące echo sennej esencji, ale
to wszystko. Poza tym dostrzegł kilka kawałków grubego sznura, pan-
tofle na obcasie i rozsypane paciorki, które kiedyś musiały tworzyć
naszyjnik, ale żadna z tych rzeczy nie przybliżała go do rozwiązania
zagadki. Dlaczego ktoś, kto był w stanie opróżnić i roztrzaskać umysł
doświadczonej wiedźmy, miałby tracić czas na zbędne tortury?

Opuścił piwnicę i przeleciał aż do schodów, przy których rozdzieli
się z Brolachem. Kruk, który ich tu doprowadził, teraz siedział na
poręczy i kiedy tylko wyczuł jego obecność, wydał z siebie dźwięk
przypominający gromki śmiech.

Doprawdy, bardzie, stąpasz po bardzo cienkiej linie.
Tak jakby sam tego nie wiedział.
Przyjęcie na powrót fizycznej postaci było jeszcze boleśniejsze niż

przemiana w dym. Nie powiodło mu się też całkowicie. Eacharn czuł,
że jego glamour był teraz równie przejrzysty co zasłona z muślinu.
Magia międzyświata okrutnie karała tych, którzy z nią pogrywali.

Zacisnął palce na poręczy schodów i odetchnął głęboko. Kruk na-
stroszył pióra, ale Eacharn nie spodziewał się po nim ani pomocy,
ani tym bardziej współczucia. Jedyne, czego mógł być pewien, to
że Książę usłyszy o jego braku rozwagi.

– Co ci się stało?
Całkiem możliwe, że z dwóch różnych źródeł.
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– Jestem wyczerpany, ale bogatszy o wiedzę. – Eacharn zacisnął
powieki, próbując sięgnąć do ostatnich rezerw sennej esencji. W tym
budynku nie było nikogo, kim mógłby się pożywić, a nie wyobrażał
sobie tracić czasu na polowanie w sąsiedztwie. – Nasza wiedźma padła
ofiarą kogoś, kto nie potrafi zapanować nad swoją furią... Wyjątkowo
ognistą furią, jeśli wybaczysz mi ten dobór słów.

– A mam wybór? Coś więcej?
– Ktokolwiek to zrobił, opróżnił jej umysł. Prawdopodobnie jesz-

cze wtedy żyła. – Wzruszył ramionami. – Zyskałem też pewność,
że nie jest w to zamieszany żaden członek Cienistego Dworu. My
mamy klasę.

– Wasze ofiary na pewno bardzo to pociesza. Nasze przynajmniej
od początku wiedzą, że utoną. – W śmiechu Brolacha zaszumiały fale.
– Oczekiwałem jednak innej odpowiedzi. Czy wiesz, kto jest mor-
dercą?

Eacharn nie odpowiedział od razu. Przez chwilę obracał słowa
w myślach i smakował je na języku, aby zyskać pewność, że intuicja
go nie zawiodła. Fae, bez względu na to, komu i czy komukolwiek
zaprzysięgły wierność, łączyły tylko dwie cechy. Wstręt do krewnobój-
stwa i niemożność wypowiedzenia kłamstwa.

– Ktoś spośród onirystów.
Obrócił się i spojrzał w oczy Brolacha, w których zaĺsniła czujność.
– Mam nadzieję, że nie okaże się twoim bratem – westchnął kelpie,

składając pocałunek na czole Eacharna. – To byłoby wysoce niefor-
tunne.

Miał rację. Oniryści, zrodzeni ze związków nocnych mar i śmiertel-
nych magów, panowali nad ludzkimi snami nie gorzej od swoich ma-
tek. Tworzyli je, kontrolowali i niszczyli, doprowadzając swoje ofiary
do szaleństwa. Niektórzy z nich walczyli ze swoją naturą, przysięgając
leczyć dusze, a nie je unicestwiać, ale stanowili garstkę. Szlachetność
nie imała się zazwyczaj dzieci dzikiej magii i nocnej trwogi. Gdy zaś
ich moc przejmowała nad nimi kontrolę, wypaliwszy ostatni słaby pło-
mień człowieczeństwa w ich umysłach, szukali schronienia w między-
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świecie. Jeśli mieli szczęście, Królowa Cienistego Dworu czyniła z nich
swoje sługi. Jeśli nie... Dzikie stworzenia międzyświata ucztowały.

Natura i przeznaczenie onirystów nie zmieniały jednak tego, że po-
zostawali oni krewnymi Eacharna. Zamordowanie jednego z nich było
taką samą zbrodnią jak zabójstwo innego Fae. Eacharn lepiej niż kto-
kolwiek zdawał sobie sprawę, jak kochającymi matkami były nocne
mary. Żadna z jego ciotek, sióstr i kuzynek nie uznałaby, że ich dziecko
powinno zapłacić życiem za śmierć jednej podstarzałej wiedźmy.

Owain nie wydał mu bezpośredniego rozkazu egzekucji. Fae posłu-
giwali się przemilczanymi słowami z niedoścignioną wirtuozerią, ale
przed dworem liczyły się tylko te wypowiedziane. Gdyby oskarżano
go o krewnobójstwo, byłby winny.

Zaryzykować wojną czy wystawieniem się na rozdarcie ciała i du-
szy, i wydanie resztek na wieczne cierpienia w Pustce? Był to do-
prawdy orzeźwiający wybór, idealny na zimową noc.

– Jego pochodzeniem będę się martwił, kiedy już go spotkamy.

„Nie żeby to cokolwiek zmieniało” – przemknęło mu przez myśl.

– Znalazłeś coś na piętrze?

– Śpiącego psa i kota, który z pewnością jest zwykłym opasłym da-
chowcem, bo nawet Seelie nie są tak głupie, aby uciec pod łóżko i się
tam zaklinować. – Brolach uśmiechnął się z wyższością. – A do tego
masę szpargałów. Eleganckie fatałaszki, biżuteria, ulotki o prawach
wyborczych kobiet, cokolwiek to znaczy, i paręnaście líscików od ado-
ratorów bądź dłużników, trudno stwierdzić.

– Zaskakująco pospolicie jak na wiedźmę.

– Nocni wędrowcy osiągnęli wyżyny wulgarności w odgrywaniu
przeciętnych śmiertelników. Przekładają sekrety swojej pani nad ma-
gię, co jak widać niespecjalnie się opłaca. – Brolach przeniósł cię-
żar ciała na palce u stóp, instynktownie uciekając przed bijącym od
podłogi gorącym powietrzem. Ogień rozprzestrzeniający się pod nimi
przybierał na sile. – Piętro to ślepy zaułek, mój drogi, ale nie przejmuj
się tym. Chodź, pokażę ci coś.
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Złapał go za rękę i pociągnął do głównego pomieszczenia na par-
terze, pełniącego funkcję pubu. Przeszli przez nie, klucząc między
stolikami. Brolach poruszał się z pewnością godną stałego bywalca,
zmierzając prosto w kierunku baru. Eacharn już otwierał usta, aby
mu przypomnieć, że to nie jest odpowiednia chwila na raczenie się
trunkami, ale w porę się zmitygował. Kelpie przystanął, wskazując na
przeciwległą ścianę. Za grubą zasłoną majaczył zarys kolejnych drzwi.

Tym razem nie musiał obawiać się żelaza – klamki nie było, tak
samo jak zamka, kołatki czy zasuwy. W oczy rzucał się jedynie wypa-
lony w drewnie symbol dwóch skrzyżowanych kluczy, taki sam jak na
szyldzie przed wej́sciem do lokalu.

– To jakís symbol nocnych wędrowców?
– Nigdy nie widziałem żadnego z nich paradującego z czymś podob-

nym na szyi. Uliczne kurtyzany to co innego, ale one ograniczały się
zwykle do jednego. – Brolach wzruszył krótko ramionami. – Z drugiej
strony, nigdy nie próbowałem się zapoznać bliżej z kapłanami miasta.
Kto by ich zrozumiał? Najważniejsze dla nas, że te drzwi są otwarte
i prowadzą prosto do rozwiązania naszej zagadki.

– Skąd ta pewność?
– Zrozumiesz, gdy wejdziesz. – Spojrzenie Brolacha zasnuła mgła.

– Sam zawyrokowałeś, że zamordował ją któryś z onirystów. Oto więc
przywiodłem cię do jego gniazda.

Eacharn skinął krótko głową w odpowiedzi i pchnął drzwi. Spo-
dziewał się wielu rzeczy, ale na pewno nie tego, co zobaczył.

Sala była mniejsza niż ta pubowa, ale też o wiele przytulniejsza
i bogato urządzona. Siedem dębowych stołów odgrodzono od sie-
bie malowanymi parawanami. Przy każdym z nich ustawiono trzy
obite krzesła o wysokich oparciach, jakich nie powstydziłby się pa-
łac królewski. Na podłodze rozrzucono trociny i wyschnięte kwiaty,
w powietrzu unosił się jednak głównie mocny zapach kobiecych per-
fum, tych samych, które Eacharn wyczuł przy wej́sciu do budynku.
W niewielkiej wnęce po prawej stronie znajdował się drewniany regał
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z rzędem pustych szklanych butelek, wokół których roztaczało się ni-
kłe echo sennej esencji.

Eacharn z trudem powstrzymał się przed oblizaniem ust.
– Też odnosisz wrażenie, że kąpała się w tych perfumach? I to

najwyraźniej tutaj, bo na piętrze ich praktycznie nie czuć. Pewnie
zwierzęta nie mogły znieść tego smrodu. – Brolach rozsiadł się na naj-
bliższym krześle, a nogi położył na wypolerowanym blacie, omal nie
strącając zeń srebrnego świecznika. – Wyczuwasz coś? Masz zdecy-
dowanie większe doświadczenie z onirystami ode mnie. Znałem tylko
jednego, syna Eire, a i on szybko postradał rozum, więc...

– Resztki – szepnął Eacharn, podchodząc do półek i przejeżdżając
palcem po butelkach. – Strach. Ból, masę bólu i niepokoju, i powoli
umierającą nadzieję.

– Uczta godna książąt!
– Nie rozumiem, czemu miało to jednak służyć ani dlaczego coś

takiego znajduje się w domu nocnej wędrowczyni. Wydawało mi się,
że jej pani pogardza międzyświatem. – Odwrócił twarz w kierunku
Brolacha. – Dlaczego nazwałeś to miejsce gniazdem onirysty?

Odpowiedziało mu zaskoczone spojrzenie.
– Chcesz powiedzieć, że jesteś kompletnie nieświadomy, na czym

twoi krewniacy zarabiają? – Kelpie skrzyżował ręce na piersi. – Nie
wierzę, że Cienisty Dwór i Książę Kruków stracili zainteresowanie
śmiertelnikami.

– Sprawy Dworu cię nie dotyczą – uciął ostrym tonem Eacharn. –
A ja będę zobowiązany, jeśli raczysz podzielić się ze mną swoją wiedzą.
Proszę.

– Czyli nawet dworzanie pamiętają czasem o manierach. – Bro-
lach machnął od niechcenia ręka, wskazując drugie krzesło. – Żywię
nadzieję, że wojna nie umknęła twojej uwadze, prawda?

– Śmiertelnicy ciągle prowadzą wojny, a Gwyn i jego gon tylko na
tym korzystają – odparł beznamiętnie Eacharn, zajmując wskazane
miejsce. – Nadal nie widzę związku.
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– Zaraz zobaczysz, obiecuję. Owszem, śmiertelnicy są rasą wojny,
ale ta... Ta przeraziła ich jak żadna inna i zasiała w sercach coś mrocz-
nego, coś pożerającego ich kawałek po kawałku. Zakładam, że też
to wyczulíscie w snach i myślach waszych ofiar, ale najwyraźniej głód
odbiera wam ciekawość, więc nie szukalíscie źródeł, tylko raczylíscie
się wykwintnością tego nowego smaku. Mam rację? – Eacharn powoli
skinął głową. – Oniryści to co innego. Oni zwęszyli w tym szansę na
wyj́scie z cienia i schowanie się w świetle latarni. – Kelpie zaśmiał się
gromko, jak gdyby właśnie opowiedział wyborny żart. – Śmiertelnicy
są gotowi płacić szczerym złotem komuś, kto zagwarantuje im uwol-
nienie się od koszmarów i wspomnień tak bolesnych, że nie pozwalają
zasnąć. Dawniej szukali wytchnienia w maku ze Wschodu, ale magia
onirystów okazała się skuteczniejsza. Nigdy wcześniej nie odwiedzi-
łem żadnego z ich gniazd, ale słyszałem, że są popularne. Człowiek
przychodzi w takie miejsce, wychyla kieliszek na odwagę, połykając
wraz z alkoholem środek usypiający, a gdy głowa wreszcie mu opad-
nie... – Rozłożył szeroko ręce. – Onirysta przejmuje nad nim kontrolę
i niszczy najboleśniejsze wspomnienia. Gdyby nie cena tej kuracji,
można by wręcz uznać, że twoi krewniacy odkryli w sobie miłosier-
dzie.

– Ono zdecydowanie nie leży w ich naturze – mruknął Eacharn,
wpatrując się w usta towarzysza z taką uwagą, jakby uczył się jego
słów na pamięć. – Tak długo, jak oniryści nie występują przeciwko
prawom Cienistego Dworu, niech kupczą swoją magią wedle woli, to
nie mój problem. Dwie rzeczy jednak wymykają się mojemu zrozumie-
niu. Po co w takim razie próbować zamknąć senną esencję w szkle? –
Wskazał w stronę regału. – I czemu tutaj? Czemu pod dachem nocnej
wędrowczyni?

– Na pierwsze pytanie ci nie odpowiem, na drugie mogę spróbo-
wać. Istnieje możliwość, że to zwykły przypadek. Dysponowała prze-
strzenią i w dobiciu targu z onirystą wyczuła szansę na zysk. Jeśli
tak w istocie było, to wykazała się tak daleko idącą naiwnością, że to
powinno dyskwalifikować ją jako kapłankę.
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– Nie wierzę w przypadki.
– Ja również nie. – Brolach nawet na moment nie przerwał kon-

taktu wzrokowego. – Mam też inną hipotezę. Próba leczenia swo-
ich ludzi za pomocą pijawek wszelkiego rodzaju bardzo pasuje do Tej,
Której Kłania Się Tamiza. Mogła rozkazać nocnym wędrowcom współ-
pracę z onirystami. Zapomniała jedynie, że śmiertelnicy częściej ule-
gają porywom emocji niż boginie.

– Nie znam wielu bogiń, ale podejrzewam, że nie lubią przyznawać
się do błędów w ocenie sytuacji, szczególnie gdy nie da im się ich
udowodnić. – W głosie Eacharna wzbierała burza. – A my wciąż nie
mamy ani dowodów, ani mordercy.

– Znam paru nekromantów, jeśli to pomoże. Jedna nawet mieszka
w pobliżu... Albo mieszkała, nie jestem pewien, czy nadal żyje.

– Nic nam nie przyjdzie z ożywieńczyni, której unicestwiono umysł.
Nie wypowie ani słowa, a nocni wędrowcy gotowi jeszcze oskarżyć nas
o pogwałcenie praw magii wewnątrz murów miejskich.

– Jeśli masz inny pomysł, to chętnie posłucham.
Eacharn zamknął oczy, starając się zebrać myśli. Fae nie potrafiły

działać pod presją czasu, bo w międzyświecie był on tylko sennym ma-
jakiem, który naginali do woli. Rzadko też rozumieli powody kierujące
działaniami śmiertelników i tu oniryści zyskiwali nad nimi przewagę.

Nagle czerwień zasnuła mu wzrok.
– To takie proste – wyszeptał, zrywając się od stołu i podchodząc

do regału z butelkami. Odsłonił nadgarstek lewej ręki i przemieniwszy
jeden z paznokci w ptasi szpon, rozciął popielatą skórę. – Seòl an
rathad dhomh1.

Krew uniosła się i otoczyła butelki, muskając szkło i wchłaniając
senną esencję. Magia pokrewieństwa rozpoznała znajome wibracje,
formując szkarłatną klacz o kruczych skrzydłach, symbol jego dzie-
dzictwa. Maleńkie zwierzę skłoniło się przed nim i pogalopowało
w stronę wyj́scia.

1 „Wskaż mi drogę” (szkocki gaelicki).
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Brolach nie potrzebował wyjaśnień. Przemienił się, gdy tylko wy-
biegli na zewnątrz i pozwolił się dosiąść. Żaden z nich nie kłopotał się
splataniem glamouru w tym momencie. Jeśli nawet jakís śmiertelnik
dostrzegł tę scenę, to i tak nikt nie uwierzyłby w jego opowieść.

Kluczyli ciemnymi ulicami, które stawały się coraz węższe i cichsze.
Zupełnie tak, jakby miasto nachylało się nad nimi, gotowe w każdej
chwili zaatakować i zacisnąć swoje ceglane szpony na ich gardłach.
Eacharn odetchnął głębiej dopiero gdy budynki ustąpiły miejsca drze-
wom i trawnikowi, z którego wyrastały coraz to starsze kamienie na-
grobne.

Międzyświat oddzielał krainy zmarłych od świata śmiertelników.
Nic więc dziwnego, że najprościej było się do niego przedostać, prze-
chodząc przez ziemię cmentarną, gdzie życie stykało się ze śmiercią.

Brolach przyspieszył, wyczuwając, że zbliżają się do ofiary. Z łat-
wością pokonywał kolejne przeszkody, a jego kopyta tratowały zapo-
mniane mogiły. Kilka błąkających się bez celu duchów uskoczyło przed
nim, obrzucając ich przekleństwami. Trudno. Martwi nie byli im dzís
potrzebni, polowali na kogoś nazbyt wręcz żywego.

Postać, przy której wylądowała ich przewodniczka, zanim rozpły-
nęła się na wietrze, nie wyglądała, jakby planowała zerwać się do
ucieczki. Siedziała nieruchomo na schodach wiodących do kamiennej
kaplicy, zwrócona do nich bokiem i wpatrzona w gałęzie uschniętego
dębu, zupełnie jakby na kogoś czekała. Wiatr niósł zapach korzennych
perfum. Gruby płaszcz sięgał jej do kostek, ale nie zakryła niczym twa-
rzy ani włosów, których głęboka czerń odpowiadała barwie nocnych
mar. Dziewczęta zawsze dziedziczą więcej.

Eacharn zsunął się z końskiego grzbietu, czując, jak jego ciało sztyw-
nieje, a umysł wypełnia surowe zimno Pustki. Stawał przed wyborem,
którego tak naprawdę nie miał. Niewypowiedziany rozkaz Owaina
pozostawał jasny, podobnie jak świadomość, że żadna z nocnych mar
nie pozwoli, aby bezkarnie przelano krew jej córki.

– Czekasz na kogoś, onirystko? – zapytał, wchodząc w strumień
bladego światła latarni. Brolach milczał. Mieszkanie wśród ludzi nie
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oduczyło go przestrzegania niepisanych reguł międzyświata, a jedna
z nich mówiła: „Nigdy nie przerywaj egzekutorowi”.

Spojrzała w ich stronę. Nie mogła liczyć więcej niż trzydzieści zim.
Jej twarz była w swoim braku wyrazu równie przerażająco piękna, co
rzeźbione oblicza cmentarnych aniołów.

– Na pewno nie na was – odpowiedziała, a w jej głosie dało się sły-
szeć urzekające echo międzyświata. Niewiele człowieczeństwa w niej
zostało. – Nie z wami dotąd handlowałam.

– Nie przybylísmy tu dyskutować o handlu, a o morderstwie doko-
nanym na nocnej wędrowczyni, jednej z kapłanek Londynu. – Eacharn
mówił powoli, tonem całkowicie wypranym z emocji, jednocześnie
próbując zadecydować, jak zakończyć życie tej kobiety. Unicestwić
jej umysł, jak każdemu innemu śmiertelnikowi, czy uszanować krew
płynącą w jej żyłach i przyzwać srebrne ostrze? – Święci strażnicy
Wysp podnieśli lament i wnieśli oskarżenie.

– Dlaczego uważasz, że ja mam z tym coś wspólnego, panie?
– Krew – odparł krótko. Nie zamierzał się przed nią tłumaczyć.
Zrozumiała zresztą i bez tego, bo jej nozdrza zadrżały, oczy zwęziły

się, a dłoń powędrowała do szyi.
– Tego nie przewidziałam – westchnęła, ale bez żalu. – Jak w takim

razie powinnam się do ciebie zwracać? Wuju? Kuzynie? Bracie?
– Bardzie.
– Bardowie wyginęli przed wiekami. Powinieneś pój́sć za ich przy-

kładem.
Przeciąganie tej rozmowy mijało się z celem. Przymknął powieki

i wyczuwając bliskość międzyświata, po raz kolejny rozdarł palcami
rzeczywistość, aby pochwycić swój sztylet.

– Święci opiekunowie przemówili. Zbrodnia musi zostać pomsz-
czona. – Spojrzał kobiecie prosto w oczy i z uznaniem musiał przy-
znać, że nie zadrżała. – W imieniu Księcia Kruków i Królowej Cieni-
stego Dworu skazuję cię na śmierć. Wybacz, krewniaczko.

– Nie sądzę.
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Dwie rzeczy wydarzyły się dokładnie w tej samej chwili. Eacharn
rzucił się do przodu, celując prosto w serce onirystki. Srebrne ostrze
przecięło powietrze, nie sięgnęło jednak celu. Odbiło się od parzącej
ściany mocy, która zrzuciła Eacharna ze schodów.

Zawył z bólu, a w jego umyśle rozpętała się burza. Odpowiedział
jej chór krakania dochodzący jakby zza szklanej ściany.

Żelazo. Brudne, skalane, obmierzłe żelazo! Wnioskując po potę-
dze aury, która zdawała się topić jego dłoń, musiało pochodzić jeszcze
sprzed czasów, gdy obcy cesarz wzniósł mur dzielący Wyspy na pół-
noc i południe. Już nie tylko blokowało przepływ magii międzyświata,
a było wręcz w stanie ją unicestwić.

Eacharn nie słyszał nic poza własnym krzykiem, ostrym i przeszy-
wającym, oczy zaś zaćmił mu oślepiający żeliwny błysk. Czuł, że ktoś
dotyka jego ciała; wydawało mu się, że słyszy dalekie echo obcych
głosów, ale burza zagłuszyła je wszystkie.

Zdawało się, że trwa to wieczność. Aż nagle przez chaos przedarł
się jedyny głos, który kojarzył się Eacharnowi z bezgranicznym bez-
pieczeństwem.

Powstań, chłopcze! – zagrzmiał Książę Kruków. Powstań i czyń swoją
sztukę! Zacísnij pętlę ze słodkich słów na jej szyi!

Chęć poddania się bólowi okazała się niczym wobec poczucia obo-
wiązku. Rozkaz został wydany.

Poderwał się na równe nogi i odskoczył do tyłu, kierowany czystym
instynktem. Świat powoli odzyskiwał ostrość. Przed jego oczami po-
nownie odmalował się stary cmentarz, kamienna kaplica, zatroskane
oblicze Brolacha, który doskoczył do niego i zasłonił własnym ciałem.
A przede wszystkim kruk, który w międzyczasie przysiadł na jednym
z nagrobków, oraz zanosząca się śmiechem onirystka.

Żelazny amulet na jej szyi promieniował ogniem kuźni, w której
go wykuto. Wyryte na nim dwa skrzyżowane klucze oślepiały złocistą
czerwienią, gorętszą od strumienia lawy. Parząca poświata rozlała się
na całe jej ciało. Na tę chwilę stała się nietykalna, przynajmniej dla
Fae.
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– Nie mam powodów, żeby was unicestwić – stwierdziła, powoli
przesuwając palcami po krawędzi amuletu. – Odejdźcie, a ja puszczę
ten incydent w niepamięć. Frances kosztowała mnie wystarczająco
dużo wysiłku.

– Nie odejdę, dopóki nie poznam odpowiedzi na kilka pytań. –
Eacharn skłonił przed nią głowę, kątem oka zerkając na kruka. Ptak
zatrzepotał skrzydłami i przefrunął na dzwonnicę kaplicy. – Poczyna-
jąc od tego, co oznacza symbol na twojej szyi?

Odpowiedziała mu krótkim, szyderczym śmiechem.
– Wpierw chcesz mnie zabić, a teraz zadajesz pytania? Naprawdę

musisz być bardem! Co każe ci jednak myśleć, że na jakiekolwiek
z nich odpowiem?

– Ponieważ jako córka międzyświata znasz wagę przysięgi – głos
Brolacha był równie spokojny co nurt rzeki zbliżający się do wodo-
spadu. – Przyrzekam, że jeśli zaspokoisz ciekawość mojego towarzy-
sza, obaj odejdziemy, nie czyniąc ci krzywdy.

Eacharn był przekonany, że tej nocy zaznał więcej cierpienia niż
przez ostatnie kilka wieków, ale żaden nie mógł równać się z bólem,
który uderzył w jego duszę po tych słowach. Brolach doskonale wie-
dział, że te warunki nie zostaną spełnione. Poświęcił swój enech, swój
honor – i tym samym skazał na wieczną banicję z międzyświata. Łama-
cze przysiąg byli pariasami wśród klanów Fae, pozbawionymi nadziei
na wybaczenie.

Słowa zostały już jednak wypowiedziane, a ich esencja oplotła się
wokół nadgarstków Brolacha niczym kajdany. Nie dało się ich cofnąć,
a jedynym sposobem na docenienie tej ofiary było jej zaakceptowanie.

– To właśnie lubię w dobijaniu targów z Fae. Nie trzeba spisywać
kontraktów, sami wpadacie w pułapki waszych słów. – Ponownie przy-
siadła na schodach. – Raduj się, bardzie, twój towarzysz właśnie za-
pewnił ci prawo do trzech pytań.

– Pierwsze już zadałem – stwierdził Eacharn, ze wszystkich sił pró-
bując utrzymać na uwięzi tę drapieżną część swojej natury. Gdyby za-
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atakował teraz, zgubiłby ich obu. – Co dla ciebie znaczą skrzyżowane
klucze?

– Mądrze sformułowane... Z przykrością muszę przyznać, że ukra-
dłam ten pomysł Frances. Nazwała tak ten swój przyczółek, bo wielu
właścicieli pubów czyni podobnie, odwołując się do symboliki chrze-
ścijan. Wieszają nad drzwiami klucze do bram nieba i piekła, a w
środku sprzedają używki, które przenoszą klientów w dowolne z tych
miejsc. – Jej uśmiech stał się łagodny, niemal czuły. – My, oniryści,
jesteśmy żywymi kluczami. Nasza moc otwiera przed śmiertelnikami
bramy międzyświata lub spycha ich prosto w czeluście zaświatów.

– Magia, którą dysponujecie, zaiste jest potężna – odpowiedział
z równą lekkością, z jaką grał w zaloty z innymi dworzanami i dwór-
kami. Nie patrzył jej już w oczy. Wzrok utkwił w łańcuszku, na któ-
rym zawieszono amulet, starając się dostrzec w jego splocie najsłabsze
ogniwo. – Nie pojmuję jednak, czemu miało służyć zamykanie w szkle
części wydobytych przez ciebie snów?

– Nie domyśliłeś się? Czuję się zawiedziona – westchnęła głęboko.
– Jestem handlarką i to całkiem uczciwą, przynajmniej wedle standar-
dów waszej rasy. Wyspy są pełne przeklętych wygnańców z Dworów,
którzy łakną dostępu do esencji. Ludzie natomiast chcą się jej pozbyć
i zapomnieć o swoich koszmarach. Jak mogłabym komukolwiek z nich
odmówić wytchnienia?

– Cóż za wspaniałomyślność – parsknął Brolach. – Zaprawdę, pani,
krew międzyświata jest w tobie silna.

– Dziękuję. – Oczy zamigotały jej z podniecenia. – Oczywíscie,
nigdy nie wymagałam od nikogo z waszej rasy realnej zapłaty. Jedyne,
o co proszę, to obietnica przysługi w przyszłości. Jednej, drugiej bądź
dziesiątej.

– Posiadanie dłużników musi cię bardzo bawić.
– Nie – poprawił go Eacharn, uśmiechając się w stronę kobiety ze

zrozumieniem. – Przywiązanie do siebie Fae za pomocą magii przysiąg
to niebezpieczna gra, jednak może się opłacić, gdy komuś zależy na
całkowitym rozpruciu i spleceniu na nowo kawałka rzeczywistości...
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jakiego dokonuje się na przykład przy przemianie śmiertelnej kobiety
w glaistigę.

Glaistigami nazywano śmiertelniczki, które dzięki błogosławień-
stwu magii międzyświata przemieniono w Fae czystej krwi. Cienisty
Dwór czynił to rzadko i tylko w ramach zemsty, jeśli któryś z ludzkich
klanów wystąpił przeciwko niemu. Natomiast członkowie Świetlistego
Dworu nagradzali w ten sposób piękno młodych pasterek, zyskując
tym samym istoty gotowe doglądać ich trzody. Magia bywa jednak
kapryśna, szczególnie gdy zmieszać ją z ludzką krwią. Niejednokrot-
nie wskazana przez Fae dziewczyna zyskiwała przy przemianie koźle
nogi, przeistaczała się w wodną pianę lub umierała.

Wieki minęły, odkąd na południe od cesarskiego muru odprawiono
ten rytuał, a i północne klany niechętnie dzieliły się swoimi sekre-
tami. Eacharn potrafił sobie jednak wyobrazić desperację i głód, które
mogłyby pchnąć do ich ujawnienia. Ostatecznie odszczepieńców ob-
dzierano ze wszystkiego poza wolą przeżycia.

– Wreszcie odgadłeś! – Zaśmiała się dźwięcznie, rozkładając ręce
w parodii ukłonu. – Mój czas w tym świecie się kończy, bardzie, je-
stem tego świadoma. Jednak bękart półkrwi może wśród was jedynie
żebrać, a ja nie zamierzam błagać waszych władców o łaskę, czołgając
się przed nimi jak nędzarka. Nie zniosę upodlenia. Jeśli wkroczę do
międzyświata jako glaistiga, to będę mogła negocjować z Dworami na
równych zasadach.

W innych okolicznościach Eacharn byłby gotów roześmiać się szcze-
rze po usłyszeniu ostatniego zdania. Ta kobieta z pewnością znała
obyczaje Fae, ale zupełnie ich nie rozumiała.

– Po co w takim razie zabijać nocną wędrowczynię? I to na dodatek
marnując niepotrzebnie tyle siły, aby zadać jej cierpienie, zamiast po
prostu wypalić jej umysł?

– Zagadka cię przerosła i szukasz rozwiązania u źródła?
Spojrzała na niego wyzywająco, dwoma palcami gładząc swój amu-

let. Łańcuszek na jej szyi przesunął się kawałek, ale to wystarczyło,
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aby wychwycić dysharmonię w dźwięku metalu. Teraz tylko dostrzec
właściwe ogniwo...

– Obiecałaś nam trzy odpowiedzi.
– I dotrzymam słowa. – Machnęła niedbale ręką. – Prawdę mó-

wiąc, odrobinę żal mi Frances. Nie była złą osobą, ale toczyła ją ta
sama choroba, co większość nocnych wędrowców. Idealizm. Chcia-
łam się z nią pożegnać i przedstawić kandydatury onirystów, którzy
mogliby zająć moje miejsce. Wiesz, co mi odpowiedziała, bardzie?
Że nie jesteśmy im dłużej potrzebni. Że wojna się skończyła, a ludzie
muszą nauczyć się żyć z jej wspomnieniem. Chciałabym to zobaczyć!
Roześmiałam się jej w twarz i poprosiłam, aby nie wygadywała głu-
pot, ponieważ obie wiemy, jaka jest prawda. Nie chciała dłużej nas
wspomagać, ponieważ się bała. Widzisz, korzystanie z naszej magii
uzależnia. Dwa tygodnie temu odmówiłam usługi Arthurowi Cuttin-
gowi, współwłaścicielowi pubu, bo nie miał mi czym zapłacić. Dzień
później wyładował swoją wściekłość na Frances i to za pomocą pię-
ści. – Zmarszczyła brwi z dezaprobatą. – Obrzydliwy, słaby człowiek.
Mimo to jestem mu wdzięczna, bo podsunął mi pomysł.

– Na zatarcie za sobą śladów? – podsunął Brolach.
– Dokładnie. Próbowałam przemówić jej do rozumu, ale nie chciała

słuchać. Zrozumiałam więc, że muszę się jej pozbyć, ale w taki sposób,
żeby nie zaszkodzić moim braciom i siostrom. Oniryści są potrzebni
temu miastu, czy kapłani Londynu tego chcą, czy nie. Udałam więc,
że się z nią zgadzam i zaproponowałam mały toast na zgodę. Bie-
daczka nie zauważyła, że doprawiłam jej szampana senną esencją. –
Zacmokała z dezaprobatą. – Zaciągnęłam ją do piwnicy i zadbałam,
aby wyglądała jak po walce z zazdrosnym kochankiem. Miała ich tylu,
że policja podda się zapewne po przesłuchaniu trzeciego. Potem po-
zostało już tylko unicestwić jej umysł i wyj́sć.

– A ogień?
– To już czwarte pytanie, bardzie, czyżby nie nauczono cię liczyć?

Znaj jednak moją łaskę, odpowiem. Czy istnieje lepszy symbol zbrodni
popełnionej z namiętności niż mały pożar? Miewam słabość do te-
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atralnych efektów. Poza tym w spalonej twarzy nie można dostrzec
sczerniałych oczu. Mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość
i możemy wreszcie rozstać się w pokoju.

Posłała im ostatni uśmiech, tym razem szczery i prawie że przyja-
cielski. Eacharn potrafił dostrzec w nim cień piękna godny glaistigi.
Uznawszy temat za zamknięty, odwróciła głowę i odgarnęła włosy, od-
słaniając szyję.

Oraz nadwątlone ogniwo łańcuszka.
Przejmowanie kruczego umysłu i patrzenie na świat ptasimi oczami

były pierwszymi rzeczami, których Owain ap Urien uczył swoich wy-
chowanków. Po stuleciach służby Eacharn nie potrzebował nawet
unosić wzroku. Ledwo dostrzegł swoją szansę, a już rozprostowywał
skrzydła, nurkował w dół dzwonnicy i zaciskał szpony na łańcuszku.
Kobieta krzyknęła, ale było za późno. Kruk zniknął w mroku wraz ze
swoją zdobyczą.

Parząca poświata opadła.
– Oszukałeś mnie! – wrzasnęła opętańczo, podrywając się na równe

nogi. – Przyrzekłeś, że odejdziecie!
Brolach wykrzywił usta w szyderczym uśmiechu, zrobił krok do

przodu, schylił się po sztylet i podał do Eacharnowi, ani na moment
nie tracąc nic ze swojego lodowatego opanowania.

– Dla niektórych warto złamać przysięgę.
– Nie dzisiaj.
Eacharn zadrżał, ledwo utrzymując ostrze w ręce. Głos, który prze-

mówił, był przedwieczny i tak ostry, że mógłby stępić każdą broń. To-
warzyszył mu bojowy marsz świętych opiekunów Wysp.

Twarz onirystki pobladła całkowicie.
Londyn, Bogini Ulic i Ta, Której Kłania Się Tamiza, nie była piękna.

Jej humanoidalna postać stworzona była głównie z gliny i wody, dwóch
żywiołów miasta, którym władała. Oczodoły miała puste, a imitu-
jące włosy poskręcane kable opadały jej na ramiona. Diadem na czole
błyszczał kolorami stłuczonego szkła, a szata, utkana z owadzich ro-
jów, zmieniała swój kształt z każdym krokiem. Tuż nad nią szybował
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jeden z kruków zamieszkujących Tower – ten, którego Książę posłał
do lotu jako pierwszego.

– Jedna przysięga została już dzís złamana, wystarczy – rzekła zim-
no, przechodząc obok nich. – Usłyszałam dość. Możecie odej́sć.

– Pani...
– To rozkaz twojego księcia, bardzie. Możesz mu przy okazji prze-

kazać moje podziękowania... i odpowiedź, że tak, traktat nadal obo-
wiązuje.

Londyn wstąpiła na pierwszy stopień schodów. Onirystka, dotąd
sparaliżowana strachem, teraz rzuciła się do ucieczki. Nie miała jed-
nak szans. Ledwie bogini uniosła dłoń, a kamienie wystąpiły ze ściany
kaplicy, aby zablokować kobiecie drogę.

– Chodź. – Brolach szarpnął go za rękę. – To już nas nie dotyczy.
Miał oczywíscie rację. Co wcale nie znaczyło, że rozpaczliwe krzyki

i błagania o litość, które towarzyszyły im aż do granic cmentarza, nie
brzmiały dla ich uszu jak najwspanialsza muzyka.

– Zamierasz złożyć meldunek swojemu księciu? – zapytał Brolach,
gdy wreszcie powtórnie znaleźli się w jednej z mrocznych uliczek sto-
licy. W pytaniu pobrzmiewała fałszywa beztroska i nadzieja na to,
że Eacharn zaprzeczy.

– Książę ma tam swoje oczy, moje mu niepotrzebne – szepnął Each-
arn, wplatając palce w lepkie włosy kelpie. Dopiero teraz dotarło do
niego, jak bardzo potrzebował odpoczynku i posiłku, niekoniecznie
w tej kolejności. – Poza tym przyrzekałem strzec świętych strażników
przez cały cykl księżycowy, a do jego zakończenia pozostały trzy noce.

– Czy jest to służba, którą musisz pełnić samotnie, kruczy bardzie?
– Nie. – Musnął ustami słone wargi kelpie. – Tego nie przyrzeka-

łem.
– Doskonale – odrzekł Brolach, przyciągając go do siebie i odwza-

jemniając pocałunek z mocą rwącego strumienia. – Mam tylko na-
dzieję, że twoi podopieczni nie podniosą zaraz kolejnego lamentu.

– Ja również. – Eacharn po raz ostatni spojrzał w stronę nekropolii,
nad którą niedługo miał wstać nowy świt. – Jeśli istnieje jedna rzecz,

692



której śmiertelnicy mogliby ich nauczyć, to jest to przeżywanie żałoby
w ciszy.

– Najlepiej z zakluczonymi dziobami – parsknął Brolach, odstępując
od niego na krok. – Na nas już czas.

Nikt nie widział czarnego ogiera pokonującego mury Tower w ostat-
niej godzinie nocy. Wielu za to gotowych było poświadczyć, że słyszało
hałas i dalekie szepty duchów nawiedzających mury twierdzy. Co się
zaś tyczy kruków...

Milczały, śpiąc czujnym snem wiecznych strażników.
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RESPICE POST TE

–
OLGA VIVIANA

NAUTHIZ SZYNKARUK

Panseksualna poliamorystka, wieczna studentka, zmartwychwstała sza-
manka. Przygodę z fantastyką rozpoczęła w wieku ośmiu lat, jed-
nocześnie czytając Hobbita i pisząc powieść o mówiących psach. Od
dłuższego czasu zafascynowana Trylogią Kusziela. Mieszka w Szczeci-
nie z bardzo przystojnym mężem i sześcioma pluszowymi kotami.
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Idus Iulias, 2523 ab urbe condita, hora quinta

Był upał połowy miesiąca Iulius: słońce, odbijając się od brązowych
dachów i przeszklonych okien Palatynu, wywoływało oślepiające prze-
chodniów błyski miki w porfirze Czerwonej Twierdzy. Były powie-
wające w oddali szkarłatne wstążki, spowijające łuk odległej Bramy
Serwiańskiej – widok, którego wolałabym nigdy nie oglądać. Był za-
pach różanego olejku i kadzideł, duszący, w nadmiarze niemal gorzki,
i zapach samych kwiatów, płatków sypiących się z koszy tancerzy i gir-
land więdnących w letniej spiekocie. Była procesja, barwna, bogata.
Żołnierze i jeńcy, aquilae i rynsztunki w niezliczonych rękach, chaos
i przepych herbowego panoplium. Był gwar rozmów, nawoływania
handlarzy, gamy ćwiczone na flecie, śmiech młodego akrobaty.

I była samotność. Podobno niemożliwa do odczuwania, gdy jest
się weteranem wśród sobie podobnych... Spojrzałam w dół, na fałdy
ciemnej stoli, którą obyczaj kazał mi przywdziać. Dziwny był to strój
przy tak uroczystej okazji i w tak barwnym otoczeniu, kontrastujący
z nim swoją skromnością. Jedynym niepasującym elementem była
przypięta do ubrania złota pamiątka: łuk owiniętej w szkarłat bramy
odtworzony w metalu. Obrończyni Murów. Jedna z Dziesiątki Ser-
wiusza. Prawa do medalu nawet zwyczaj nie mógł mi odebrać. Mistrz
ceremonii, blady i poważny, mimo krzykliwych barw dubletu sprawia-
jący raczej wrażenie biorącego udział w pogrzebie, wpatrzył się we
mnie i skłonił sztywno. Szacunek w jego głosie wydawał mi się jednak
prawdziwy.

– Damo Vento, wkrótce zaczynamy.
Skinęłam głową i przyjęłam podany na wyciągniętych dłoniach zło-

cisty laur. Na dworze Filipa XVI Uczonego, Cesarza Rzymian i Króla
Galów, dobrze było wyróżniać się z tłumu – nie pychą tych, którzy
wzlecieli zbyt blisko słońca, lecz manierą, zwyczajem; czymś, co umoż-
liwiłoby zapamiętanie jednej z setek twarzy dworzan. Moją cechą,
starannie udawaną, była gravitas. Powaga, milczenie, cisza. Przy-
wdziewałam tę maskę jak zbroję.
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Przybył, z ubarwioną czerwienią twarzą, spowity w złoto i pur-
purę, wzniecając falę szeptów – bez fanfar i pochlebstw, tylko ściszone
słowa i ukradkowe spojrzenia wypełniły przestrzeń. Ale już niedługo.
Okrzyki miały zabrzmieć, gdy ruszy triumf – wydawało się, że całe
miasto, prócz nas, zastygło w oczekiwaniu. Cesarz wspiął się na ry-
dwan, a ja, wsparta na dłoni jednego z liktorów, podążyłam za nim.
Z wysokości, ponad grzywami czterech białych koni, wpatrywały się
w nas setki twarzy. Setki nadziei, ambicji, zadawnionych urazów, nie-
wypowiedzianych myśli. Zanotowałam w pamięci każdą z nich, odczy-
tałam na tyle, na ile potrafiłam – człowiek był zwierzęciem zagadko-
wym i często zaskakiwał nawet kogoś mojej profesji. Gaius Antonius,
łysiejący, w todze spiętej złotym orłem: uśmiech i skinienie głowy.
Zręcznie odegrane. Jeszcze wczoraj, w przybytku „Pod Głową Me-
duzy”, mówił, że odbywanie corocznego triumfu za jedno zwycięstwo
sprzed dziesięciu lat, w dodatku odniesione na granicy imperium, jest
obrazą dla bogów, przodków i poddanych. Silvia Caelia, ślady wielkiej
niegdyś urody wypielęgnowane i podkreślone: ledwie skrywana obse-
sja, miłość i nienawísć w ciemnobłękitnych oczach. Głupotą i okru-
cieństwem było pozwalać jej pozostać na dworze, decyzja nie należała
jednak do mnie. Eydis Aurea, złotowłosa ambasadorka Germanów:
zainteresowana, rozbawiona, czujna, obserwująca; skinęła głową, gdy
nasze spojrzenia się spotkały. Marcus Iulius, postawny, młody, zapal-
czywy i ambitny, zawsze ślepo lojalny: ledwie wstrzymał się od tra-
dycyjnego pozdrowienia. A tam, w oddali, na końcu pochodu błysk
rudych włosów i kajdan. Domyślałam się gniewnego spojrzenia pod-
kreślonego sinymi pasami urzetu i zacísniętych pięści.

Maela: córka namiestniczki Morwen, barbarzyńskiej władczyni Ga-
lii. Zakładniczka od trzynastego roku życia, a od dziesięciu lat, co roku
o tej porze, charakteryzowana na coś, czym nie mogła już być; na coś,
co latami starali się zniszczyć i wykorzenić preceptorzy i opiekunowie.
Rozmawiałyśmy kilka razy do roku; osobom mojej profesji wypadało
wiedzieć wiele i znać wszystkich. Gromadzić informacje. Wiedzia-
łam zatem, że Maela nie potrzebuje dużo: prosi jedynie o nauczycieli
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i książki. Że jej serce po raz pierwszy złamała Silvia Caelia, szukająca
u młodej dziewczyny podziwu i pocieszenia. Nawet siła pierwszego
zachwyconego afektu nie uleczyła jednak ran zadanych przez odej́scie
króla. Żadna z nich nie rozpowiadała historii tego krótkiego romansu,
ja jednak o nim wiedziałam. Po tym wydarzeniu Maela traktowała
mnie z większą niż dotąd rezerwą, coraz częściej milczała, odwracała
wzrok. Być może moja rola na dworze była dla niej bardziej oczywista
niż dla większości nobilów.

A teraz... Triumf, który dla córki namiestniczki Galii oznaczał przej-
ście przez miasto w kajdanach.

Zamknęłam oczy. Myślałam o królowej Zenobii rzucającej ostatnie
spojrzenie na Palmyrę i o tym, co oznaczało tamto zwycięstwo dla bar-
barzyńców, dla kobiet. O tym, co miała znaczyć obecność Maeli oraz
o czym przypominać. I pomyślałam – w krótkim odruchu, natych-
miast powstrzymanym – o sobie samej, sprzed wielu laty, w Germanii.
O okrągłej, nie większej od ustnika bojowego rogu bliźnie i wpisa-
nej w nią runie; świadectwie przeszłości starannie ukrywanym, scho-
wanym tak dobrze, że czasami nawet mnie udawało się uwierzyć, iż
wcale go tam nie ma. O wypolerowanym lustrze z brązu, szkarłatnej
ranie na piersi, czerwonej sukni zwisającej na mnie jak na szkielecie.

Jestés taka piękna, Fehu.
Piękna. Kiedy nie zostało ze mnie już nic, nawet imię. Czy tutaj,

w Rzymie, odzyskałam wszystko? Czy pamiętałam, co właściwie stra-
ciłam?

Nie znałam odpowiedzi... Ale pomyślałam, że jak Maela, w isto-
cie jestem tylko symbolem podczas cudzego triumfu, choć bliższym
władcy i bardziej uprzywilejowanym. Zgodnie ze swoją rolą, wznio-
słam laur nad głową Filipa XVI Uczonego, Cesarza Rzymian i Króla
Galów. Nie odezwał się, wybrawszy dostojne milczenie. Wszystkim
dworzanom przypadła ta sama rola; być kukłami ubieranymi w coraz
to nowe szaty, by imitować posągi bohaterów czy bogów, zwykłymi
symbolami i świadectwami. Obyczaj był królem wszystkiego.

– Io triumphe!
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Mistrz ceremonii dał znak muzykantom. Rozbrzmiała kakofonia
pieśni i fanfar, ku tłumowi zebranemu w dole ruszył rydwan, ruszyli
wodzowie, dworzanie i tancerze. Ostre słońce odbijało się od złotego
lauru, raziło moje oczy. Być może stałam zbyt blisko triumfatora, zbyt
blisko nieosiągalnych dla ludzi wzgórz Olimpu. Miałam jednak zada-
nie. Zostać wysłanniczką śmierci, przestrzec przed ývris. Przypomnieć
o tym, że i władca dostał się tam jedynie na chwilę.

– Respice post te – szeptałam, powtarzając wyuczoną formułę ni-
czym modlitwę. – Hominem te esse, memento. Memento mori!

Obejrzyj się za siebie. Pamiętaj, że jesteś człowiekiem. Pamiętaj,
że jesteś śmiertelny, przypominałam, gdy pochód zstąpił ku czekają-
cemu nań tłumowi poddanych i gdy wyrzucane w powietrze garście
złota poszybowały do setek wyczekujących dłoni.

– Io triumphe!
Bylísmy w rydwanie sami, więc moich słów, wśród chaosu, jaki za-

panował dookoła, nie mógł dosłyszeć nikt poza nim. Prawda o śmierci
nie zakłóci tego dnia spokoju dworzan, wojska ani poddanych. Moja
obecność, jak zwykle, zostanie wymazana z pamięci. Otoczony zgieł-
kiem i wrzawą triumfu, okrzykami wojska, śmiechami ludu, terkotem
kół rydwanu i końskich kopyt, Filip XVI Uczony przemówił do mnie po
raz pierwszy tego dnia.

– Oglądam się za siebie... I widzę, że obecność Maeli staje się pro-
blemem.

Dostrzegł to, co ja. To, co dostrzegali ci z nas, których nauczono
patrzeć. Dziesięć lat ukrywania jej prawdziwej natury i niesłabnącego
gniewu, nieugaszonej żałoby, niezłamanej dumy. Składane ukrad-
kiem ofiary dla Morrigan oraz nietknięty kielich przy toastach za po-
myślność Imperium. Nieobecność podczas rytuałów poświęconych ce-
sarzowi. Opór: bierny, często niemal niemożliwy do dostrzeżenia,
jednak wciąż obecny. Słuchałam o tym ze skrzętnie skrywanym po-
dziwem. I zazdrością... Złożyć ofiarę bogini wojowniczek, zemsty
i śmierci. Uciec w noc na spienionej, czarnej klaczy, do świata, w któ-
rym kobiety są wolne!
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– Musisz odnaleźć dowody jej zdrady.
– Io triumphe!
Znalísmy się bardzo długo, król i ja. Na początku były polecenia

przekazywane z daleka, spotkania, informacje, treści wyuczonych na
pamięć listów. Słudzy sług, niewidzialni i pozbawieni znaczenia. Któż
spodziewałby się nieposłuszeństwa po rzeczy? W jaki sposób rzecz
mogłaby być odpowiedzialna za śmierć synów, za długą, wyniszcza-
jącą chorobę, za przegraną bitwę? Kilka zim i długą podróż później
spotkalísmy się twarzą w twarz. „Adrianno Wentworth” – zapytał –
„co oddałabyś za to, by już na zawsze być wolna?”. Odpowiedziałam
zgodnie z prawdą, z moją ówczesną prawdą człowieka umierającego
z pragnienia jednej tylko rzeczy: „Wszystko”. „Zatem przysięgnij mi
dalszą służbę, a pozostaniesz wolna”.

Znalísmy się bardzo długo. Wiele wydarzyło się w ciągu tych lat.
Filip stał się Filipem XVI Uczonym, Cesarzem Rzymian, Królem Ga-
lów. Adrianna Wentworth stała się zaś Arianą Vento – niewolnica Ger-
manów damą dworu w Rzymie. Wiedziałam, co właśnie rozkazał mi
uczynić. „Musisz odnaleźć dowody jej zdrady”. A jeśli nie istniały,
stworzyć je.

– Io triumphe!

* * *

Idus Iulias, 2523 ab urbe condita, hora nona

Maela, córka Morwen, wydawała się preferować samotność.
W świecie, który stworzyła w swoich pałacowych apartamentach,

nie było wiele miejsca dla innych. Tylko sypialnia i tablinum, urzą-
dzone oszczędnie poza ogromną sekreterą z ciemnego, połyskującego
drewna. Pozostałe pokoje stały puste, nieliczne meble okryto tkaniną;
coraz dłuższe promienie późnego popołudniowego słońca ujawniały
unoszący się w powietrzu kurz. Drewniane podłogi pozbawione były
dywanów, białe ściany zaś obrazów czy ozdób. Tylko lustro z pole-
rowanego brązu na jednej z nich. Odwróciłam wzrok. Wiedziałam,
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że skromny tryb życia był jej własną decyzją, kolejnym przejawem
oporu. Gdyby zechciała, mogła żyć niczym córka patrycjusza; Filip
nie skąpił zakładnikom niczego. Być może, gdyby chętniej korzystała
z bogactwa imperium, gdyby zapomniała o byciu córką namiestniczki
i stała się córką patrycjusza, nie musiałabym teraz przeszukiwać jej
komnat.

Księgi i nauczyciele wydawały się jedynym, o co nigdy nie wahała
się prosić. Studiowała, sądząc po ustawionych na półkach sekretery
książkach, muzykę, poezję, języki barbarzyńców i historię. Nie pozwo-
lono jej zgłębiać ani praktyki, ani teorii sztuki wojennej; nie chcielísmy
stworzyć kolejnego Marboda. Miałam w tej decyzji swój udział. Być
może dlatego, że był to osobliwy dzień, a być może z powodu nad-
miaru wspomnień, które przynosił doroczny triumf, podczas przeszu-
kiwania nie byłam spokojna. Czyż nie powtarzałam, wciąż i od nowa,
zgodnie z wymogami rytuału: Respice post te? Jak mogłam uniknąć
oglądania się za siebie? Fakt pozostawał faktem. Spoglądając na to,
jak wyglądało jej życie, przeglądając książki i nieliczne przedmioty,
które mogła nazwać swoją własnością, żałowałam, że uczynilísmy jej
świat jeszcze bardziej ciasnym. Że odebralísmy jej jeszcze więcej. Ża-
łowałam, gdyż znałam los, na jaki ją skazano.

Otwierałam szuflady jedna za drugą, bacząc na zabezpieczenia i śla-
dy amatorskiej czujności: pozostawiony włos, fałszywe dno, przyciski
i zapadki. Uproszczone sploty złoceń w odwiecznych, zasugerowa-
nych skromnie scenach gigantomachii, inkrustacje i intarsje, kilka da-
rowanych jej klejnotów zalegających w wyściełanych aksamitem pu-
dełkach. Nie pamiętałam, by kiedykolwiek nosiła któryś z nich. Poza
tym i absolutnie, usypiająco wręcz poprawnymi próbami poezji – wier-
szami o słońcu wschodzącym nad Czerwoną Twierdzą, różanym gaju
świątyni Venus Genetrix czy oczach Silvii Caelii – nie znalazłam nic
przydatnego.

Skierowałam się do sypialni. Tylko łóżko i skrzynia na odzież; jesz-
cze mniej szans na jakiekolwiek dowody. Na cokolwiek, co mogłoby
nieść ze sobą najlżejsze nawet podejrzenie o zdradę. „To nie ty” – po-
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myślałam. „Jesteś większa i silniejsza niż to, co usiłujesz nam pokazać.
Co roku widzę to podczas triumfalnego pochodu”. Gniewne spojrze-
nie podkreślone sinymi pasami urzetu. Zacísnięte pięści. „To nie ty”
– pomyślałam ponownie. Był czas, w którym nosiłam łańcuch równie
widoczny, jak jej własny. To także nie byłam ja.

Uklękłam na podłodze, otworzyłam wieko skrzyni na odzież. Suk-
nie, skromne i neutralne, demonstracyjnie surowe u kogoś o jej po-
zycji. Bardziej zdobione tkaniny spoczywały na dnie, od dawna nie-
tknięte. Nie były jej. To życie nie było jej życiem. Kiedy i gdzie żyła
naprawdę? Składając ofiary? Podczas dzisiejszego pochodu, szukając
ucieczki w swojej dumie i milczeniu, w nienawísci do nas wszystkich?
Gdzie ukryła swoją prawdę? Czy była na tyle silna, by nie potrzebo-
wać żadnej jej zewnętrznej manifestacji? Westchnęłam, wsparłam się
o wieko. Skrzynia, lżejsza niż się spodziewałam, ustąpiła pod moim
ciężarem, przesuwając się pod ścianę.

Usłyszałam, jak haczy o obluzowaną deskę podłogi. Pierwszą z czte-
rech.

Podważyłam je, odrzuciłam na stronę i ujrzałam prawdziwy świat
Maeli, córki Morwen. Trzy przedmioty: miecz, amulet i skórzana tuba
na zwoje.

Sięgnęłam po pierwszy z nich – ciężki, nieporęczny gladius o ar-
chaicznej formie, poznaczony śladami rdzy. Nie przypuszczałam, by
wykonawca przeznaczył go do walki. Była to replika, być może te-
atralna, być może pochodząca ze zbioru mniemanych starożytności
nieznającego się na rzeczy amatora-kolekcjonera. Jedyna broń, jaką
Maela mogła zdobyć bez podejrzeń i zwracania na siebie uwagi.

Amulet, okrągły, nie większy od ustnika bojowego rogu. Rzeźbione
w drewnie wyobrażenie wspiętej klaczy, trudne do dostrzeżenia wśród
tła z celtyckich węzłów. Czerwona Klacz, symbol jej plemienia. Miał
zjednywać przyjaciół i sojuszników wśród obcych.

A w tubie na zwoje... Dziesiątki kawałków papieru, od zwojów
po fragmenty nie większe od dziecięcej dłoni, zapisane ogamicznym
pismem. Opowieść w jej języku.
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Powiedziała mi, że mogę zmieníc swoje położenie. Że jésli stanę się
prawdziwą, pobożną Rzymianką, mam szansę zostać matroną, wyj́sć za
mąż. Jésli porzucę to, czym jestem, wszystko będzie dobrze. Będą mnie
szanowali. Będą mówili, że tak należy żyć.

Opowieść o tym, jak bardzo była tu obca. Ścisnęłam amulet w dłoni.
Lustro z polerowanego brązu. Kogo w nim widziała? Czy rzymska ma-
trona byłaby dla niej tym, czym dla mnie kobieta w czerwonej sukni?
Dotknęłam skrywanej pod warstwami materiału okrągłej blizny z wpi-
saną w nią runą. Niewolnicze piętno.

Jestés taka piękna, Fehu.
Prawdziwa, pobożna Rzymianka.
Opowieść o tym, jak bardzo nienawidziła.
Triumf. Kolejny triumf gnuśnego władcy. Zniszczę ich. Nie wiem jak,

ale zniszczę. Ta myśl mnie ogrzewa, daje siłę. Nie będę sobą, lecz nie
będę też ich. Nie mogą ukryć przede mną wszystkiego. Znam ich sekrety,
sekrety ich wojska. Obserwuję w ciszy. Zniszczymy ich. Wrócę do matki,
zniszczymy ich – będę wolna.

I wreszcie... Opowieść o tym, jak bardzo... kochała? Trzymałam
jej zwierzenia w drżącej dłoni. Opowieść o pięknej, smutnej damie
w ciemnych szatach, czuwającej nad spokojem dworu, tajemniczej,
nieprzeniknionej.

Podziwiam Cię z oddali. Chcę, byśmy obie żyły naprawdę. Być może
to tylko marzenie, coś, co pozwala mi śníc o innym losie. Chcę tarczy, by
wymalowano na niej Twój portret. Chcę być wolna i zwyciężać w Twoim
imieniu. Jestés jedną z dwóch, do których nie czuję nienawísci. Silvia
jest bezradna, zdana na miłość innych. Ty, damo Vento, zdajesz się nie
potrzebować nikogo – lecz jésli tak jest, dlaczego wydajesz się równie
nieszczę́sliwa jak ja?

Było tego więcej. Wiersze, sny, w których przychodziłam do jej łoża.
Byłam jej Eos, zwiastunką świtu, rozproszycielką ciemności. Nie mo-
gła wiedzieć, że nie kochałam od dawna, być może nigdy. Że ostatni,
który widział mnie nagą, wypalił na moim ciele niewolnicze piętno
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i pozostawił niezliczone blizny. Że uciekając do Rzymu, pozostawiłam
za sobą dopalające się zgliszcza dworu germańskiego władcy.

I wreszcie – opowieść o tym, co planowała zrobić, gdy wszystko
inne zawiedzie. Wiersz napisany został po grecku, w jedynym zna-
nym jej języku, o którym mogła podejrzewać, że zostanie odczytany
i zrozumiany:

Żyję samotna za dwoma morzami,
Władczyni ludu, który przyniósł wojnę.
I ranna jestem, choć krew niewidzialna,
I stara jestem, choć postać młodzieńcza.
Jak król barbarzyńców,
Umieram wiosną, by trup karmił plony.
Ginę samotna za dwoma morzami,
U bram więzienia i przynoszę wojnę.

Zdziwiła mnie ta forma dawnego języka Greków; długie sylaby, które
nie nadążały za marszowym rytmem heksametru. Mowa wyuczona,
lecz nie w najwcześniejszym dzieciństwie. Był to wiersz obcej, bar-
barzynki posługującej się helleńskim; wyraz nieszczęścia młodej ko-
biety, która swoje ostatnie słowa zamierzała wygłosić w języku wroga.
Gdyby zakładniczka poniosła śmierć, bez wyjaśnienia, bez przyczyny...
Czy rzeczywíscie wywołałaby wojnę? Wątpiłam w to. Odnaleźlibyśmy
dowody zdrady, odpowiednie kłamstwa, wystarczająco wiele złota.
Maela jednak wierzyła i była gotowa ponieść za to śmierć.

Moja praca była skończona. Problem jej obecności można teraz
było rozwiązać w inny sposób niż fałszerstwo; wystarczyłoby skłonić
ją do podjęcia ostatecznego kroku. Pozwolić jej wierzyć w to, że jest
potrzebny, pokierować nią za pomocą szeptanych sekretów. Być może
uwieść, uczynić nieszczęśliwą. Sprawić, by ostateczne wyj́scie uznała
za jedyne możliwe...

Pomyślałam o tej, którą byłam. O pięknej Fehu. Czy wyrwała się na
wolność? Czego potrzebowała, by żyć? Czego potrzebowała Maela?
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Co widziała w lustrze z polerowanego brązu? Czy pokochałaby nie
tylko Eos ze swoich snów, ale także pokrytą bliznami istotę, której
wciąż śniły się koszmary? Gdzie szukała ukojenia? Gdzie postanowi
je znaleźć po triumfalnym pochodzie?

Podjęłam decyzję.

* * *

Idus Iulias, 2523 ab urbe condita, hora duodecima

Roma pachniała różami; ciężką, słodką wonią, świadectwem przesytu,
zapowiedzią gnicia. Końca. Przeszła już procesja, ucichły okrzyki
ludu, pieśni muzykantów. Tłum przerzedził się, rozdzielił na grupy
świętujących – płonęły pochodnie, migotały światła w domach, wino
płynęło obficie.

Na spotkanie wybrałam swoje ulubione miejsce: gaj leżący poza po-
łudniową ścianą świątyni Venus Genetrix, gdzie cierniste łodygi pięły
się uparcie ku górze, skrywając fontannę z porfiru i kryształów. Chcia-
łam zachować to wspomnienie; zabrać je ze sobą na nieznany los.
Żegnajcie. Bądźcie szczęśliwi, bądźcie wolni, życzyłam młodej dziew-
czynie w przekrzywionym wieńcu na głowie, trzem pijanym patrycju-
szom wspierającym się nawzajem w chwiejnym pochodzie, starcowi
sprzedającemu bliżej nieokreślone jadło. Żegnajcie. Mam nadzieję,
że nie przyjdzie mi was skrzywdzić. Że zniszczone zostanie tylko to,
co konieczne. Czekałam, wdychając ciężki zapach róż. Amantes sunt
amentes. Czekałam, aż patrycjuszów wyminęła wysoka młoda kobieta,
skrzętnie ukrywająca twarz i włosy pod szarą pallą, z tubą na zwoje
przewieszoną przez ramię. Znałam treść wypisanych na nich słów. Od
pierwszych do ostatnich.

Wybacz mi. Możemy uciec. Znam sposób. Jésli chcesz wrócíc do Galii,
przyjdź po zachodzie słońca do świątyni Venus Genetrix.

Eos
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być doktorat. Od dwóch lat prowadzi dział literacki w Creatio Fanta-
stica; publikował w Szortalu na Wynos, Białym Kruku, Wizjach i Tlenie
Literackim.

707



Kiedy byłem mały, pewnego dnia rodzice zabrali mnie na przedsta-
wienie teatrzyku kukiełkowego o Jasiu i Małgosi. W momencie, kiedy
Baba Jaga zamknęła dzieci na klucz, wstałem i na cały głos wyraziłem
sprzeciw wobec prezentowanych wydarzeń. Wedle opowieści rodzi-
ców, wszyscy byli wzruszeni tą chęcią stawania po stronie uciemię-
żonych. Oczywíscie źle zrozumieli mój gniew: podczas gdy aktorzy
i widzowie uznali wybuch za wyraz moralnego wzburzenia tak bru-
talnym traktowaniem dzieci, ja nie mogłem już po prostu znieść tego,
jak kłamliwie odmalowywane jest zagadnienie porzucenia w lesie i ta-
jemniczej chatki. A miałem w tej kwestii coś do powiedzenia.

Otóż mnie też rodzice zostawili raz w lesie, choć muszę przyznać,
że było to porzucenie dość incydentalne – z rodzaju tych, jakie w zwy-
kłych rodzinach przydarzają się podczas wizyt w supermarketach i ga-
leriach handlowych. Skuszony czymś berbeć podbiega do wystawy,
moment nieuwagi ze strony opiekunów i dramat gotowy – przypad-
kowa staruszka prowadzi zapłakane dziecko za rękę do biura ochrony,
by nadać komunikat o zgubie.

Ale co tam galerie handlowe z cukierkami, zabawkami, ciuchami –
my chodzilísmy do lasu zbierać grzyby.

Takie grzybobranie samo w sobie wymaga rozłąki: idzie się przez
las tyralierą, metodycznie przeczesując kwadrant za kwadrantem, bądź
chaotycznie przemierza teren w tę i z powrotem, zygzakując mię-
dzy drzewami. T̨e drugą metodę stosowalísmy zwłaszcza tam, gdzie
ściółka była nieregularna, a runo wysokie – w takiej sytuacji grzyba
można zauważyć czasem tylko z jednej strony. Oba sposoby stwa-
rzają wiele okazji do zgubienia się: chłopiec skręca, by ominąć pa-
jęczynę; odchodzi kawałek, by sprawdzić, czy tam dalej czasem nie
rośnie prawdziwek; zatrzymuje się na chwilę, by poskubać borówek;
omija kępę kruszyny; postanawia zaglądnąć pod brzózki, gdzie cza-
sem rosną kozaki... I już. Stało się. Rozgląda się wokół i nie widzi
nikogo, choć jeszcze przed chwilą między drzewami migała czerwona
kaszkietka taty i jaskrawożółta kangurka mamy. Woła rodziców, ale
w lesie głos niesie się dziwnie, jakby wszechobecny mech i porosty wy-
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ciszały go, wyłapując i plącząc słowa, podczas gdy złowróżbne trzaski
i szum lísci niosą się kilometrami.

Praktycznie rzecz biorąc, sytuacja nie jest szczególnie dramatyczna
i znów niewiele różni się od zagubienia w supermarkecie. Chodzą
przecież do tego lasu całą rodziną, niemal jak na zakupy. Wracają ob-
ładowani koszami i reklamówkami pełnymi borówek, grzybów, brusz-
nic... Chłopiec dobrze więc zna okolicę i bez trudu odnajdzie drogę
powrotną. Więcej strachu – i poczucia winy – najedzą się raczej ro-
dzice.

Jednak w mitycznym wymiarze wydarzenie to jest nieporównanie
bardziej znaczące od pobłądzenia w markecie. Choć chłopiec świado-
mie nie roztrząsa możliwych sposobów interpretacji tego doświadcze-
nia, to przecież intuicyjnie wyczuwa, że oto zdarzyło się coś wyjątko-
wego, niespotykanego, co być może zaważy na całej jego przyszłości.

Oczywíscie, myśl o tym, że został porzucony specjalnie, zostawiony
na pastwę dzikich zwierząt i kto wie, jakich pokracznych istot, koła-
cze się gdzieś na granicy jego świadomości. Dobrze pamięta bajkę
o dwójce dzieci zostawionych przez rodziców w lesie. Choć kiedy
jej słuchał, zwykle fantazjował o tym, jak przechytrzyłby wiedźmę, to
jednak teraz – pomimo głodu – wolałby nie znaleźć na swojej drodze
cukierków.

Słodyczy nie ma, jest za to sama ścieżka, która, jak to leśne drogi
mają w zwyczaju, doprowadza go do schowanej między drzewami
chałupy. Pamięta ją: kiedyś już tędy przechodzili. Tak jak wtedy,
chata zamknięta jest na cztery spusty. Jeśli jakakolwiek czarownica
tu mieszka, najwidoczniej nie chce mieć z małymi chłopcami do czy-
nienia. Malec mija więc budynek i kieruje się do domu, spotykając
po drodze rozgorączkowanych, znerwicowanych rodziców, którzy rzu-
cają się na niego, jakby został śmierci z paszczy wydarty. Dopiero ich
reakcja uświadamia mu, w jak niebezpiecznej sytuacji się znalazł, i łzy
płyną strumieniami.

Ktoś mógłby pomyśleć, że na tym historia się kończy. Nic takiego się
przecież nie wydarzyło – ot, epizod, z którego można się będzie kiedyś
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pośmiać, nawet jeśli rodzice na to wspomnienie zawsze będą odczu-
wać dreszcz przerażenia przebiegający po plecach. Co innego gdyby
drzwi domu okazały się otwarte, gdyby ktoś chłopca do tego domu
zaprosił, a drzwi się za nim zamknęły ze złowróżbnym skrzypieniem...
Ale po co kusić licho takim gdybaniem?

A jednak, pomimo szczęśliwego zakończenia i mimo że drzwi po-
zostały zamknięte, historia ma ciąg dalszy. Właściwie to nie skoń-
czyła się właśnie dlatego, że nikt nie zaprosił mnie do środka. Bo
takie zamknięte drzwi w leśnej chatce także mogą mieć istotne zna-
czenie. Człowiek zaczyna się zastanawiać, co też może się za nimi
skrywać. I łatwo sobie ubzdurać, że były zamknięte celowo i aby przez
nie przej́sć, trzeba sobie najpierw na to zasłużyć.

* * *

Zaczęło się od snu. Nasza kotka, cała czarna poza białą półgwiazdką
na czole, miała przyprawiający o kołatanie serca zwyczaj wykradania
się przez uchylone okno na parapet – a mieszkalísmy na piątym pię-
trze. Paradowała sobie po tym kawałku śliskiej, emaliowanej blachy
jak gdyby nigdy nic albo siedziała, liżąc łapę i rozczapierzając opuszki,
podczas gdy ja ze łzami w oczach czekałem, aż któreś z rodziców,
ryzykując życiem, złapie ją i zamknie na powrót w bezpieczeństwie
mieszkania. Ale kiedy któregoś dnia akurat nikogo z dorosłych nie
było w domu, widząc, że na mnie spadła cała odpowiedzialność, ze
ścísniętym gardłem zacząłem zbliżać się do uchylonego okna. Kiedy
zawołałem kotkę, mając nadzieję, że samymi tylko słodkimi słowami
nakłonię ją do powrotu, czarny kształt odwrócił się i z rosnącym prze-
rażeniem zdałem sobie sprawę, że to szpiczasty kapelusz wieńczący
głowę kobiety o wyjątkowo szpetnej aparycji. Kiedy starucha zaczęła
stukać szponiastą dłonią o szybę, po raz pierwszy od lat niemowlęcych
zmoczyłem łóżko i rozdarłem ciszę nocy histerycznym krzykiem.

Od tamtego dnia wiedźmy zaczęły pojawiać się w moim życiu z czę-
stotliwością, która – wciąż jestem tego pewien – wykracza poza normę.
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Była taka zabawka, lalka właściwie – ohydna wiedźma na miotle,
w czarnych łachmanach, z garbatym nosem i ogromną brodawką na
policzku. Zwisała z sufitu w rogu pokoju mojej kuzynki. Mieszkali-
śmy drzwi w drzwi i rodzice nieraz korzystali z usług tej darmowej
opiekunki do dziecka. Kiedy zostawalísmy sami, Lila (właściwie Li-
liana, ale nikt jej tak nie nazywał) opowiadała mi o tym, jak wiedźma
w nocy ożywa, zrywa się ze sznurka i lata po pokoju.

– Dlatego właśnie ten sznurek jest tyle razy wiązany i tyle ma gu-
zów – wyjaśniała z zupełnie poważną miną. – Czasem uczy mnie też
czarować.

Nie miałem powodów, żeby wątpić w jej słowa – węzełki na nitce
były wyraźnie widoczne. Poza tym nieraz brałem udział w organizo-
wanych przez moją opiekunkę seansach magicznych: zapalała parę
świeczek, gasiła światło i kazała mi usiąść naprzeciwko niej na dy-
wanie. Raz wyciągnęła przed siebie otwartą dłoń, położyła na niej
wieczne pióro, wypowiedziała kilka obco i tajemniczo brzmiących słów
i nagle pióro zaczęło kręcić się na jej dłoni. To była magia – żadne opo-
wieści czy plotki – coś, co mogłem zobaczyć na własne oczy. Innego
razu z kolei kazała mi zostać w pokoju, po czym sama wyszła na kilka
chwil. Kiedy wróciła, zupełnie jej nie poznałem. Dopiero gdy wybu-
chła śmiechem, widząc moją zaskoczoną minę, zrozumiałem, że w po-
koju nie pojawił się żaden obcy mężczyzna. To była ona, tyle że już tak
daleko posunęła się w swoich magicznych naukach, że potrafiła przy-
bierać najróżniejsze formy. Chciałem, żeby przemieniła się w wilka
albo czarnego kruka, ale machnęła na to ręką. Miała coś jeszcze lep-
szego w zanadrzu.

Całą ścianę mojego pokoju zajmowała fototapeta górskiego krajo-
brazu w jesiennych kolorach. Był tam ośnieżony szczyt, górskie je-
zioro oraz drzewa całe w złocie i czerwieni. Kuzynka kontynuowała
dowcip, przekonując mnie, że wiedźma obiecała nauczyć ją zaklęcia,
dzięki któremu będzie mogła nocami wchodzić w obraz i brać udział
w odbywających się w tym lesie sabatach czarownic. Obiecała, że jeśli
będę grzeczny, zabierze mnie ze sobą. A ja znów wierzyłem i wieczo-
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rami leżałem skulony pod kołdrą, trzęsąc się ze strachu, że spomiędzy
drzew wysunie się szponiasta dłoń wiedźmy i porwie mnie do świata
tajemnic. Z drugiej strony, kiedy z nocy na noc nic się nie działo, wysu-
wałem od czasu do czasu głowę spod pierzyny i zerkałem – już teraz
z nadzieją – czy nie dojrzę jakichś sylwetek przemykających między
drzewami albo odblasków ogniska tańczących na skałach.

Niestety, kuzynka nie zdążyła ani zabrać mnie ze sobą, ani nauczyć
mnie zaklęcia. Zaczęła pojawiać się u nas coraz rzadziej, a rodzice co-
raz bardziej niechętnie zostawiali nas samych. Podejrzewałem, że do-
wiedzieli się o lekcjach magii, których mi udzielała. Pamiętali nadal
o mojej leśnej przygodzie i bali się pewnie, że oto pojawia się kolejne
niebezpieczeństwo: zgubię się w jakichś nieznanych ostępach, porwą
mnie baśniowe stwory, a potem – cholera wie – może zjedzą, a może
przemienią w jakąś maszkarę na swoją modłę. Wreszcie, jakís czas
po złożeniu obietnicy, Lila zniknęła bez słowa pożegnania. Uznałem,
że musiała udać się gdzieś, gdzie mogłaby swobodniej zgłębiać bar-
dziej zaawansowane tajniki wiedzy magicznej – może do jakiej́s szkoły
dla czarownic? A może do chatki w lesie? Może sama wślizgnęła się
w obraz w moim pokoju, łamiąc dane mi słowo.

A potem w brudnej ślepej uliczce znaleziono jej ciało z pokłutymi
ramionami i zapadniętymi żyłami. Próbowałem, jak mogłem, nadać
temu sens, który pasowałby do naszych wspólnych planów. Założyłem
więc – i mocno trzymałem się tej wersji, zaciskając oczy i pięści – że pa-
dła ofiarą nieudanego eksperymentu w przygotowywaniu magicznych
mikstur. Była przecież młodą wiedźmą, a takie wypadki musiały się
czasem przydarzać niedoświadczonym adeptkom. Takim, które zbyt
szybko chciały poznać wszystkie tajniki. Buszując po dzikich ostępach
w poszukiwaniu tajemnicy, która tak nas pociągała, trafiła być może na
jakąś inną chatkę. Tych miejsc próżno było szukać na mapach. Może
rzeczywíscie w niektórych z nich czaiły się potwory? Czułem, że na-
rasta we mnie niepokój, i znów zacząłem chować głowę pod pierzynę.
W najstraszniejszej godzinie nocy przysiągłem sobie, że od teraz cho-
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dził będę tylko jasno oświetlonymi, szerokimi alejami, tam gdzie obec-
ność tłumów niosła ze sobą pełne bezpieczeństwo.

* * *

Pomimo złożonej sobie obietnicy, fascynacja wiedźmami zalęgła się
w moim umyśle na dobre i była nie do wyplewienia. Przeczucie,
że w jakís sposób byłem na zawsze już z nimi związany, tkwiło we
mnie jak cierń. Znalazłem jednak sposób na opanowanie tego nie-
pokoju. Przede wszystkim zacząłem badać zagadnienie racjonalnie –
każdą wolną chwilę spędzałem w bibliotece, przebijając się przez ko-
lejne książki o historii, antropologii i etnografii, tropiąc wszelkie do-
stępne naukowe informacje na temat czarownic. Na bazie takiej to
właśnie wiedzy zawartej w opasłych tomach skonstatowałem, że na-
wet jeślibym sam chciał dołączyć do tej magicznej społeczności – próż-
ny trud. Wciąż spotykałem te same trzy towarzyszki: dziewicę, matkę
i staruchę. Jak tu pasowałem? T̨e najmłodszą już straciłem. Wcho-
dziłem w dorosłość i czas chyba był na matkę, choć wolałem o niej
myśleć jako kochance. Ten schemat wyjaśniał zresztą powtarzający
się charakter moich wybranek serca, które z perspektywy czasu okre-
ślić można jedynie mianem wiedźm właśnie.

Pewnego popołudnia, uciekając przed zrzędzeniem której́s z kolei
ukochanej czarownicy, jak zwykle zaszyłem się w bibliotece. To był
czwartek – pamiętam na pewno, bo wracałem do mojego zwyczajo-
wego stolika z kubkiem kawy. Na takie łamanie zasady niespożywania
napojów i posiłków pozwalała tylko pani Krysia, starsza bibliotekarka,
która dyżury miała właśnie w czwartki. W pewnym momencie za-
częła traktować mnie jak kogoś pomiędzy niesfornym, acz ukochanym
wnuczkiem a zbłąkanym kotem, którego trzeba dokarmiać.

W połowie drogi między automatem z kawą a biurkiem zauważy-
łem grupę dzieciaków przy moim stoliku. Musiały tu przyj́sć z wy-
cieczką szkolną. Zawsze byłem zwolennikiem wczesnego zaszczepia-
nia dzieciom miłości do wiedzy, ale tym razem ich wychowawca chyba
nie osiągnął zamierzonego celu. Pochylały się nad książką i coś tam
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majstrowały. Cholera, nie mogłem przecież na nich krzyknąć przez
całą bibliotekę ani rzucić się w ich stronę biegiem. Przyspieszyłem
tylko kroku, ale bachory zauważyły mnie. Nie będąc związane zasa-
dami bibliotecznego savoir-vivre’u, wybuchły śmiechem i rzuciły się
do ucieczki. Rozbiegły się po labiryncie półek z literaturą młodzie-
żową i kryminałami, jakby wiedziały, że moja akademicka noga nigdy
tam nie postanie.

Pochyliłem się nad książką – to były Wiedźmy, położne i pielęgniarki
Ehrenreich i English – chcąc ocenić szkody. Na jednej ze stron jest tam
odbitka ryciny przedstawiającej palenie czarownicy na stosie: kilku
mężczyzn wnosi w płomienie przywiązaną do drabiny kobietę. Czego
mogłem się spodziewać po tych bachorach? Ofiara miała teraz naba-
zgraną niebieskim długopisem brodę, a między nogami... Cóż, wszy-
scy wiemy, co dziesięcioletni chłopcy lubią domalowywać. Za plecami
usłyszałem złowróżbne syknięcie, jakby gotującej się do ataku kobry.

– Pani Krysiu, klnę się, że to nie ja. – Zbladłem, bo już kilka razy wi-
działem bibliotekarkę w akcji. Nie miałem wątpliwości, że była w kon-
szachtach z niszczycielskimi siłami natury. – Te dzieciaki...

– Wiem przecież. Ale weź lepiej tę książkę, wykradnij ją stąd. Na-
piszę, że szczury ją zjadły.

Po tych słowach ruszyła za dzieciakami, a światła w tej części bi-
blioteki przygasły.

Swoją drogą, do dzís mam tę książkę. Nieraz wpatrywałem się
w sprofanowaną ilustrację i ta konkretna zbrodnia stopniowo zaczęła
zlewać się w moim umyśle z brakiem szacunku wobec kobiet. Męż-
czyzna jako wiedźma? Ależ! To by było próbą zawłaszczenia profesji,
za którą tak długo walczyły; występkiem przeciw świętej tradycji.

Pokornie szukałem więc innych sposobów na związanie się z cza-
rownicami.

Przyśnił mi się nowy sen – jeden z tych w pełnym technikolorze i z
niepokojąco wręcz spójną fabułą. W skrócie: byłem jakimś krukiem
czy inną wroną, którą każda szanująca się czarownica ma na swoich
usługach. Większość czasu spędzałem, nachylając się nad kociołkiem,
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przydając mroczności wystrojowi chaty lub znosząc nadgniłe ingre-
diencje do konkokcji. Wracałem właśnie z jednej z takich wypraw,
niosąc w dziobie oko wydłubane wisielcowi, kiedy się obudziłem –
w mojej głowie wciąż kołatał się pomysł na opowieść pełną wiedźm,
czarnych ptaszysk, ukrytych w leśnych ostępach kurnych chat i paktów
z siłami przyrody. Cichaczem – żeby nie obudzić mojej ówczesnej ję-
dzy, której włosy zamieniały się w takich wypadkach w jadowite węże
– wstałem z łóżka i podszedłem do biurka, żeby zapisać kilka notatek
na temat tego, co właśnie wyśniłem. Fakt, szedłem na palcach. Ale na-
wet biorąc to pod uwagę, moje kroki wydawały mi się ptasie, jakbym
miał szczudła zamiast nóg, a stopy, rozczłonkowane na patyczkowate
palce, zakończone były pazurami.

Stanąłem chyba wtedy przed wyborem. Gdybym poddał się temu
doznaniu, nauczyłbym się przybierania form zwierzęcych – już, już
czułem przecież te kogucie łapki, słyszałem, jak skrobią po parkie-
cie. Zamiast tego jednak skoncentrowałem się na kilku linijkach, które
chciałem napisać.

Może to i strata, ale z drugiej strony, co w tym wspaniałego, żeby
wej́sć do domu wiedźmy jako jej czarny kogut? Fakt, człowiek może
mieć frajdę ze świadomości, że to na jego stopce zatkniętej w dziurę
po sęku stoi chata. Ale trwać tak całymi dniami i nocami? W od-
rzuceniu tej możliwości powodowała mną chyba męska duma. No
bo jak to tak? Że niby miałbym być niczym więcej jak ptakiem na
usługach? Miałem jeszcze nadzieję, że może uda mi się przestąpić
ten kuszący próg chociażby jako mąż – choć powoli zaczynałem so-
bie zdawać sprawę, że takie małżeństwo, czy tego chciałem, czy nie,
wymagałoby odwrócenia zwyczajowych ról.

Tymczasem pojawienie się w mojej głowie jakby znikąd całej opo-
wieści o wiedźmach uznałem za znak, że istnieje jeszcze trzecia droga
– inny sposób, w jaki mogę się im przysłużyć i zaskarbić sobie ich
wdzięczność. Mogło tak być, że nie tyle miałem zostać mężem czy
kogutem domowym, ile otworzyć im drogę powrotu, przypominając
ludziom o ich istnieniu. Wampiry i wilkołaki można już było spotkać
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niemal wszędzie po tym, jak porwały kilku pisarzy i zmusiły ich do
twórczości propagandowej. Przez kilka lat mielísmy istną powódź
książek i filmów o nich: Wampiry z księżyca, Wilkołaki na księżycu,
Wampiry vs wilkołaki, Wampir i wilkołaczyca – romans paranormalny,
Ghoulasz, czyli najnowsze trendy z wampirzej kuchni... Skoro udało się
to z nimi, to czemu nie z wiedźmami? Gdybym odstawił taki numer,
na pewno zaskarbiłbym sobie dość szacunku, by dostąpić zaszczytu
przekroczenia progu chatki – tej samej, której drzwi tyle lat temu za-
stałem zamknięte.

Następnego dnia wróciłem do tych kilku linijek skreślonych za-
spaną ręką. Nocne mary ulotniły się, nagryzmolone słowa nie miały
większego sensu. Pozostało jedynie przekonanie o byciu wybrańcem.
Cóż, skoro zostałem ich narzędziem propagandowym, nie potrzebo-
wałem takich surrealistyczno-psychoanalitycznych pomocy jak zapiski
senne. Wystarczyło tylko zgodzić się na bycie narzędziem w ich szpo-
nach – a o wenę to one już się wtedy zatroszczą. A więc do dzieła:

Wiedźmy pisz, Muzo, gniew obfity w szkody...

Po tych słowach zastygłem z palcami zawieszonymi kilka milimetrów
nad klawiaturą, czekając na natchnienie. Dopiero po chwili zdałem
sobie sprawę z rzeczy oczywistej – jakakolwiek Muza by to nie była,
jako istota dość antyczna wie raczej niewiele o komputerach. Nawet
gdyby mnie nawiedziła, jak mogłaby prowadzić moją dłoń? Przyda-
łyby się długopis i kawałek papieru. Znalazłem te starożytne para-
fernalia – samą swoją antycznością roztaczające wokół nimb tajem-
niczości – na dnie pudełka zapełnionego przestarzałymi klamotami,
mającymi jeszcze nadzieję, że kiedyś, komuś, do czegoś się przyda-
dzą. Musiałem spędzić długą chwilę, przyzwyczajając nadgarstek do
dawno zapomnianych ruchów. Ale kiedy już przyłożyłem długopis do
papieru, słowa rzeczywíscie zaczęły płynąć szeroką rzeką – charakter
pisma był mi jednak zupełnie obcy: zamaszysty, ostry, ozdobny, pełen
fantazyjnych zawijasów.
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O czym pisałem? O sobie i o Lili. A właściwie o sobie jako Lili: ma-
łej dziewczynce, która gubi się w lesie i trafia do tajemniczej chatki.
I nikt jej (mnie) tam nie zjada. Wiem, wiem: bohater to nie to samo
co narrator, a narratora nie można utożsamiać z autorem. Ale mimo
wszystko nie mogłem zachować tego uświęconego teorią literaturo-
znawczą dystansu. Granice zamazywały się czasami i następowały
takie momenty, kiedy stawałem się tą dziewczynką, która zaprzyjaź-
nia się z pierwszym krukiem, rzuca pierwsze czary, warzy pierwsze
mikstury... Czułem wtedy taką dziwną lekkość, dłoń sama poruszała
się, kreśląc znaki, mogłem nawet oderwać wzrok od kartki, a kiedy
to robiłem, cały świat skąpany był w słonecznym poblasku, jakby ktoś
rozlał po meblach i ścianach miód. Miałem ochotę go zlizywać, cało-
wać się ze światem.

Zawsze jednak następował moment dekoncentracji: ręka wypadała
z rytmu, miód krystalizował się w bezkształtne, zgniłoszare grudy
i czułem, jak żołądek ściska mi jakís nagły niepokój. Jak w tych
momentach, kiedy człowiek zaczyna zasypiać i nagle wydaje mu się,
że spada w przepaść – podrywałem się wtedy z krzesła i nerwowym
krokiem chodziłem po pokoju.

Po kilku dniach takiej karuzeli miałem dość. Dałem się więc sku-
sić na krótką wycieczkę-ucieczkę ze znajomymi. Zresztą miałem na-
dzieję, że mała wyprawa na łono natury – bliżej związane z wiedź-
mami niż moje wielkomiejskie otoczenie – pozwoli mi nasycić się kli-
matem, który potem przelałbym na papier.

Brodziłem w płytkiej wodzie jeziora. Stanąłem kawałek od brzegu,
by podziwiać panoramę lasów i wzgórz. Zacząłem marzyć, leniwie
i bez konkretnego celu, zapełniając te lasy i jezioro dziwacznymi isto-
tami, pasującymi – wydawało mi się – do świata, w którym wiedźmy
chciałyby żyć: wszelkiego rodzaju chimerami, półludźmi i półzwierzę-
tami, ptakorybami i żabowilkami, kolorową menażerią, która za nic
miała Linneusza i jego szatkowanie świata na wyraźnie oddzielone od
siebie kategorie.
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Poczułem delikatne łaskotanie nóg i niemal pewien, że zobaczę
wodnika, spojrzałem w dół. Tylko glony. Choć może jednak coś jesz-
cze...

Wokół moich łydek, które drżały lekko z zimna, tworzyły się koli-
ste fale. Jednak zamiast rozchodzić się koncentrycznie w dal, aż do
utraty nadanego wodzie impetu, wydawały się rozbijać o niewidzialną
barierę, która otaczała mnie na wyciągnięcie ręki.

Nagle woda w tej okrągłej przestrzeni pomroczniała i zabulgotała,
a po chwili zza jej brzegu wychyliła się głowa czarownicy – taka, jaką
zapamiętałem z dziecięcego koszmaru – i świat nagle stanął do góry
nogami: pływałem zatopiony głową w dół w kociołku, podczas gdy
ona nachylała się nad nim, by zamieszać miksturę. Moje pojawienie
się powitała z takim samym niemal zdziwieniem, jak ja nagłą tele-
portację. Szybko jednak oczy zapłonęły jej przewrotną złośliwością.
Zamiast chwycić łychę, zamieszała w kotle mną, szarpiąc wystającymi
nogami i kręcąc wokół kilka razy. Wydawało się, że ma z tego niezły
ubaw.

– Mikstury miłosnej to na tobie nie uwarzymy – zarechotała, pa-
trząc mi prosto w oczy. – Ale rosół powinien być niczego sobie. Ale
śmiechy na bok – powiedziała i rzeczywíscie natychmiast spoważniała.
– Tak marząc całymi dniami, to ty, moja droga, czarowania się nie na-
uczysz. Do roboty! – Z tymi jej słowami wizja zniknęła, a ja znów zna-
lazłem się głową do góry, po łydki w jeziorze, w pół drogi do wodnej
lodówki, skąd miałem przynieść kolejkę browarów dla niecierpliwiącej
się już ekipy.

Impreza rozkręcała się w najlepsze, jak za dobrych licealnych cza-
sów, ale ja na nic nie zwracałem już uwagi. Siedziałem osłupiały, wpa-
trując się w płomienie ogniska, i niemal nie przeszkadzało mi, że po-
zbawieni moich muzycznych zdolności znajomi mordowali na gitarze
kolejne piosenki Kazika i SDM-u. Niech robią co chcą, bo ja zosta-
łem nowicjuszem. Nie przesłyszałem się przecież – miałem się uczyć
czarować.
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Tyle że... No tak, tu też się nie przesłyszałem. Wyraźnie powie-
działa: „Moja droga”. Przerażenie wykręciło mój żołądek w skurczu,
który, gdybym pływał, niewątpliwie uczyniłby ze mnie kolejną ofiarę
zdradliwych toni. Czyżby wydarzyła się tu jakaś tragiczna pomyłka?

Jak „sezamie, otwórz się”, te dwa słowa otworzyły zamknięte na
cztery spusty drzwi w moim umyśle: przypomniałem sobie tragedię
mojego dzieciństwa – jako mały chłopiec byłem często brany za dziew-
czynkę. Nie żeby moi rodzice pożądali córki, a tu na ich nieszczęście
urodził im się chłopiec i potem, żeby jakoś utulić swój żal, ubierali
mnie w sukienki. Po prostu jakís taki urok dziewczęcy wokół siebie
roztaczałem, na który często nabierały się zwłaszcza starsze kobiety:
„A-ti-ti-ti-ti, jaka śliczna wcicinka, a jak ty masz na imię, moja droga?”.
Rodzice czerwienieli wtedy, nerwowo chrząkali i oddalali się czym prę-
dzej. Naśladując ich reakcję, sam też niebawem zacząłem odczuwać
w takich wypadkach wstyd, choć nie za bardzo wiedziałem dlaczego.
Powód szybko dali mi koledzy z podwórka. Usłyszeli kiedyś jedną
taką wypowiedź i już nie miałem spokoju. Najpierw tylko obrażałem
się na nich, ale dość szybko, postępując za radami filmowych boha-
terów, spróbowałem udowodnić, że jednak jestem prawdziwym face-
tem. Parę razy wróciłem do domu poobijany i z rozbitym nosem, ale
ostatecznie wywalczyłem sobie miejsce wśród chłopaków. Chodziłem
od tamtego dnia cały napuszony z dumy – choć znów nie za bardzo
wiedziałem, z czego i po co.

A teraz znów: „Moja droga”. Czy była to tylko pomyłka bez znacze-
nia czy przejęzyczenie, które odsłania jakąś głębszą prawdę? Czy prze-
szłość była zapomniana, bo nie miała znaczenia, czy została wyparta,
bo niosła ze sobą jakieś wyzwanie, któremu bałem się sprostać? Naj-
gorsza była chyba ta niepewność – bo tu nie było już szerokiej drogi,
nie było mapy ani nawet ścieżki.

Wynurzyłem się z rozmyślań. Większość ekipy już posnęła. Wyglą-
dali jak stado skulonych wokół ognia wilków. Kilku niedobitków za-
wodziło coś smętnie albo mówiło do siebie, każdy zamknięty w swoim
małym światku – trzymały ich we względnej przytomności własne nie-
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rozwikłane zagadki. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie... Dorzuci-
łem do ognia, przysunąłem się bliżej płomieni, ale znów czułem chłód
w żołądku. Nie było już bezpiecznej granicy między autorem a boha-
terką opowiadania. Nie było już gdzie się schować przed pytaniami.

* * *

Zaczął mnie nawiedzać „syndrom niespokojnych nóg”. Tupanie wpra-
wiało w drżenie wszystkie meble w promieniu kilku metrów. Jak przy
trzęsieniu ziemi albo zbliżaniu się tyranozaura wibracje wychlapywały
kawę z kubków i powoli, acz systematycznie, przesuwały książki na
kraj stołów. W bibliotece uniwersyteckiej powstawał wokół mnie ob-
szar ziemi niczyjej. Zęby trajkotały jak karabiny maszynowe, zgryzając
paznokcie lewej ręki do krwi. Prawą dłonią z kolei wciąż bazgrałem
coś w notatniku. Już nie o małej adeptce magii – bohaterka moich
opowiadań włóczyła się po lesie znudzona, opuszczona przez narra-
tora, marnując dzień za dniem. Chciałem o niej pisać, ale wciąż traci-
łem koncentrację, a dłoń samoistnie kreśliła tylko bohomazy.

– Cześć.
Podniosłem wzrok na osobę, która naruszyła moją samotność.
Adonis.
Jeden z tych chłopaków, o których inni faceci mówią, że może po-

dobać się dziewczynom, bo nie chcą przyznać, że oni sami chcieliby
zanurzyć palce w niesforne pukle kruczoczarnych włosów, wpatrywać
się w stalowoszare oczy pełne smutku, całować te pełne, choć nieco
spierzchnięte usta... Jak długo się na niego patrzyłem? Trzeba było
coś powiedzieć. Przerwać niezręczne milczenie.

– Cześć? – wydusiłem przez ścísnięte gardło.
– Nie było cię dzís na zajęciach.
Wzruszyłem ramionami.
– Sprawy... – bąknąłem.
– Zostalísmy przydzieleni do tego samego zadania. Mam już na-

wet pomysł, więc jeśli masz czas, to może od razu byśmy się do tego
zabrali.
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Nie oponowałem. Byle mówił dalej.
Oparł się łokciami o stół i zaczął tłumaczyć – coś o metodologicz-

nych błędach w psychoanalitycznej teorii interpretacji – powoli gesty-
kulując swoimi wypielęgnowanymi dłońmi. Co chwila zawieszał je
w powietrzu, wnętrzem do góry – jakby czekał, aż je uścisnę albo po-
łożę na nich własne. Przestałem na chwilę obgryzać paznokcie, bo
zatrzymał dłoń na wysokości moich oczu wyjątkowo długo i byłem już
niemal pewny, że czeka na mój ruch. Czułem, jak prawa ręka coraz
gwałtowniej miota się po notatniku.

Za późno! Złączył znów dłonie, a ja straciłem szansę. A może po
prostu źle odczytałem intencję, może uniknąłem właśnie strasznego
wygłupu? Zresztą sam nie wiedziałem, czy chcę go dotknąć. Może
chciałem po prostu odpowiedzieć na jego zaproszenie. Jak kobieta
podążająca w tańcu za partnerem. Może on wiedział, czego chce –
a ja? Ja mogłem podążyć za nim. Zobaczyć, co tam bym znalazł...

Nagle kajet, w którym bazgrałem, stanął w płomieniach. Poderwa-
łem się od stołu. Chwyciłem butelkę wody, zalałem. Nic. Rzuciłem na
ziemię, deptałem. Nic. Skończyły mi się pomysły. Stałem jak zbara-
niały, wpatrując się tępym wzrokiem w płomień, czując, jak wszyscy
wokół gapią się na mnie, a ja czerwienieję. Adonis wstał spokojnie,
kopnął zeszyt do przewróconego metalowego kosza na śmieci i wysta-
wił za okno.

Jaki zaradny. Spojrzałem na niego maślnymi oczami.
Wziął mnie pod rękę i wyprowadził na zewnątrz, klucząc między

regałami, by ominąć zbiegających się na miejsce zbrodni bibliotekarzy.
– Wszystko w porządku? – zapytał, kiedy znaleźlísmy już azyl

w studenckim barze.
Przytaknąłem, wciąż całkowicie zbity z tropu. Nie drążył tematu.

Wrócił po prostu do rozmowy o naszym zadaniu, ale chyba zobaczył,
że nic do mnie nie trafia.

– Słuchaj, może wpadniesz dzís wieczorem do mnie na akademiki
– zaproponował. – Robimy małą imprezę. Na pewno będzie szansa
pogadać.

721



Uśmiechnąłem się i kiwnąłem głową, ni to potwierdzając, ni za-
przeczając. Klepnął mnie kilka razy przyjaźnie w ramię i odszedł. A ja,
uwolniony wreszcie spod czaru jego marzycielskich oczu, mogłem za-
cząć myśleć: Kurwa, co się właśnie stało?

Wiem, że pocierając patykiem o patyk, można niby wykrzesać ogień,
ale nawet w czasach harcerskich nigdy mi się ta sztuczka nie udała
(kolejne źródło wielkiego stresu: „Co ty tak pocierasz jak baba? Trzeba
z krzepą”), nie sądziłem więc, bym nagle przez przypadek osiągnął
taki sukces. No i jakís taki ten płomień był mało podatny na typowe
formy kontroli. Taka pokręcona myśl mi zaświtała...

Wygrzebałem z torby jeden z pozostałych notatników ze szlacz-
kami – ten akurat zatytułowany był „strukturalizm w badaniach teo-
retycznoliterackich”. Jak tak na nie patrzyłem, zacząłem dostrzegać...
Nie, nie słowa – ale przerwy w rzędach bohomazów, powtarzające
się znaki, schematy, symbole może nawet. Dla wygłupu – przecież
w to nie wierzyłem – zacząłem jeden taki szlaczek kreślić w powietrzu
ołówkiem. I co państwo powiecie? Zaiskrzyło. Jak Boga nie kocham
i siłom przyrody duszę zaprzedałem – zaiskrzyło. Ale niewiele więcej.

Próbowałem wyrysować każdy inny taki szlaczek i dalej nic wię-
cej niż kilka iskierek. Ludzie zaczynali już na mnie zerkać spode łba.
Była środa po południu, trochę za wcześnie na delirium tremens. Na-
wet na kampusie humanistyki. Zarzuciłem torbę na ramię i ruszyłem
do domu. Miałem już przynajmniej dość danych, by wysnuć jeden
wniosek: każde otwarcie zamkniętej do tej pory furtki w umyśle wy-
zwalało... magię.

* * *

Padłem na sofę jak ścięty z nóg.
– Ciężki dzień? – Zapytała moja ówczesna wiedźma. Nie miałem

nawet siły odpowiadać. Mruknąłem tylko niewyraźnie w poduszkę.
– Jak mam ciężki dzień kontynuowała – rozsiadam się na kanapie,
włączam muzykę i maluję paznokcie.
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Obróciłem się na plecy. Malowała paznokcie u nóg fluorescencyj-
nym różem, a Britney nieznoszącym sprzeciwu głosem nakazywała:
„You better work, bitch”. – Ciężki dzień? – zapytałem jak echo.

Rozłożyła ręce w szerokim geście, jakby chciała powiedzieć: „A co,
nie widać?”. Uniosła jedną ze stóp, i pokiwała w prawo i lewo, przy-
glądając się, jak światło tańczy po błyszczącej powierzchni lakieru.
Rzeczywíscie, ładnie. Przekręciłem się na sofie i położyłem nogi na jej
kolanach.

Popatrzyła na mnie z niedowierzaniem, jakby ktoś ukradł moją
skórę i wkradł się od środka.

– Aż tak ciężki?
Nie zwlekając, jakby się bała, że zmienię zdanie, rozpoczęła terapię.

A ja nic nie odpowiedziałem, bo to było rzeczywíscie tak przyjemne
i w zupełnie niewspółmierny sposób wyzwalające, że nagle poczułem,
jakby opuściło mnie całe napięcie. Opadłem na poduszki i spod przy-
mrużonych z rozkoszy powiek obserwowałem srebrzysty powidok, jaki
ciągnął się za jej dłońmi, kiedy wykonywała wprawne pociągnięcia
pędzelkiem, i mało przyjazną czarno-zieloną aureolę wokół jej głowy,
z której tu i tam wystawały nieregularne czyraki. Zastanawiałem się
jak by tu jej pomóc. Zdjąłem nieco miodu ześlizgującego się po li-
ściu stojącej obok kanapy paprotki i zacząłem delikatnie wmasowywać
w kilka bąbli.

– O jak zajebíscie. Tak mi rób.
Jej słowa wyrwały mnie z półsnu. Tak myślałem w pierwszym mo-

mencie. Ale kiedy oprzytomniałem całkowicie, zobaczyłem, że moja
dłoń leży na jej karku i dziwnie rozłożonymi palcami masuje jedno-
cześnie kilka punktów u podstawy jej czaszki.

– Nie, nie tak. Tak jak przed chwilą.
– Sorry, to był chyba jakís momentalny przebłysk geniuszu.
– Szkoda. Pomalować ci też paznokcie u rąk?
– Może lepiej nie. Mam zaproszenie na imprezę później.
– Super. Chętnie się dzís napiję. Gdzie idziemy?
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Cholera. Nie mogłem tak po prostu powiedzieć, że wolałbym pój́sć
sam.

– Na akademiki.
A kiedy już tam dotarlísmy, sprawy dość szybko całkowicie wy-

mknęły się spod kontroli.
Zaczęło się od niepoważnej rozmowy na poważne tematy. Musz-

trując sofizmat za sofizmatem, zbijałem wszystkie argumenty zakłada-
jące istnienie w mojej tożsamości jakichś niezbędnych i niezmiennych
cech. Tak się zapędziłem w mojej postmodernistycznej dumie, że ka-
tegorycznie stwierdziłem, że nie istnieje taka część mojej tożsamości,
której nie byłbym gotów się pozbyć bez większych trudności i zastąpić
jej jakąś inną konstrukcją.

– Kutas – odpowiedział na to mój rozmówca, wzbudzając tym po-
wszechną wesołość, jak to zwykle bywa z wulgaryzmami proponowa-
nymi jako odpowiedź na poważne filozoficzne twierdzenia.

Nie żartuję. Proszę w ramach eksperymentu przej́sć się na wy-
kład jakiegoś autorytetu filozoficznego i w momencie, kiedy osiągnie
w swym wywodzie punkt kulminacyjny, powiedzieć tak, by wszyscy
słyszeli, i zupełnie poważnie: „Dupa”. Efekt gwarantowany.

Kiedy wreszcie śmiech ucichł, mój rozmówca, nadal z poważną
miną, ponowił to stwierdzenie, jednak tym razem dane mu było do-
kończyć myśl:

– Mówię całkiem poważnie. Kutasa byś nie oddał. Zresztą, mniejsza
już nawet z fizjologią. W damskie ciuszki też byś się nie ubrał. W tej
kwestii jesteś zupełnym konserwatystą i taka zmiana kompletnie by
cię rozbiła. Nie byłoby co zbierać.

Złośliwy uśmiech tańczył na ustach mojego rozmówcy, a ja zasta-
nawiałem się, czy to jest obelga czy wyzwanie, złośliwość czy może
jakaś dziwaczna pochwała. Zebrani zdecydowali za mnie:

– Drag! Drag! Drag!
Zmrużyłem oczy. Uśmiechnąłem się. Wyzwanie przyjęte.
– Dziewczyny, do roboty – poprosiłem o wsparcie, bo faktem jednak

jest, że w życiu nie trzymałem w dłoni kredki do brwi ani tuszu do
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rzęs. – I nie zapomnijcie o paznokciach. – Rozłożyłem się w fotelu
jak diwa w otoczeniu stylistek i przebiegłem w głowie moją sekretną
playlistę. W sumie to łatwy wybór.

– Gotowe, moja droga – powiedziała jedna z dziewczyn i puściła do
mnie oko. – Pokaż im, co potrafisz.

Królowa wstała z tronu.
– Who run this mother?
Na tak zadane pytanie była tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
– Girls!
Oj, ale tak nie będzie, żeby odpowiadały tylko dziewczyny. Wyko-

nałem kilka nieznacznych gestów dłonią i powtórzyłem pytanie:
– Who run this mother?
– Girls!
Tym razem odpowiedzieli wszyscy. A potem już z górki: zwrotka

za zwrotką odkrywałem, że nie tylko gesty dłoni potrafią oczarować.
Każdy ruch bioder i ramion, każdy udawany pocałunek, mrugnięcie
okiem i skinienie palcem – i już byli w mojej mocy. Że też nikt tego
nigdy mnie nie uczył. A tu proszę – tyle mogłam namieszać w gło-
wach spontanicznym, zaimprowizowanym występem. Strach się bać,
co mógłby osiągnąć cały sabat czarownic tańczących wokół ogniska
wedle dobrze opracowanej choreografii. Who run this world?!

Pozostał jeszcze tylko rachunek do wyrównania.
– Panie i panowie. Do tej części naszego interspektakularnego przed-

stawienia będę potrzebowała dwóch pomocników.
Uniosłam głowę, wypięłam pierś, złapałam się pod boki, a potem

wskazałam na dwóch chłopców: Adonisa i adwersarza, który sprowo-
kował ten występ, a teraz chyba żałował, bo próbował chować się za
szafą. Schowałby się pod łóżkiem, gdyby wiedział, co dla niego zapla-
nowałam.

Wiwatom nie było końca.

* * *
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Po pół godziny przeszukiwania kieszeni dałem wreszcie za wygraną.
Klucze musiały zapodziać się gdzieś podczas mojego występu albo
przebierania się za jedną z wielu postaci, którymi stałem się tej nocy.
Moja wiedźma ulotniła się gdzieś pomiędzy Dolly Parton a Davidem
Bowie i mogłem tylko mieć nadzieję, że udała się do domu.

– Myślałam, że nie wracasz na noc. – Kiedy po kilkunastu minutach
uporczywego dzwonienia odebrała wreszcie domofon, jej głos był lo-
dowaty.

– Dlasz’go nie? – Mimo długiego spaceru i zimna wciąż plątał mi
się język.

– Jeszcze się pytasz? Nie wiem, co to było, ten cyrk, który odstawi-
łeś, ale takiego kogoś nie znam. I nie wiem, czy chcę...

Natychmiast wytrzeźwiałem.
– Co? Chodzi ci o ten drag? Przecież sama chciałaś zrobić mi ma-

kijaż, malować paznokcie.
– Ale w domu. Heloł! Dla zabawy.
– To też była zabawa... – urwałem w pół zdania. Fałsz tych słów

był zupełnie wyraźny i obojgu nam uświadomił nagle, że to nie było
udawanie. Że była w tym prawda. Że był to dla mnie ważny krok, po
zrobieniu którego świat nigdy już nie mógł wyglądać tak samo.

– Poza tym drag to najmniejszy problem. – Zacisnąłem mocniej
palce na klamce, ale nic nie powiedziałem. – To, jak się do nich miz-
drzyłeś...

Zawiesiła głos, jakby czekała, aż wypowiem sakramentalne „Mogę
to wyjaśnić”, ale ja milczałem. W domofonie usłyszałem trzask odkła-
danej słuchawki.

Odszedłem kilka kroków, jednak zatrzymałem się jeszcze i spojrza-
łem na zamknięte drzwi klatki. Jedne drzwi się otwierały, więc drugie
zamykają. Czy tak musiało być? Przecież można było inaczej. Można
było otworzyć je wszystkie, chodzić, gdzie się żywnie podoba. Dla-
czego życie nie mogło być takie proste?

Na tę myśl coś się we mnie zagotowało. Wydawało mi się, że te ob-
drapane, oszczane, zjadane przez rdzę drzwi były jednocześnie wszyst-
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kimi drzwiami, które przez całe życie znajdywałem zamkniętymi. Uka-
zało mi się to jako motyw przewodni mojego istnienia: zamknięte
wrota i ja, wciąż i wciąż próbujący się przez nie dostać... gdzieś. Cho-
lera wie gdzie – przecież są zamknięte, więc nic nie widać.

Podniosłem rękę, kierując ją wprost na wej́scie do bloku – te pie-
przone zamknięte drzwi. „Tylko jak je wywalić?” – rozważałem, uśmie-
chając się w duchu: czy tradycyjnie kulą ognia, czy odmrozić zawiasy
albo przyspieszyć bieg czasu, korodując zamek, a może przywołać ja-
kiegoś demonicznego stwora, żeby odwalił za mnie czarną robotę;
czy raczej subtelnie – skłaniając delikatną kontrolą umysłu jednego
z mieszkańców, by zszedł na dół i wpuścił mnie do środka? Mogłem
nawet popchnąć do tak poniżającego czynu moją – już teraz – byłą.
Zmusić ją, żeby wpuściła mnie z powrotem, żeby wysłuchała wszyst-
kiego, co mam do powiedzenia. Żeby zrozumiała, zaakceptowała.

Opuściłem jednak rękę. No bo i po co? To nie były te drzwi. To
było tylko brudne, obdrapane, oszczane, rdzewiejące wej́scie na klatkę
w bloku. A te, które chciałem otworzyć – te, które skrywały jakąś
wielką tajemnicę – już prawie, prawie się otwarły. Kluczyk przekrę-
cony. Zamek już szczęknął. Trzeba było jeszcze nacisnąć klamkę.

* * *

– Cześć, mamo. Mogę przenocować parę dni?
Spojrzała na mnie z dezaprobatą, jakby chciała zapytać „Co znowu

przeskrobałeś?”. Ale ostatecznie, jak zwykle, uśmiechnęła się i wpu-
ściła do mieszkania.

– Jasne, słoneczko. – Ale kiedy tylko przestąpiłem próg mieszkania
zatrzymała mnie i zaczęła przyglądać się dokładnie. – Coś ty taki umo-
rusany? – Pośliniła kciuk i przejechała nim po mojej dolnej powiece
i kąciku oka. Spojrzała na czarną plamę na palcu i chyba rozpoznała
w tym resztki makijażu, bo skrzywiła się z dezaprobatą. – Nie mógłbyś
wreszcie zacząć żyć normalnie? Znaleźć sobie jakąś fajną dziewczynę,
ustatkować się.
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Nie podobał mi się kierunek, w którym zmierzał ten monolog. Mia-
łem dość tłumaczenia się. Zresztą po raz pierwszy w życiu nie czu-
łem, że mam się czego wstydzić. Nie chciałem też jednak wchodzić
na kurs kolizyjny. Nie żebym bał się wyrzucenia z kolejnego miesz-
kania. Po prostu wiedziałem, że nie ma to sensu – widziałem wokół
niej ten smętny lodowy błękit, czułem wieczną zmarzlinę spod znaku
„na wieki wieków amen”. Co najwyżej nasłuchałbym się znów o po-
twornościach czających się na tych, którzy schodzą z jedynej słusznej
ścieżki. Trzeba się było uciec do fortelu starego jak świat.

– Zjadłbym coś, mamo. Nie masz czasem czegoś dobrego?
– No chodź, chodź. – Głaskała mnie po plecach, kierując w stronę

kuchni. – Pomidorowa jest. Dobra. Jak tu zostaniesz parę dni, to
cię odkarmię. Bo od razu widać, że ta twoja w ogóle nic a nic się
o ciebie nie troszczy. Taka chudzina jak... – ugryzła się w język i nie
dokończyła.

Ile to razy słyszałem: „Jak nie chłop”. Kiedyś mnie drażniło, ale
teraz – tylko bawi.

Leżałem u siebie w pokoju, rozglądając się wokół. Jakby nic tu się
nie zmieniło: te same meble i książki na półkach, pościel w paprotki,
te same plakaty na ścianach, ta sama fototapeta. W świetle nocnej
lampki naprawdę wyglądała jak krajobraz z bajki – poczułem się jak
w dzieciństwie, kiedy wpatrywałem się w nią przed snem, zły, że nie
znam jeszcze zaklęcia, które pozwoli mi wej́sć w jej świat.

Przymknąłem powieki, klejące się już od zmęczenia. Obraz roz-
mył się nieco, granice zatarły. Bez trudu mogłem uwierzyć, że leżę
na mchu, pod paprociami, na skraju lasu, a tam, w głębi, między
drzewami, przemykają tańczące wokół ognia sylwetki. I jeszcze coś:
między roślinami wiła się ścieżka, której wcześniej nie było. Latami
wpatrywałem się w ten obraz, znałem każdy centymetr kwadratowy,
nie mogłem więc jej nie dostrzec. A może jednak? Tylu rzeczy do
tej pory nie zauważałem. Choćby wszystkiego, czego nie rozumiałem
o pierwszej wiedźmie w moim życiu: dlaczego Lila spędzała każdy
weekendowy wieczór w domu? Dlaczego nastolatka wolała opieko-
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wać się ośmioletnim kuzynem, zamiast bawić się na mieście ze zna-
jomymi? Dlaczego wciąż wymyślała inne światy i wierzyła, że musi
istnieć jakieś magiczne zaklęcie, by do nich wej́sć?

Istniało. Nie było sensu dłużej zwlekać. Wyskoczyłem z łóżka i ru-
szyłem ścieżką przez las.

* * *

Siedzi na progu chatki, oparta plecami o framugę, z kciukami wsu-
niętymi do kieszeni dżinsowych ogrodniczek. Zauważa mnie od razu,
kiedy tylko wychodzę spomiędzy drzew na polankę.

– Cześć, siostrzyczko.
We flanelowej koszuli w kratkę i z krótko przystrzyżonymi rudymi

loczkami wygląda jak Tom Sawyer.
– Cześć, Lila.
– Długo kazałeś na siebie czekać – szepcze mi do ucha, kiedy przy-

tulamy się na powitanie.
Z bliska widzę jej podkrążone oczy, jakby rzeczywíscie czuwała

przez wiele nocy.
– Wiesz przecież, że nie zawsze jest łatwo znaleźć właściwą drogę

– zaczynam się tłumaczyć, bo czuję, że to po części z mojej winy musi
tu siedzieć i czekać. – Poza tym nie ułatwiłyście mi sprawy. Ta „moja
droga”. Wiedziałaś przecież, jak bardzo mnie to męczyło w dzieciń-
stwie.

Wzrusza ramionami.
– A ty co myślałeś? Że wystarczy przeczytać kilka książek? Jakoś

trzeba było cię sprowokować, żebyś wystawił głowę spod kołdry. Na
magię trzeba się otworzyć.

– I co dalej? – Zamiast odpowiedzieć kiwa głową w ciemność za
progiem. – Naprawdę będę mógł wej́sć? I... Poznam ją? Wiesz –
ściszam głos, bo nie wiem, czy mogę tak o niej mówić – staruchę.

– Tak, już czeka.
– A więc jednak same kobiety?
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Przewraca oczami.
– A ty wciąż o jednym. Nie, nie same. I jeśli już musisz wiedzieć...

– Nachyla się bliżej, żeby wyszeptać mi do ucha: – Zdradzę ci sekret.
Starucha to facet. Dlatego jest taka brzydka. – Odsuwa się i puszcza
do mnie oko.

Cofa się jeszcze o krok, odsłaniając wej́scie do chatki, i kiwa w jego
stronę głową.

– Już czas. Powinieneś się z nią spotkać przed sabatem.
– A ty? – pytam, wyciągając w jej stronę dłoń. – Myślałem, że teraz

już pójdziemy razem.
Uśmiecha się smutno.
– Ja tu zostanę. Wrócę na ścieżkę, do lasu. Dużo ludzi ostatnio się

gubi. Może uda mi się komuś pomóc.
Po raz pierwszy od czasu dzieciństwa w moich oczach kręcą się łzy.
– Do zobaczenia, siostrzyczko?
– Zostań najlepszą wiedźmą świata. Zrób to dla mnie.
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–
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mantyczną i aseksualną, a ich zaimki to „wy/oni”.

732



– Jestem zmęczona – przyznaje Nadia.
Nie odwraca się, by spojrzeć na Zuzę, ani nie szuka jej wzroku

w przybrudzonym lustrze, przed którym tkwi od kilku dobrych mi-
nut. To nieuprzejme, ale po ostatniej kłótni Zuza nie spodziewa się
uprzejmości.

– Rozumiem – mówi tak uspokajająco, jak tylko potrafi, ale to i tak
nie jest dość.

– Nie, nie rozumiesz.
Głos Nadii jest ostry i zgrzytliwy, więc Zuza nie zdobywa się na od-

wagę, żeby powiedzieć coś więcej. Mimo tygodni spędzonych razem
i całkiem sporej liczby odbytych rozmów, wciąż nie wie, jak powinna
nazwać ich relację. Koleżeństwo? Przyjaźń? Niechętna współpraca?
Chciałaby wierzyć, że to raczej jedna z tych pozytywnych opcji.

Czeka na kolejne słowa, ale te nie nadchodzą. Nadia kręci głową,
najwyraźniej uznawszy, że nie ma sensu nic więcej mówić. A kiedy
wreszcie się odwraca, robi to po to, żeby odej́sć. Rzuca jeszcze tylko
Zuzie krótkie spojrzenie, zanim ucieka wzrokiem i znika w ciemnym
korytarzu.

Zuza zostaje w łazience, niepewna, co powinna teraz zrobić. Skwier-
cząca świetlówka na chwilę przykuwa jej wzrok, przypominając o ich
pierwszym problemie. Tym, o którym Nadia pozwala jej mówić, ale
sama nie uważa za możliwy do rozwiązania. Ni to poirytowane, ni to
rozbawione sarknięcie wyrywa się jej mimochodem.

– Chyba faktycznie nie rozumiem – mówi do swojego odbicia, pod-
nosząc wysoko głowę.

Odbicie nie odpowiada, więc Zuza, zrezygnowana, wraca do swojej
kajuty.

* * *

Ciemność kosmosu przelewa się atramentowo za oknem brygu. We-
wnątrz wszystko jest podżarte rdzą, jakby wszechświat zza okien wlał
się do środka i przemył cały statek, zanim udało się go z powrotem od-
ciąć i wypompować na zewnątrz. Tak naprawdę jednak ani Nadia, ani
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Zuza nie wiedzą, co się stało. Mogą się tylko domyślać i podejrzewać,
że to samo spotkało resztę nieodpowiadającej i niewidocznej flotylli.

Po tygodniach milczenia Nadia nie ma już sił, żeby przejmować się
czymkolwiek poza przetrwaniem. Z początku jeszcze była ciekawa,
choć tak bardzo zmęczona pustką i brakiem Iony; szukała odpowiedzi,
których nie było. Teraz jednak ma już po prostu dość.

Zuza jest bardziej zdeterminowana w dociekaniach. Wciąż chwyta
się najdrobniejszych okruchów i poszlak w desperackiej nadziei, ale
to nie ma sensu. I tak nie będzie miała z czym skonfrontować swoich
teorii.

– To nie ma sensu – mruczy Nadia do siebie samej, sprawdzając,
czy wciąż lecą w tym samym kierunku.

Ekrany – te, które jeszcze działają – wyświetlają odczyty, z których
rozumie może połowę. Ale akurat kierunek jest najłatwiejszym do
zrozumienia. Na tyle łatwym, by nawet Zuza nauczyła się go czytać.

– Bez zmian? – pyta teraz od wej́scia.
– Bez zmian.
Problem w tym, że żadna z nich nie wie, dokąd ta droga prowadzi.

I co potrafiłyby z tą wiedzą zrobić, gdyby ją miały.

* * *

Nadia wie, że nie może unikać Zuzy. Czy raczej, jak najbardziej może;
na wielkim, przedwcześnie postarzałym statku jest wiele miejsc, o któ-
rych odwiedzeniu Zuza nawet by nie pomyślała. Ale pomimo ich
kłótni i wbrew pierwszym odruchom, Nadia nie chce jej unikać. Chce
wszystko, co w niej siedzi, wyjaśnić tak, żeby Zuza zrozumiała. Pro-
blem w tym, że to nie jest łatwe. Nigdy nie było jej łatwo mówić o tej
części siebie. Wcześniej wsparcie ze strony Iony i wspomagana lekami
terapia pomagały, ale teraz została sama. Wcześniej... Przymyka oczy
i na moment prawie udaje jej się uwierzyć, że słyszy szum głosów,
nawet czyj́s śmiech, i jeśli tylko otworzy oczy, wszystko znów będzie
nowe, a Iona każe jej ruszyć cztery litery. Że jej zadaniem znów będzie
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doglądanie okablowania statku – lekka praca, gdy niewiele jest do na-
prawienia, a nie... to wszystko. Nie podnosi jednak powiek. Zaciska
je tylko mocniej, aż wypływają spod nich łzy.

W tamtym systemie nie było Zuzy. Ich ścieżki pracy i życia nie
przecięły się przez tych parę lat ani razu. I cokolwiek Zuza ma na
ten temat do powiedzenia, obu im było dobrze bez siebie nawzajem.
Teraz zostały tylko one dwie i Nadia nie wie, co powinna z tym zrobić.

* * *

Zuza z początku nie jest pewna, czy w ogóle lubi Nadię. Jest w niej
coś zbyt spokojnego, prawie nieludzkiego w tym jej zamknięciu do
wewnątrz. Coś, co sprawia, że Zuza mówi, mówi i mówi, ale czuje,
jakby jej słowa były wchłaniane w wielką pustkę, której nijak nie da
się wypełnić. Przedtem, ze swoim rodzeństwem, nigdy nie musiała się
tak męczyć w zwykłej rozmowie.

– Mhm – stwierdza tylko Nadia półprzytomnie, kiedy Zuza w końcu
nie wytrzymuje i wyrzuca jej to milczenie, ten spokój. Brak zaintere-
sowania ich obecną sytuacją.

Wścieka się przez to jeszcze bardziej.
– To nie jest normalne. Ludzie się tak nie zachowują.
Świetlówki zdają się skwierczeć głośniej – a przynajmniej tak to

zapamiętuje Zuza – gdy Nadia nie znajduje w sobie żadnej riposty
i odchodzi.

Później jednak, przechodząc obok jej kajuty, słyszy, jak Nadia pła-
cze, i myśli, że przesadziła z reakcją. Że tak naprawdę ona sama nie-
wiele rozumie. W końcu im obu jest ciężko i to, że ona radzi sobie ze
swoim cierpieniem na swój sposób, nie znaczy, że to jedyna możliwa
reakcja na stres. A Nadia? Nadia jeszcze jej tak naprawdę nie zna
i nie ma obowiązku się z nią przyjaźnić. Nawet jeśli nie ma już nikogo
innego.

* * *
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Słowa Zuzy bolą, oczywíscie. To, że nie ma już nikogo innego, nie
umniejsza ich ciężaru. Ale Nadia postanawia jej nie unikać. Nie szuka
jej towarzystwa, ale daje sobie prawo do przebywania w tych samych
przestrzeniach, w których wie, że i ona się pojawi. W tych dniach
czasem widzi, jak Zuza otwiera usta, żeby coś powiedzieć, i za każdym
razem nie mówi nic. Nadia zastanawia się, czy cisza między nimi
zgęstnieje w końcu do momentu, w którym już nie będzie możliwa do
przełamania. I czy, jak podpowiedziałaby jej Iona, nie powinna jednak
sama się odezwać.

– Wszystko w porządku? – Pytanie jest ciche. Konkretne, ale prawie
obojętne.

Nadia musi się odwrócić, żeby upewnić się, że to faktycznie Zuza
– kilka dni później – je zadaje. Odruchowo chce powiedzieć, że tak,
i potrzebuje całej siły woli, żeby tego nie zrobić.

– Materializator się popsuł. – Wskazuje na maszynę, przy której
dłubie od paru minut. Mają jeszcze kilka dobrych na tym pokładzie,
ale lepiej naprawiać drobne awarie na bieżąco. Zwłaszcza jeśli chodzi
o jedzenie, którego obie potrzebują. Tyle przynajmniej jest w stanie
zrobić.

– Aha – stwierdza Zuza i w ciszy wstukuje kod swojego posiłku
do sąsiedniej maszyny. Ma już odej́sć, zostawiając Nadię z jej narzę-
dziami, ale ją także cała ta sytuacja dręczy.

Nadia nie patrzy, ale czuje przedłużającą się obecność i już ma za-
pytać, o co chodzi, kiedy Zuza przerywa milczenie:

– Nie o to pytałam.
– Mhm – mruczy Nadia. – Nie. Wszystko nie jest w porządku –

dodaje, kiedy Zuza nadal nie odchodzi. – I na większość z tego żadna
z nas nic nie poradzi.

Cisza znów lęgnie się między nimi, a choć przynajmniej Nadia pró-
buje skupić się na swoim zadaniu, trudno jej ignorować rosnące na-
pięcie. Znów jednak Zuza ubiega jej wybuch.

– Przepraszam.
Nadia przymyka na moment oczy. Potem kiwa krótko głową.
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– Zostań – prosi, domykając tylną klapkę materializatora. – Mogła-
bym zjeść konia z kopytami – rzuca, uśmiechając się kącikiem ust, gdy
Zuza posyła jej nierozumiejące spojrzenie.

Tym razem udaje im się porozmawiać bez sprzeczek.

* * *

To, co przedtem i to, co potem w Nadii łączy poczucie spokoju, które
daje jej świadomość bycia w kosmicznej pustce. Realność tego do-
świadczenia, niebędącego symulacją ani snem (nawet jeśli czasami
tym się jej zdaje) uspokaja. Później uspokaja tylko na tyle, na ile to
możliwe bez działających materializatorów leków. Mimo że jest od-
grodzona od tej pustki tylko lekką skorupą metalu – teraz dodatkowo
przerdzewiałą i kruchą, podatną na każde kosmiczne zagrożenie – nie
czuje strachu. Kosmos nigdy nie potrafił go w niej obudzić, choć prze-
cież wie, że tak łatwo jest w nim umrzeć. Nawet jeśli śmierci boi się
tak samo jak większość ludzi.

Przedtem, oczywíscie, jako jedna z wielu młodszych elektryczek
Nadniebnej Floty, nie miała wstępu na mostek. Ale na długości całego
statku wbudowano niewielkie okna, przez które można było wyjrzeć
choćby i w trakcie pracy. Były też pokłady, z których rozciągał się wi-
dok na całą flotyllę i – co ważniejsze – na wszechświat, ciemny i roz-
migotany jednocześnie. Spokojny w swojej ciszy. Niebudzący strachu,
którego wiele osób się po niej spodziewało. Po tym, co się stało, zo-
stały jedynie czerwone przebłyski w ocalałej części pokładowych ka-
mer. Czy to pozostałość po magii, której teraz nie odczytują już żadne
pokładowe przyrządy? Zresztą, tym przyrządom i tak niespecjalnie
ufała. Magia jako realny koncept była zbyt nowa, żeby nawet jej
„adepci” mogli być pewni, że to właśnie ona, gdyby mogli zobaczyć
to, co Nadia z Zuzą teraz oglądają. A może jakieś oddziaływanie fi-
zyczne, wybiegające daleko poza jej edukację i zupełnie niezwiązane
z wykształceniem Zuzy? Nijak nie będą w stanie się tego dowiedzieć,
póki są tu same.
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Tamtego dnia Nadia budzi się w ciemności. Stary ręczny zegarek
błyszczy neonowo obok jej poduszki, wskazując ósmą dwanaście. Ka-
juty na tym pokładzie powinny być już zalane lekkim światłem. –
Iona? – zwraca się do przyjaciółki, ale Iona nie odpowiada. – Iona! –
woła trochę głośniej, ale to też nie przynosi skutku. Zwykle to Iona bu-
dziła ją, przypominając o porannej dawce leków i narzekając, że znów
przyjdą na stołówkę, kiedy wszystkie stoliki będą zajęte. Zwykle też
o tej porze z korytarza dobiegały już czyjeś kroki i rozmowy. Teraz
jednak zewsząd zalewa ją jedynie nienaturalna cisza.

– Komputer, co się stało? – pyta, ale i z tej strony nie otrzymuje
odpowiedzi. – Komputer, światło – próbuje więc komendy, a kajutę
wreszcie zalewa szary blask, ukazując puste łóżko Iony. – Przynaj-
mniej tyle – mruczy, przekonana, że Iona po prostu już wyszła, i siada
ciężko, by sięgnąć po świeży top.

Korytarz wygląda gorzej niż kajuta. Zalany mocniejszym blaskiem
świetlówki, w pełni ukazuje swoją przemianę. Ściany, podłoga, sufit –
wszystko, jeszcze wczoraj wykonane z superodpornego ekotworzywa,
teraz jest rdzewiejącym, poobijanym metalem. W podłodze zebrała
się kałuża czegoś, co w domu Nadia uznałaby za deszczówkę. Kilka
kroków dalej widnieje następna. – Komputer, analiza – prosi. Dopiero
po chwili przypomina sobie, że nie otrzyma odpowiedzi. – Przekaż
wyniki na ekrany mostkowe – dodaje, ostrożnie mijając kolejne kałuże
niezidentyfikowanej cieczy i przyglądając się śnieżącym, a niekiedy
sypiącym iskrami ekranom roboczym wzdłuż najbliższego korytarza.

Ma nadzieję, że na mostku sytuacja wygląda lepiej. Zanim jednak
do niego dociera, jej żołądek przypomina o sobie silnym skurczem.

– Naprawdę musiałaś pomijać kolację? – mruczy do siebie z nie-
zadowoleniem i skręca w korytarz prowadzący do stołówki. Zuza
z zaskoczeniem odwraca głowę, gdy drzwi otwierają się z przeciągłym
skrzypnięciem. W wej́sciu stoi wysoka osoba, wyższa od niej o głowę
i ubrana w czarny uniform roboczy bez kurtki.

– Myślałam... myślałam, że nikt więcej nie został? – To pierwsze,
co przychodzi Zuzie na myśl. Może nie najlepsze otwarcie rozmowy,
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ale tamta też przecież musiała zauważyć...? Musiała, prawda?
– A sprawdziłaś wszędzie? – pyta nowo przybyła konkretnym to-

nem.
Zuza kręci głową. Nie jest pewna, czy dobrze odczytuje, że tamta

cieszy się z jej widoku tak samo, jak ona ucieszyła się przed chwilą.
– Zresztą, nieważne. Jestem Nadia, elektryk. Ona, jej. Demikobieta

– mówi Nadia, a Zuzie przez moment zdaje się, że chce dodać coś
jeszcze.

– Zuza, translacja. Też... też ona, jej. Enby – odpowiada Zuza, gdy
Nadia podchodzi do maszyn kuchennych i wbija kod jednego z sytych
śniadań.

– Potem idę na mostek – mówi Nadia, zanim Zuza zdąży zapytać. –
Możesz pój́sć ze mną – dodaje po dłuższej chwili.

Zuza zachęcająco odsuwa jej najbliższe krzesło. Nadia waha się
przez moment, ale dosiada się do jej stolika.

* * *

Większość ekranów jest zupełnie wygaszona. Kilka śnieży, wsypując
w pomieszczenie nieprzyjemny szum. Zuza wzdryga się, ale Nadia się
tym nie przejmuje. To w końcu tylko zepsuta elektronika. Póki statek
leci, nie ma się czego bać. Póki statek leci, mają jakąś nadzieję na
przetrwanie. I być może na końcu tej wyprawy będzie czekać Iona,
dodaje w myślach, odganiając napływające do oczu łzy.

– Komputer, pokaż nagrania z ostatniej nocy – prosi, gdy już pobież-
nie przejrzy analizę danych, o które prosiła wcześniej. – Naprawdę
deszczówka? – mruczy do siebie na tyle cicho, że Zuza nie słyszy.

Przez chwilę nic się nie dzieje, ale zanim którakolwiek z nich zdąży
powtórzyć komendę, kilka ekranów, które przetrwały, ożywa. Trudno
jednak to, co pokazują, nazwać obrazem. Tylko ciepły czerwony blask,
jak ten, kiedy zamkniesz oczy w busie, a słońce prześwieca ci przez
powieki. Nadia pamięta wiele podobnych wycieczek z Ioną w ich nie-
związku. Z Ioną, której teraz z nią nie ma. Może powinnam była
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opowiedzieć o niej Zuzie podczas śniadania, przemyka jej przez myśl.
Ale jakoś, po tym pierwszym momencie przedstawienia się, nie było
dobrej chwili na wtrącenie, że jest też aromantyczna, a Iona z kolei
aseksualna. Wspominki z życia rodzinnego i o dręczącej ją zaledwie po
tych kilku godzinach tęsknocie nie pasowały do rozmowy o sytuacji,
w której się znalazły.

– Żadnego dźwięku – stwierdza, zanim Zuza zwróci uwagę na jej
drżenie. Sprawdza, czy jest wyciszony, ale nie. Nic się nie nagrało
w tym paśmie.

– Komputer, pokaż wczorajszy ranek.
Przez chwilę mostek wypełnia głośniejszy szum pracujących jedno-

stek, ale w obrazie nic się nie zmienia.
– Co to, do cholery, znaczy? – jęczy Zuza zza pleców Nadii i zaraz

wpada w długi wywód o tym, co powinny teraz zrobić. Nadia nie
słucha, próbując opanować ogarniającą ją panikę.

* * *

Po przeprosinach Zuzie zdaje się, że Nadia znów chętniej angażuje się
w jej pomysły, dzięki którym może w końcu zrozumieją, co się stało,
i skontaktują się z kimś, kto im pomoże.

– I tak nikt nie odpowie. To za wielka przestrzeń – stwierdza z prze-
kąsem, wysyła jednak w kosmiczną pustkę przygotowaną przez Zuzę
wiadomość. Zawsze to coś do zrobienia, stwierdzają jej myśli głosem
Iony. A choć nie przyznaje tego głośno, tych kilka zdań, które skompi-
lowała Zuza, powtórzonych w parunastu językach i semijęzykach, ją
fascynuje.

– Bo posłuchaj – dodaje z żalem, wbrew tej fascynacji, gdy wia-
domość płynie w kosmiczną pustkę. – To nie jest płonący dom. Nie
ma żadnego „zewnątrz”, na które możemy uciec, gdy straż pożarna
będzie go gasić. To zewnątrz, które mamy, zabiłoby nas w kilka se-
kund. Może w kilka godzin, jeśli wreszcie uda nam się znaleźć całe
skafandry. Może też kiedyś dokądś dotrzemy, a może będziemy tak
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płynąć bez końca, ale teraz nic takiego nie mamy. Tylko tę skorupę.
Już nie ciągnie nas za sobą wiadomość od obcych, a powrotu tam,
skąd odlatywałyśmy, nigdy nie było.

– Nie możesz wiedzieć, że nie mamy nic więcej – nie zgadza się
Zuza, ignorując ostatnią, oczywistą wzmiankę, zaskoczona tym na-
głym rozgadaniem Nadii. – To ważne, żeby nie tracić nadziei. Inaczej
mogłybyśmy położyć się w swoich kajutach i...

Nadia powstrzymuje wzruszenie ramion. Nie widzi wyrazu twarzy
Zuzy, pochylonej nad wypisami komputerowymi z ostatnich kilku dni,
zasłoniętej nie tylko blond włosami, ale jeszcze wplątaną w nie prawą
dłonią. Domyśla się jednak, jak natchniono-skupioną minę Zuza ma
teraz. I wcale ci to nie przeszkadza, stwierdza w jej myślach głos
Iony. Nad tym Nadia musi się zastanowić. To nie tak, że nagle zgadza
się z Zuzą w jej optymistycznym przekonaniu, że powinny wszystko
odkryć i że w ogóle możliwe jest dowiedzenie się, co się stało. Z po-
czątku jeszcze sama miała na to nadzieję, ale teraz nie ma już sił na
kolejne zawody. O ile pozostała część flotylli nie wróci równie nagle,
jak zniknęła, nie mają szans odtworzyć tamtej nocy. Lepiej się z tym
pogodzić. Ale to, co czuje... Nie, nie jest pewna, jak ująć w konkretne
słowa to, co podpowiada jej własny umysł. Wie tylko, że to jakís rodzaj
sympatii. Nie miłość, bo tej nie odczuwa, ale gdzieś w ich wszystkich
rozmowach, nawet tych trudniejszych... Jeśli ma być ze sobą szczera,
to po prostu Zuzę lubi. I co z tego, że wcześniej nie miały szans się
spotkać, skoro teraz to się stało? Co z tego, skoro teraz obecność Zuzy
przynosi jej ulgę? Przez chwilę rozważa podzielenie się tym z Zuzą,
ale znów dopada ją obawa, że Zuza, jak wiele innych osób, nie zrozu-
mie. Że uzna to za jakís rodzaj flirtu. A gdy Nadia spróbuje wyjaśnić,
że w ogóle się nie zakochuje, w najlepszym wypadku będzie uważać,
że to wynika z jej nieneurotypowości – tej, z którą tak ciężko radzić
sobie na własną rękę – a nie jest czymś obok. A co, przemyka jej przez
myśl, gdy Zuza unosi głowę i posyła jej ironiczny uśmiech, jeśli Zuza
zakocha się w tobie?
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– Znów odpłynęłaś? – pyta Zuza, jednak w jej głosie nie ma nagany.
– Przepraszam – mówi Nadia, obiecując sobie, że następnym razem

będzie jej uważniej słuchać.

* * *

– Cisza – stwierdza Nadia i dopiero, gdy odpowiada jej milczenie,
podnosi głowę. – Zuza? – rzuca w przestrzeń.

Żadnej odpowiedzi.
– Ciekawe – mruczy, znów skupiając się na przekazujących milcze-

nie kosmosu ekranach.
Zwykle Zuza pojawia się na mostku chwilę po niej i bez słowa siada

w fotelu drugiej kapitanki. Ale nie tym razem. Potem pójdę sprawdzić,
co z nią, decyduje Nadia.

* * *

– Hej, co robisz? – głos Nadii sprawia, że Zuza podskakuje i prawie
upuszcza trzymaną w dłoni fotografię.

– A co ty robiłaś? – odpowiada pytaniem na pytanie.
– Drobne naprawy, próby naprostowania kursu, obiad. – Nadia

wzrusza ramionami, kiedy Zuza próbuje ukradkiem otrzeć łzy. – To
samo, co zawsze – dodaje.

Nie do końca wie, jak zareagować. Czy powinna odej́sć bez słowa?
Czy lepiej zapytać o to zdjęcie i ludzi na nim? Co doradziłaby jej
doktor? Mnie nie zostało żadne zdjęcie Iony, myśli z nagłym żalem.

– Mnie... zresztą nieważne. – Macha ręką, gdy czuje, że Zuza na
pewno nie chce teraz słuchać o jej smutkach. – Pójdę już.

Dopiero potem myśli, że może jednak powinna powiedzieć Zuzie –
bo jak inaczej Zuza miałaby wiedzieć – że jeśli chce, to ona chętnie
posłucha.

* * *
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Kiedy Nadia odchodzi, Zuza zastanawia się, czy kogoś tutaj miała. Jak
interpretować to, czego ostatecznie nie mówi? Dla wielu był ktoś, kto
został. Ale dla sporej części liczyli się tylko ci, którzy weszli z nimi na
pokłady statków tej flotylli. Tamtej. Tej? Zuza kręci głową, niepewna,
jak myśleć o tym wszystkim.

Spogląda jeszcze raz na zdjęcie zabrane z domu. Jacy my bylísmy
kiedyś młodzi, myśli ze zdziwieniem i zaraz słyszy rozbawiony głos
Gosi. Ty wciąż jesteś młoda, Zuzka, mówi jej młodsza siostra.

– Nie – głośno nie zgadza się na takie postawienie sprawy. – Nie.
Wy też jesteście, myśli. Nadia może sobie być sceptyczna, ale ja...

Ja was nie poddam tak łatwo.
– Jeszcze nie.

* * *

– Iona. Przyjaźniłyśmy się od drugiej klasy. – Nadia wydaje się
nieporuszona pytaniem, ale Zuza nauczyła się już dostrzegać drobne
sygnały. Skupiona na odmawiającym współpracy komputerze pokła-
dowym, nie podnosi nawet głowy znad otwartej klapy, Zuza jednak
widzi, jak wiele emocji w niej wywołała.

– Brakuje ci jej?
Dopiero to zyskuje spojrzenie Nadii.
Uśmiecha się ironicznie kącikiem ust i Zuza spodziewa się jakiej́s

kąśliwej uwagi, ale nie otrzymuje nic takiego.
– Tak. Brakuje mi jej. W końcu była moją nie-żoną – odpowiada

spokojnie Nadia i wraca do przerwanej na moment pracy. – Tak, jak to-
bie brakuje twoich... – odzywa się po dłuższej chwili cicho, tak że Zuza
ledwie ją słyszy i równie dobrze mogłaby zignorować to zawieszenie
głosu. Udać, gdyby chciała, że wcale go nie było.

– Rodzeństwa – dopowiada, a milczenie Nadii sprawia, że znów
czuje potrzebę wypełnienia go słowami. Tym razem jednak to dobre
uczucie. – W domu bywało między nami różnie, ale koniec świata nas
mocno zbliżył. Zwłaszcza kiedy mama Agata zachorowała i zaczęła za-
pominać. Jakoś tak nagle dawne zaszłości przestały być istotne, a my,
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znów mieszkając pod jednym dachem, zaczęlísmy doceniać swoją obec-
ność. Nie wiem dlaczego. Ale potem, kiedy... Po sygnale oczywiste
było, że polecimy razem. Ja, Gosia, Ewa i Jacek. Gosia była najmłod-
sza... Jest najmłodsza. Jacek jest z tego samego roku, co ja, ale onu
urodziłu się na początku, a ja pod koniec. A Ewa jest pięć lat starszy
ode mnie. To on pierwszy powiedział, że powinnísmy odlecieć. Wcale
nas tym nie zdziwił, z tą jego...

* * *

Czasami jeszcze zdaje jej się, że Nadia nie słucha, że jej słowa wciąż
wpadają w pustkę równie nieprzeniknioną i gęstą jak ta za oknami
statku. Że niepotrzebnie się zwierza, w zamian otrzymując jedynie
strzępki. Kilka zdań rzuconych to tu, to tam, z których trudno zbudo-
wać jakąkolwiek więź. Wtedy ucieka w te miejsca, które wciąż uważa
za należące tylko do niej.

Ale to wrażenie, że Nadii wcale nic nie obchodzi... jest tylko wra-
żeniem. Nadia wchłania słowa w siebie i dużo zapamiętuje. I stara się
mówić o tym, co dla niej ważne, choć Zuza widzi, że to nie przycho-
dzi jej łatwo. Czasem po prostu Zuzie potrzeba odpoczynku od tego
wszystkiego.

– O, nie wiedziałam, że też tu przychodzisz.
Nadia wyrywa ją z zamyślenia. W szarych oczach, o ile Zuza potrafi

to dobrze odczytać, czai się troska.
– Czasami. Lubiłam z nimi rozmawiać. – Omiata spojrzeniem pu-

sty pokład morski, oddzielony od nich pancerną szybą. Tylko prze-
rdzewiały komunikator translacyjny przypomina, że to nie było zwykłe
akwarium.

To pierwsze miejsce, do którego przyszła zaraz po zaokrętowaniu.
Właściwie nie wie, czego się spodziewała. Dlaczego akurat one mia-
łyby zostać, skoro wszyscy inni...

– Dlaczego my zostałyśmy? – pyta i dopiero wtedy uderza ją,
że choć minął już ponad miesiąc, do tej pory jeszcze o to nie zapy-
tała.
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– Nie wiem.
Tym razem Nadia na nią nie patrzy. Zuza domyśla się, że krąży

jej po głowie trochę teorii. Ale żadnej z nich nie wypowiada głośno.
Siada tylko obok na zimnej podłodze i wpatruje w toń przed sobą.

– To twój Ewa opracował ten translator, prawda?
– Jego zespół, tak.

* * *

Pokład drży jak w febrze, skrzypiąc przy tym tak, że Nadia musi zatkać
uszy. Zamyka też oczy i przez moment ma wrażenie, że statek to żywe
stworzenie, które kona w cierpieniu.

– Nadia! – Ktoś odciąga jej dłoń od ucha. – Nadia, wszystko w po-
rządku?! – Zuza przekrzykuje hałas rozedrganego metalu.

– Ze mną... Tak. Tak, wszystko w porządku! – odkrzykuje Nadia,
choć to nie całkiem prawda. Jej spojrzenie wędruje ku rozciętemu
ramieniu Zuzy. – Co z tobą?! Co się dzieje?!

– Uderzyłam się! To nic takiego! Chodźmy!
– Po co?! – protestuje Nadia, ale mimo wszystko wybiega za Zuzą

w kierunku mostku.
Zanim jednak docierają na miejsce, drżenie ustaje i gdyby jej nie

obudziło, Nadia zupełnie nie zauważyłaby, że cokolwiek się stało.
– Chodź – pogania mimo wszystko Zuza. – Musimy przynajmniej

wyjrzeć na zewnątrz.
Kosmos za oknami mostku przelewa się tak samo, jak przelewał się

wcześniej. Nadia wzdycha głęboko i siada w fotelu pierwszej osoby
kapitańskiej.

– Komputer, diagnostyka – zarządza cicho i odwraca się do Zuzy. –
Chodź, tu obok jest ambulatorium.

Prawie dodaje, że diagnostyka zajmie dłuższą chwilę, ale zaraz
przypomina sobie, że Zuza doskonale to wie.

Kilkanaście minut później rozlega się ciche piknięcie i monitory po-
kładowe zalewa fala informacji o stanie statku. Opatrzona już Zuza

745



wpatruje się w nie tak, jakby ich translacja na zrozumiały dla niej ję-
zyk była interesującym wyzwaniem, i przez chwilę Nadia łapie się na
myśli, że to faktycznie byłoby ciekawe. Niestety, w tym przypadku
to jej przychodzi tłumaczyć. Ze znużeniem brnie przez linijki kodu.
Wszystko to jest zagmatwane i niejasne bardziej niż powinno. To
utrudnia dotarcie do problemów, które Nadia będzie w stanie rozwią-
zać. Drobnostek, dzięki którym wciąż jeszcze nie wylądowały w ko-
smicznej pustce ani nie umarły z głodu czy pragnienia. Drobnostek,
które być może pomogą im uniknąć podobnego rozedrgania statku
w przyszłości. Tak długo, jak się da. Być może już na zawsze.

– To nie wygląda dobrze. – Zuza wskazuje zza jej ramienia na jeden
z ciągów kodu.

Nadia przygląda mu się przez chwilę, ale potem tylko kręci głową.
Ostatecznie i tak nie jest w stanie powiedzieć, czy błędy, które wy-

krywa, są przyczyną, czy tylko skutkiem rozedrgania. Zuza naciska na
dalsze poszukiwania. Oczywíscie. Nadia jednak wciąż nie ma na to
sił.

– Nie dzís – mówi tylko, gdy Zuza po raz kolejny prosi ją o pomoc.
Nadia nie wygląda dobrze, ale Zuza stara się nie naciskać. Przy-

najmniej nie o to. Mimo wszystko zależy jej na zrozumieniu, co się
właśnie stało, a pomoc Nadii bardzo by się tu przydała. W końcu to
ona wie, co znaczą te wszystkie rzeczy, które wypluwa z siebie kompu-
ter pokładowy. Nie, nie wszystkie, przypomina sobie Zuza – ale więcej
niż ona sama.

– Nie dzís – odpowiada jednak Nadia, a Zuza patrzy w jej podkrą-
żone oczy i nie protestuje.

– Dobrze. Nie dzís – zgadza się, choć ma poczucie, że tak naprawdę
znaczy to „nigdy”. – Powiedz, jeśli będziesz czegoś potrzebować –
rzuca jeszcze, chwytając ją przelotnie za rękę.

Nadia spogląda najpierw na swój złapany nadgarstek. Potem pod-
nosi pytające spojrzenie na Zuzę.

– Dobrze – mówi cicho, ale Zuza, choć patrzy prosto na nią, nie jest
pewna, czy Nadia naprawdę ma to na myśli.
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* * *

– Może tylko mi się wydawało – powtarza półgłosem, wciąż i wciąż,
krążąc po pustych, pogrążonych w półmroku korytarzach statku. – Na
pewno mi się wydawało – dodaje co jakís czas. To jednak nie sprawia,
że ucisk w jej żołądku maleje. Unika Zuzy, oczywíscie, i wcale nie
potrzebuje głosu Iony szepczącego jej do ucha, że to właśnie robi.

– Problem w tym – szepcze z żalem – że ciebie tu nie ma. I nie
będzie cię tu, gdy ona nie zrozumie.

Jeśli, odpowiadają jej myśli. Jeśli nie zrozumie. Tylko skąd może
to wiedzieć? Trzeba było wyjaśnić wszystko wcześniej, myśli z żalem.
Tylko jakoś nigdy nie było dobrego momentu. Nadia tyle razy chciała
o tym porozmawiać i tyle razy nie mogła się przemóc. Zbyt dobrze
wie, że nie wszystkie rzeczy są tak samo akceptowane i rozumiane, by
nie bać się tej rozmowy.

* * *

– Potrzebujemy siebie – mówi Zuza, gdy znów się spotykają.
Przypadkiem odnajduje ją obok pokładu morskiego, wpatrzoną

w pustą taflę wody. Stara się nie dostrzegać, że Nadia znów unika
jej spojrzenia, choć przecież zdawało jej się, że ostatnio było między
nimi dobrze.

– Jesteśmy tu tylko my – odzywa się błagalnie po kilku minutach
milczenia. – Przynajmniej na razie, dopóki nie wiemy, jak ich wszyst-
kich odnaleźć, i jeśli nie będziemy trzymać się razem... – urywa, nie
wiedząc, co właściwie chciałaby powiedzieć. – Potrzebujemy siebie
i chyba się przecież lubimy – powtarza tylko, ale ma wrażenie, że nie
musi mówić więcej. Że Nadia rozumie i też czuje jakąś nić sympatii,
tylko chwilowo coś ją powstrzymuje przed przyznaniem, że tak wła-
śnie jest.

* * *
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– Hej, możemy porozmawiać? – Nadia zagląda do jej kajuty, wy-
raźnie niepewna.

Zuza jest zdumiona, ale kiwa głową i robi jej miejsce na sąsiednim
łóżku. Tym, które jeszcze niedawno zajmowała Gosia.

– Jestem zmęczona – zaczyna Nadia tymi samymi słowami, co wte-
dy, po ich kłótni. Zdania wydobywają się z niej powoli, jakby siłą
wyciągane na powierzchnię. – To, co mi powiedziałaś w... piątek?
To był piątek, prawda? Zresztą, nieważne, wiesz o co mi chodzi. To,
co mi powiedziałaś... To... Tak, potrzebujemy siebie nawzajem, żeby
całkiem się nie zatracić, wiem. I lubimy się. Ja ciebie lubię. Ale... –
Milknie, próbując ubrać w słowa swoje myśli, tak żeby nie zabrzmiały
głupio albo jakby cytowała słownik.

– Ale? – ponagla Zuza.
– Okej, zacznijmy prosto. Właściwie powinnam powiedzieć ci daw-

no, że jestem aromantyczna. Iona była moją nie-żoną, wiem, nazwa-
łam ją już tak – dodaje – ale nie wiem nawet, czy zauważyłaś?

– Owszem – wtrąca Zuza ze śmiechem, w którym wybrzmiewa ulga.
– I wiem, o co chodzi. Mój Ewa też taki był. Ty miałaś swoją Ionę, a on
nigdy nie szukał osoby, która by mu partnerowała. Ja sama niespecjal-
nie lubię seks – mówi tak, jakby to była najnaturalniejsza rzecz na
świecie. – Ale dlaczego nie powiedziałaś wcześniej? W końcu nie ma
czego się wstydzić.

Nadia czuje, jak schodzi z niej całe napięcie. Spływa falami, wpra-
wiając ją w niekontrolowane drżenie, którego nie potrafi ukryć. Z ulgą
przyjmuje mocny uścisk Zuzy.

– Hej. Nie płacz, naprawdę nie ma powodu.
– Tak bardzo się bałam, że nie zrozumiesz – wyznaje Nadia przez

łzy. – I że zostanę całkiem sama, bo przecież tu nie ma nikogo innego
i... i... i...

– Więc gdyby ktokolwiek jeszcze został, wcale nie obchodziłoby cię
moje zdanie? – wytyka żartobliwie Zuza.

– Oczywíscie, że by obchodziło – łka Nadia. – Tylko że wtedy mia-
łabym do kogo się zwrócić – dodaje racjonalnie, wciąż przez łzy.
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– Wtedy mniej byś się bała.
Po raz pierwszy, odkąd ją poznała, Nadia czuje się po prostu dobrze.

* * *

Przez chwilę Zuza myśli, że będzie już tylko lepiej. W jakimś stopniu
jest. Ale Nadia, choć jeden ciężar spadł jej z serca, jest coraz bardziej
zmęczona.

– Potrzebujesz... – zaczyna Zuza, kiedy nie może tego znieść, ale
Nadia nie daje jej doj́sć do słowa.

– Potrzebuję terapii – mówi spokojnie, znów wpatrzona w kom-
puter pokładowy. – Mam ciebie, a wcześniej miałam Ionę. Ale mia-
łam też terapię i leki, których statek już nie syntetyzuje. Próbowałam
wszystkiego i nic nie działa. Jedzenie? Jasne. Leki na stany lękowe?
Zapomnij.

Zuza myśli o naruszonych bibliotekach statku.
– Mogę się nauczyć przynajmniej jakichś technik, które ci pomogą

– proponuje. – Wiem, to nie będzie porządna terapia, ale zawsze coś.
Nadia podnosi głowę, poświęcając słowom Zuzy więcej uwagi.

W końcu kiwa krótko głową i znów wraca do monitora.
– Hej – odzywa się znów po bardzo długiej ciszy. – Ta gwiazda, ta

w samym centrum...
– Co z nią?
– Czy ona wczoraj nie była trochę mniejsza?
Gdy Nadia wklepuje w komputer komendy, Zuza wygląda przez

mostkowe okno. Chwilę zajmuje jej zorientowanie się, o której gwieź-
dzie mowa, ale w końcu i ona widzi. Tak, to niewielkie światełko
zdaje się większe. Czyżby jej nadzieje miały jednak okazać się nie tak
płonne, jak widziała je Nadia?

– Komputer pokazuje mi osiem przesłonięć w tym układzie – od-
zywa się Nadia cicho, ledwie słyszalnie. – Jeśli nic się nie zmieni
w naszym kursie... – Spogląda na kolejne wyliczenia, zanim poda
ostrożną prognozę – Powinnyśmy tam być za kilkanaście dni.
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– Jeśli nic się nie zmieni – mówi Zuza, nagle zupełnie nie po swo-
jemu niepewna. Chciałaby móc się ucieszyć, ale wie, że Nadia jest
o wiele bardziej sceptyczna od niej. I, wbrew sobie, nauczyła się ufać
tym niewypowiedzianym wątpliwościom. To nie jest układ, do którego
lecielísmy, przypomina sobie. Nie możemy wiedzieć, czy cokolwiek
nas tam czeka.

* * *

Nadia w tych ostatnich dniach zdaje się nie opuszczać mostka. Kiedy
jednak o tym myśli, Zuza dochodzi do wniosku, że ich ścieżki najczę-
ściej krzyżują się właśnie tutaj, bo to ona sama co chwilę przychodzi
na mostek sprawdzać, czy odczyty się nie zmieniają.

Ostatniego dnia jest jednak na mostku sama. Atramentowa cisza
wlewa się na pokład, wytłumiając skrzypienie pordzewiałego metalu
i głuchy szum komputerów. Zuza w zamyśleniu głaszcze podłokietnik
fotela osoby kapitańskiej. Wpatruje się nie w monitory, a w mostkowe
okno. Chciałaby, żeby oni byli tu teraz z nią. I żeby była tu też Iona.

– Wkrótce miniemy pierwszą z planet. – Głos Nadii sprawia, że pod-
skakuje. – Może nawet ją zobaczymy. Tam, po prawej – dodaje, pod-
chodząc do Zuzy i wskazując kierunek zza jej ramienia.

A więc jednak lecimy dokądś?, myśli z niedowierzaniem Zuza, po
raz pierwszy pozwalając sobie uwierzyć. W sercu coś ją lekko kłuje.
Już nie będą musiały się martwić, czy ich statek nie rozpadnie się,
zostawiając je na śmierć. Na chwilę spogląda w kierunku pierwszej
z ośmiu planet – jeszcze niewidocznej – ale potem znów obraca wzrok
na środek okna. Tam za jakieś czternaście godzin powinna pojawić się
ta, na której wylądują. Piąta z kolei na ich drodze. Oby było na niej
powietrze, myśli.

– Nasz nowy dom – mówi Nadia, jakby naprawdę spodziewała się,
że będzie tam na nią czekać jej Iona.

– Nasz nowy dom – powtarza Zuza z ulgą.
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MAM NA IMIĘ NERT

–
ANNA Q

Z „wyznania” buddystko-taoistka, z zawodu pianista kompozytor, od
ośmiu lat mieszka na północy Niemiec. Gra, komponuje, uczy, trenuje
Qi Gong, medytuje nad sposobem dostania się na pokład Enterprise
i pisze opowiadania fantastyczne. W szkole mówili na nią „kosmitka”
– i mieli rację. Poza tym wielbicielka kawy, anime, fantastyki, kotów
i Totoro. Kolejność dowolna.
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„Są we mnie miliony wszechświatów, które sprawiają, że wszystko
wiem i wszystko rozumiem. Nudzę się”.

Dookoła niej bezustannie coś albo wirowało, albo obracało się w róż-
nych kierunkach. Duże i małe. Mniejsze krążyły wokół większych, a te
przyciągały inne większe i tańczyły ze sobą, kręcąc się w kółko. Stop-
niowo ich przybywało, a ona przez jakís czas zachwycała się ilością
barw. Patrzyła, jak puchną i rozpadają się, a potem znowu łączą w ca-
łość. Jedna jej myśl mogła wywołać eksplozję światła. Raz wywołała
supernową. Gwiazda zapaliła się i zgasła, pociągając za sobą szereg
planet.

„Nudzę się” – pomyślała znowu.
Poleciała do najbliższej galaktyki i przez chwilę, może kilka obro-

tów całego systemu, przyglądała się jej w milczeniu.
– Wszystkie światła wyglądają tak samo – powiedziała do siebie.
Zrobiła się bardzo mała i próbowała poprzestawiać budowę cząste-

czek, które, dużo później, inteligentne cywilizacje nazwały atomami.
Zaciekawiło ją, co by się stało, gdyby obracały się w inną stronę.
A jakby w ogóle były odwrotnie? Powstrzymano ją w ostatniej chwili,
z krzykiem, że prawie zepsuła Wielki Wybuch. Najwyraźniej był dla
kogoś bardzo ważny. Po tym incydencie zabronili jej się zmniejszać.
Urosła więc do rozmiaru średniej mgławicy i szybowała w przestrzeni.
Po Wybuchu zrobiło się bardzo dużo światła. Leciało siłą rozpędu,
przyłączyła się więc do niego, ciekawa, co będzie dalej. Ale światło
wydawało się nie kończyć wędrówki i w końcu bycie chmurą pyłu się
jej znudziło. Zapragnęła z kimś porozmawiać. Najlepiej z kimś, kto
wiedziałby coś, o czym ona sama nie wiedziała. To byłoby interesu-
jące.

Spotkała ją niedługo później. Białe światło szybowało tak, jak ona.
Było nieco mniejsze, ale też wypełnione własnymi, małymi wszech-
światami. Zupełnie innymi. To ją zaintrygowało. Kolory wydały jej się
odmienne od tych, które dotąd poznała, a przecież myślała, że zna już
wszystkie. Zbliżyła się zaciekawiona.

– Dokąd lecisz? – zapytała.

753



Światło zafalowało z zaskoczenia.
– Nie bój się. – Cofnęła szybko swoją energię do środka, aby wydać

się mniejsza, niż była w rzeczywistości. Światło rozwinęło się nieco
i zwolniło wibrację.

– Zgubiłam się – istota odpowiedziała z wahaniem.
– O? – zdziwiła się. Nie pomyślała jak dotąd, że można się zgu-

bić. Cały czas szybowała zgodnie z kierunkiem Wielkiego Wybuchu
i wszystko było jasne. – Środek jest tam. – Wskazała na punkt, z któ-
rego rozprzestrzeniały się galaktyki.

– Ale ja tego miejsca nie znam. – Światło zaiskrzyło przecząco.
– To skąd jesteś? – Teraz już naprawdę się zainteresowała.
– Spoza. – Światło skurczyło się jeszcze bardziej, tak, że było teraz

wielkości niewielkiej planety.
„Jeżeli skurczy się jeszcze bardziej, zapadnie się w materię” – zanie-

pokoiła się. Było w tej istotce coś, co ją przyciągało. Poczuła, że bardzo
chce jej pomóc.

– Mam pomysł! – ucieszyła się. – Jeśli dostatecznie prędko pole-
cimy w kierunku przeciwnym do tego z Wybuchu, dotrzesz do cen-
trum i przejdziesz przez nie na drugą stronę. Biała kula energii przy-
glądała jej się, zamyślona.

– Dobrze. Spróbujmy – zgodziła się.

* * *

„Wszechświat, przestrzeń, niezmierzone, nieograniczone otchłanie peł-
ne światów. Niektóre są martwe, zapomniane, ale więcej jest pięknych
i tętniących życiem. Rodzi się pytanie: skąd to wszystko się wzięło?
Jak powstało? Jaki był początek?

Zanim stworzono jakąkolwiek żywą istotę, przystąpiono do podzia-
łu bezkształtnego chaosu na sześć części – sześć wymiarów. Pierw-
szy był wymiar zerowy; świat unoszących się w próżni mikropunktów.
Dryfowały bez żadnego celu, aż w końcu było ich tak wiele, że uło-
żyły się koło siebie i powstały długie linie, nie mające jednak nic poza
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długością. Tak wyglądał wymiar pierwszy. Wymiar drugi uformował
się w zasadzie identycznie. Długie linie ułożyły się obok siebie tak,
że w końcu stworzyły gigantyczne, płaskie wzory. Gdy to zobaczono,
nadano im uporządkowane kolory. Wtedy części drugiego wymiaru
zaczęły przypominać kolorowe mozaiki. Można je porównać do nie-
kończącej się podłogi, poza którą jest nicość, bezgraniczna próżnia.
Wymiar trzeci powstał podobnie jak pierwszy i drugi. Podłogi nałożyły
się na siebie. Nakładały się tak długo, aż utworzyły własny, trójwymia-
rowy świat. Trójwymiarowy, czyli posiadający długość, szerokość i wy-
sokość. Na początku w świecie trójwymiarowym wszystko wyglądało
jak chmura gazów i pyłów. Ale stopniowo krążące cząsteczki ścieśniły
się w ciężką bryłę, aż w końcu musiał nastąpić wybuch”.

– Co to jest dioptria, dziecko? – Nauczycielka fizyki wycelowała
w nią palcem, wyrastając niespodziewanie tuż koło ławki.

Długopis, którym dziewczyna bezmyślnie wodziła po zeszycie, omal
nie wypadł jej z ręki. Nerwowym ruchem usiłowała przykryć notatki,
ale było już za późno. Na pytanie oczywíscie nie znała odpowiedzi,
pomijając niewyraźne skojarzenia z ostatnią wizytą u okulisty. Zostało
to skomentowane. Jak i wszystko inne.

– Wypisuje znowu jakieś bzdury o kosmosie, a na lekcji nie uważa.
Do tablicy!

Dwie godziny później wolnym krokiem opuściła budynek szkoły
z kolejną oceną niedostateczną i perspektywą wkuwania przez cały
weekend. Nie znosiła fizyki. Nie tyle samego przedmiotu, który, jako
temat ogólny, bardzo ją fascynował. Ale nauczycielka nie należała do
sympatycznych, do tego tematy, na które Annie z pewnością miałaby
do powiedzenia więcej niż o dioptriach, były starannie omijane. Znała
na pamięć wielkości wszystkich planet Układu Słonecznego, jak rów-
nież ich odległości od Słońca. Pamiętała wszystkie księżyce Saturna,
a także ich podstawową budowę chemiczną. Nauka o Ziemi przy-
chodziła jej trudniej. Poprzedniej oceny niedostatecznej dorobiła się,
kiedy na sprawdzianie napisała, że cząsteczki atomu mogą wirować
we wszystkie strony. Rozrysowała nawet schemat, według którego
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mogły obracać się raz w jednym, raz w drugim kierunku, jak chciały.
Nakrzyczano na nią, że takich rzeczy nie ma w standardowym pod-
ręczniku.

– Ale przecież są różne teorie i nie można powiedzieć, że nie ist-
nieją...

Za tę uwagę otrzymała dodatkową notkę dla rodziców.
Nauczyła się więc zachowywać swoją „alternatywną fizykę” dla sie-

bie. „Nie można liczyć na poważne traktowanie, gdy ma się lat trzy-
naście” – myślała, idąc chodnikiem tak, aby nie nastąpić na pionową
linię między płytami. To była jej zabawa od dzieciństwa. Z jakiegoś
powodu była też przekonana, że nie powinno się poruszać więcej niż
jednym pasem płyt, tak jakby kolejnym ich rzędem poruszał się wła-
śnie ktoś pędzący w przeciwnym kierunku. Czasami, kiedy świeciło
na nią słońce, przymykała oczy i wydawało jej się, że chodnik wy-
gląda inaczej. Linie płyt są równiejsze i jonizują delikatnie, a cała
droga porusza się razem z nią, jak ruchome taśmy na lotnisku. Coś
jej mówiło, że schodzenie w bok jest niemożliwe, można się poruszać
tylko zgodnie z kierunkiem jazdy. Zastanawiała się czasem, skąd jej
się to bierze, a jednocześnie bardzo żałowała, że chodnik rzeczywíscie
się nie poruszał.

* * *

Planeta była festiwalem kolorów. Z daleka wydawała się po prostu
jasnobłękitna, jednak otaczający ją pierścień gazu promieniował istną
feerią barw. Czerwono-fioletowo-pomarańczowe obłoki raz po raz roz-
wiewały się w atmosferze, za każdym razem tworząc nowe mozaiki,
a wszystko to potęgowało jeszcze światło słońca. Powierzchnia pla-
nety także wydawała się błyszczeć, jednak to już był sztuczny blask.

– Tak wygląda centrum komunikacji tej galaktyki – objaśniła Nert.
Aner była zachwycona. To było coś zupełnie innego niż wszystko,

co dotąd widziała. Obie kule światła obniżyły lot i przybrały formy ta-
kie, jakie nosili najpowszechniejsi mieszkańcy planety. Przynajmniej ci
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główni. Miejsce to było wystawą przeróżnych pojazdów. Od ogromnej
bazy kosmicznej na orbicie mniejszego z dwóch księżyców po maleń-
stwa, stateczki nie większe od samych mieszkańców. Kiedy okrążyły
planetę, zobaczyły, że to intergalaktyczne lotnisko zajmuje cały glob.
Podzielone na sektory w zależności od gatunku istot i wielkości sa-
mych statków, miało też szereg powietrznych autostrad. Z daleka wy-
glądały jak srebrne serpentyny, przeplatały się i aż dziw, że pojazdy
nie zderzały się ze sobą. Kiedy Aner przyjrzała się dokładniej, zrozu-
miała, że pozornie chaotyczna sieć była w rzeczywistości bardzo funk-
cjonalnie zaprojektowana. Autostrady wiły się w powietrzu na różnej
wysokości. Od całkowicie naziemnych aż po zajmujące niską orbitę,
oddzielone polami siłowymi, o które podróżujący mogli się opierać
jak o ściany, a które miały wytrzymałość wystarczającą do zatrzyma-
nia całkiem dużego międzyplanetarnego krążownika. Te energetyczne
przesłony nie oddzielały jedynie całych autostrad, ale wyznaczały we-
wnątrz nich poszczególne pasy ruchu. Dlatego wszystkie drogi wy-
dawały się takie migoczące. Pojedyncze pasy były szerokie akurat na
jeden mały pojazd. Możliwa była jazda do przodu albo w górę. Żad-
nego zjeżdżania na boki, żadnego cofania się bez ostrzeżenia. Można
było dogonić osobę lecącą na przedzie, ale już zderzenie się z nią było
ograniczone przez regulatory prędkości, a wyprzedzenie całkowicie
niewykonalne.

– Możemy zej́sć jeszcze niżej?
Nert kiwnęła głową. Upewniając się, że nikt nie zobaczy ich scho-

dzenia na powierzchnię bez środka transportu, przeniosła je szybko
w sam środek pasa dla pieszych. Koło nich był niewielki plac wy-
pełniony metalicznymi, owalnymi płytami ustawionymi w rzędach.
Chętni podchodzili do niewielkiej, szaroskórej istoty w srebrnym ska-
fandrze i brali jedną z płyt, po czym stawali na niej i odlatywali do
jednej z serpentynowych autostrad.

– Sto okrągłych – odezwała się istota na ich widok. Zerknęła na
nie dużymi, czarnymi oczami, wyglądającymi bardziej jak dwa uko-
śne otwory zajmujące prawie połowę twarzy. – Za dwie będzie sto
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osiemdziesiąt jeden. Promocja. – Drgnięcie jednego oka miało chyba
oznaczać coś w rodzaju wesołego mrugnięcia.

– Proszę. Odliczone. – Widząc, że Aner nie ma pojęcia, co ma robić,
Nert wyciągnęła z kieszeni woreczek przezroczystych kulek, takich,
jakie przed chwilą zobaczyła u poprzednich płacących.

Kulki stworzyła oczywíscie sama, ale postanowiła nie przyznawać
się do tego aż do momentu, kiedy oddalą się od sprzedawcy. Ustawiły
się w kolejce i naśladując innych, stanęły na swoich dyskach. Me-
tal pod stopami natychmiast się otworzył i wysunął sięgający do pasa
pręt zakończony uchwytem z kilkoma przyciskami. Popchnięta lekko
do przodu kierownica sprawiła, że płyta momentalnie przyspieszyła
i zaczęła płynnie sunąć nad powierzchnią. Czując nabieranie prędko-
ści, Aner roześmiała się, zachwycona.

– Zatrzymaj się! – zawołała Nert.
Najwyraźniej nie miała innego wyj́scia, jak tylko ją dogonić. Aner

zwolniła nieco i pozwoliła, by dłoń Nert delikatnie musnęła jej ramię.
– Wygrałam! – Uśmiechnęła się do niej szeroko.
Zgodnie zsynchronizowały dyski, kierując je ku górze i opuszcza-

jąc autostradę. Na wyższej orbicie wolno już było zmieniać kierunek
bez ostrzeżenia, miejsca było dostatecznie dużo. Można też było połą-
czyć dwa dyski w jeden, co też uczyniły. Płyty dotknęły się i zespoliły,
a Aner włączyła pole siłowe, które spowiło pojazd w kulę energii, po-
zwalając unosić się jakís czas w próżni.

– Co to było? To, co mu podałaś?
– To? – Nert zmaterializowała więcej kulek.
Aner wzięła jedną do ręki. Miała bardzo gładką powierzchnię, ale

w środku uważne oko mogło zaobserwować delikatne geometryczne
struktury o przezroczystosrebrnej barwie.

– To tutejszy środek płatniczy. Im większy kryształ, tym lepszy po-
jazd możesz za niego dostać. Te małe kulki wystarczają na to. – Wska-
zała spojrzeniem jonizującą sferę i płyty, na których stały. – Za większe
lub innego kształtu mogłabyś polecieć czymś większym. Aner słuchała
uważnie każdego słowa. Nert pomyślała, że to niesamowite, że z oczu
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tej istoty nie schodził zachwyt wszystkim, czego doświadczała. To po-
wodowało, że opowiadanie jej o świecie sprawiało przyjemność. Wię-
cej. Napełniało ją dumą, tak jakby to ona stworzyła planety i kryształy.

– Pokażę ci, chcesz?
Oczywíscie chciała. By nie odbierać jej przyjemności, Nert otoczyła

ich pojazd dodatkową osłoną i skierowała poza planetę. Kula energii
natychmiast przyspieszyła, a gwiazdy rozmazały się do postaci barw-
nych linii. Przesuwały się coraz szybciej, aż w końcu wyglądały jak
świetlisty tunel. Aner wpatrywała się w grę kolorów bez słowa, opie-
rając lekko głowę na ramieniu swojej przewodniczki. Nie zauważyła,
że pojazd nieco zwolnił – to Nert sprawiła, że widok tunelu się prze-
dłużył. W końcu się jednak zatrzymały. W osłonie powstało przezro-
czyste okno i ujrzały przed sobą srebrnobiałą planetę.

– Może chcesz się na trochę zdematerializować? – Nert poprawiła
kołnierz jej białego kombinezonu. Aner, kiedy nosiła ubrania, zawsze
ubierała się na biało.

– Sama mówiłaś, że w tej postaci moja energia odpoczywa, pa-
miętasz? – Popatrzyła na nią karcąco, chociaż tak naprawdę było jej
wesoło.

Czuła się nadal podekscytowana lotem i pomyślała, że Nert czasami
była nader poważna, aby po chwili zrobić kawał całej planecie. Na
przykład zmieniając barwę księżyca. „Bo niebieski pasował kolorem
do tej ich bazy!” usłyszała w umyśle znajomy chichot.

– Oczywíscie. A pas asteroid był nierówny i musiałaś go podciąć –
przekomarzała się, uchylając własny pas od skafandra przed wiązką
energii.

Jakís czas obrzucały się świetlistymi kulkami, po czym Nert spo-
ważniała.

– Wibrujesz wolniej. Inaczej.
Aner rozpięła skafander i pozwoliła się objąć. Biała aura zmieszała

się ze złotawą. Wpatrzyła się w pełne niepokoju oczy Nert.
– Ty też jesteś mniejsza w tej postaci.
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– Ale mnie to nie robi różnicy. A ty... A-Ner – powtórzyła z silnym
akcentem na drugą sylabę. – To moja wina. Może nie powinnyśmy
były się zatrzymywać.

– Ner-T – odparowała natychmiast, zakrywając jej usta dłonią. –
Uwielbiam, jak to brzmi. I cieszę się, że się zatrzymałyśmy. Ten świat
jest taki nowy i ciekawy. A poza tym uwielbiam być z tobą, obojętnie,
gdzie jesteśmy.

– Ale obiecałam doprowadzić cię do domu i to właśnie zamierzam
zrobić – Nert odpowiedziała jej uparcie.

Zeszły na powierzchnię. Płyty otworzyły się i wypuściły je z kokonu
energii. W zasadzie nie były im już potrzebne, chociaż Nert zdecydo-
wała się je na razie zachować. Rzadko się do tego przyznawała, ale
jej również podobało się latanie w pojazdach. Zmiana postaci dawała
nowe wrażenia i perspektywę. Lubiła takie zwiedzanie okolicy, ale
niepokoiła ją Aner. Bielsza od bieli aura słabła, szczególnie przy po-
nadświetlnych prędkościach. Dlatego tym bardziej nie oponowała, aby
co jakís czas zatrzymywały się na odpoczynek. Ta nowa planeta była
do tego stworzona. Gdzie nie spojrzały, widniała niezakłócona niczym
biel, spotęgowana jeszcze przez jasne światło tutejszej gwiazdy. Krysz-
tały tworzyły zarówno gładkie podłoże, jak i geometryczne konstruk-
cje przypominające trójkątne lub gwiaździste figury. Na każdą z nich
składały się nachodzące na siebie miliony mniejszych odłamków, wy-
rastających zewsząd, jakby były żywe. Do tego wibrowały na wietrze,
wydając z siebie melodyjne dźwięki, jakby ze sobą rozmawiały.

– To jedna z najdalej wysuniętych tego typu planet w tej galaktyce.
Cieszmy się nią, dopóki odwiedzają ją tylko nieliczni, jak my. Prędzej
czy później każdy odłamek zostanie zabrany i pocięty na właśnie ta-
kie małe kulki, jakimi płaciłyśmy za pojazdy. Tak działają materialne
skupiska żywych istot.

– Ale przecież to bez sensu! – W głosie Aner zabrzmiał prawdziwy
smutek. – Nie mogą po prostu dawać pojazdów potrzebującym po-
dróżnikom? Po co niszczyć planety?

– Dobre pytanie... – Nert sama się nad tym zamyśliła.
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Nie rozumiała materialnych bytów. Ale nie miała ochoty zastana-
wiać się nad nimi teraz, kiedy śmigały i ścigały się po powierzchni
planety, podziwiając z bliska kryształowe konstrukcje albo obserwo-
wały razem różnobarwne chmury pyłu, tworzące nad nimi iskrzące
mozaiki.

– Ślicznie tu – Aner przytuliła się do niej.
Bliskość dodawała jej sił. Nert z kolei czuła, że nigdy jeszcze eks-

plozje kolorów nie wydawały jej się równie piękne.

* * *

„Każda wibracja ma swoją barwę. Kiedy więc fala dźwiękowa jest dla
ludzkiego ucha literą, litera ta także ma kolor. A jest przezroczysto-
srebrnobiałe jak czysta woda albo tafla lodu. B jest brązowe jak pień
dębu. C jest ciemnoczerwone jak krew. D jest metaliczne jak ostrze
noża. E – soczystozielone jak lísć w środku lata. F jest ciemnożółte jak
piasek na plaży. G jak winogrona, ciemnofioletowe. H jasnoróżowe.
I jest jasnoszare. J jak lody kawowe. K ma jaśniejszą czerwień niż
C. L przypomina A, ale idzie bardziej w niebieski. M jest bardziej
niebieskie niż L. N jest podobne do F, ale bardziej beżowe, jak piasek
na tropikalnej plaży, jasny i ciepły, i bardzo miękki. O jest zupełnie
czarne. P pomarańczowe. Q wísniowe jak wytrawne wino. R jest
srebrnym metalem. S jasnozielone jak líscie paproci. T świeci na złoto.
U jest prawie równie brązowe jak B, ale jaśniejsze. W ciemnoróżowe.
X bordowe jak burak. Y ma odcień chłodnego brązu jak polakierowane
drewno. Z jest soczyście ciemnozielone”.

Dziewczyna odłożyła notes i zamyśliła się. „Gdyby można było ko-
lorami nadawać imiona, ludzie mogliby sobie wybierać te, które wy-
glądają najładniej. Jakbym miała z ulubionych liter utworzyć rysunek,
byłby to iskrzący się na złoto statek kosmiczny lądujący na tropikalnej
plaży z zielonymi palmami. Taki, jak w moim śnie”.

„Dzieli nas jedynie niewidzialna granica międzywymiarowości i jed-
no drżenie atomu”. Której́s nocy zerwała się z łóżka. Zdążyła przy-
wyknąć do powtarzającego się snu o małym, lądującym statku. Ale to
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zdanie ją obudziło. Dźwięczało jej w głowie jak szept tuż koło ucha,
tak bliski, że wydał jej się bardzo głośny.

– Co się ze mną dzieje?
Potarła dłonią bolące skronie. Pulsowanie w głowie nie ustępowało.

Znowu czuła, że śniło jej się coś bardzo, bardzo ważnego. Do tego
mającego związek z jej pracą magisterską o falach i neutrinach. Ale
jak zwykle nie potrafiła ująć tego w słowa.

Czuła ogromny głód wiedzy. Studiowała bez przerwy, nie potrafiąc
oprzeć się wrażeniu, że wszystko powinno być inaczej. Do jej najnow-
szych ulubionych tematów należało zagadnienie Wielkiego Wybuchu.
Czy gdyby odnaleźć punkt, od którego wszystko się zaczęło, można by
było przenieść się do innego wymiaru? Zapytała o to kiedyś jednego
z profesorów, na co odpowiedział pobłażliwym śmiechem. Odparł,
że samo założenie istnienia takiego punktu w przestrzeni jest zupełnie
bez sensu. Ona czuła, że miało sens, ale wciąż pamiętała, że lepiej
zachowywać swoje alternatywne teorie dla siebie.

„Dzieli nas tylko niewidzialna granica międzywymiarowości i jedno
drżenie atomu”. Zapisała zdanie ze snu. Prześladowało ją. Wydawało
się bardzo ważne. Kiedy zamykała oczy, widziała siebie w białej prze-
strzeni. Niczym lodowiec na Antarktydzie, ale w snach niebo było
tak samo białe jak śnieg. I mimo że była to czysta biel, miała od-
cienie, a wszystkie równie jasne. „Ludzka percepcja musi być ogra-
niczona, przecież nawet delfiny słyszą więcej. A co jeżeli istnieje też
dużo więcej kolorów?”. Miała wrażenie, że do tej bieli należy. Była jak
wspomnienie domu z wczesnego dzieciństwa, takiego, którego się nie
pamięta poza nieuchwytnym wrażeniem i uczuciem tęsknoty.

– Ej, połamiesz! – zawołała, gdy odgłos dobiegający od strony re-
gału wyrwał ją z zamyślenia.

Odłożyła notatki na bok i wyciągnęła rękę. Koło drzwi stała Kate, jej
współlokatorka. Miała jasne włosy, podobne do jej własnych, ale krót-
sze, przycięte równo do ramion, z modnie wycieniowaną grzywką.
Obcisły fioletowy sweterek i trochę za mocny makijaż sugerowały,
że gdzieś się wybiera, zapewne na cały wieczór. Oddała jej niewielki
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kawałek górskiego kryształu. Annie kupiła go dopiero w zeszłym ty-
godniu i wydawał się najbardziej ĺsniący w całej jej kolekcji. Miesz-
kały razem z Kate już piąty rok i było między nimi coś w rodzaju
siostrzanego porozumienia, jeśli chodzi o tolerowanie swoich małych
dziwactw.

– I tak byś nie zauważyła braku, masz ich już chyba z dwieście!
– Sto osiemdziesiąt jeden. I dokładnie tyle mi trzeba – odparowała,

podkreślając ostatnie słowo.
Kate popukała się palcem w czoło. Cały akademik wiedział, że krysz-

tały w ich pokoju stanowią coś w rodzaju ołtarzyka i Annie wściekała
się zawsze, kiedy ktoś brał je do ręki. Dlatego przestawiali je pod byle
pretekstem. Westchnęła. Dałaby wiele za własne mieszkanie, gdzie
miałaby spokój. Na to niestety musiała jeszcze trochę poczekać. Od-
wróciła się ostentacyjnie z powrotem do biurka.

– Idziemy do kina, zabierzesz się?
Wbrew pozorom Kate była sympatyczna i nie dawała się łatwo zra-

zić. Za co Annie ją lubiła. Bez niej przesiedziałaby zamknięta w pokoju
całe pięć lat studiów. Sama nie umiała inicjować spotkań towarzy-
skich; zresztą wcale ich jakoś bardzo nie potrzebowała. Tego wieczoru
tym bardziej nie miała ochoty nigdzie wychodzić. Głowa ją bolała po
niedospanej nocy, a umysł podsuwał chaotyczne, dziwne myśli i zda-
nia. W tej chwili pragnęła tylko ciszy.

– Innym razem. Ale dzięki za propozycję.
– Wyszłabyś czasem do ludzi. – Usłyszała jeszcze od strony drzwi.
Z westchnieniem wróciła do pisania. Nie żeby nie lubiła chodzić

do kina. Zwykle jednak na tym wieczór się nie kończył, a ona nie
umiała się odnaleźć w większej grupie, kiedy wypadało rozmawiać
o byle czym i być wesołym. Jej było najbardziej wesoło, kiedy cho-
dziła do planetarium. Albo jeszcze lepiej: kiedy miała dostęp do uni-
wersyteckiego teleskopu. Przeszukiwała niebo kawałek po kawałku
w irracjonalnej nadziei, że zauważy jakąś nową gwiazdę. Taką, której
jeszcze nie nazwano. Wtedy to ona mogłaby wymyślić dla niej imię
i zasłynęłaby w astronomii. Sama ta myśl powodowała szybsze bi-
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cie serca. Wyobrażała sobie nieraz, że ta gwiazda miałaby takie imię,
jak złoty statek kosmiczny z jej snów. Statek, który kiedyś wyląduje
na Ziemi i ją stąd zabierze. To była kolejna myśl, którą nauczyła się
zachowywać tylko dla siebie.

Na koniec studiów jednak wyszła do ludzi. Dokładnie raz, w wie-
czór, kiedy zorganizowano bal absolwentów i „no raz możesz się po-
święcić”, jak stwierdziła ironicznie Kate. Nie chciała sprawiać jej przy-
krości. Kupiła nawet specjalnie na tę okazję biały garnitur. Damski,
dopasowany do figury, z krótką marynarką wciętą w talii i posrebrza-
nymi klapami. Postanowiła, że naprawdę spróbuje w ten wieczór „być
człowiekiem”. Rozmawiała i starała się uśmiechać. Zastanawiała się,
jak by to było rzeczywíscie dobrze się bawić w tym tłumie, nie czuć
samotności i po prostu się rozluźnić. Tak jak Kate, która brylowała
na parkiecie, tańcząc w kółeczku kilku osób. Wyobraziła sobie na
moment, że ktoś ją trzyma w pół i kołysze się razem z nią w rytm
muzyki i że przez chwilę sama nie myśli o gwiazdach. Prawdopodob-
nie wahanie odbiło się na jej twarzy, bo po chwili ktoś pociągnął ją za
rękę. Była tak zaskoczona, że się nie opierała. Znajomy z roku, któ-
rego imienia nie mogła sobie przypomnieć, miał sympatyczną twarz
i związane w kitkę włosy, równie jasne jak ona. Nosił białą koszulę
przepoconą pod pachami. To było pierwsze, co zauważyła. Pot i nie-
przyjemny zapach. Wzdrygnęła się i cała zesztywniała. Chłopak był
bardzo uprzejmy. Naprawdę się starał nie przekraczać żadnych gra-
nic. Nie dotknął jej nawet dłońmi, tylko przełożył ręce przez jej głowę
i splótł palce za jej plecami.

– Rozluźnij się – uśmiechnął się zupełnie szczerze.
Usiłowała odpowiedzieć uśmiechem i wczepiła się paznokciami

w fałdy jego koszuli na ramionach, starając się nie dotykać niczego
poza materiałem. Piosenka na jej nieszczęście była wolna i długa,
a ona czuła się jak uwięziona przez obcą istotę, której promieniowanie
działa na nią destrukcyjnie. Zacisnęła zęby i kołysała się razem z nim
do rytmu, nie patrząc mu w oczy ani nie odzywając się ani słowem.
Wydawało jej się, że kropelki jego potu dolatują do niej i osiadają na
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skórze, aż wszystkie jej mięśnie znów napięły się prawie na granicy
bólu. Dokiwała się jakoś do końca utworu. Chłopak puścił ją i szar-
mancko podziękował za taniec. Po chwili zniknął w tłumie. Z ulgą
opuściła parkiet i nie żegnając się z nikim, wyszła z imprezy.

Po powrocie do akademika natychmiast wskoczyła pod prysznic.
Dopiero po przebraniu się w miękką, bawełnianą pidżamę i wypiciu
dużego kubka herbaty, odetchnęła z ulgą. Jeżeli kiedykolwiek miała
ochotę na eksperymenty z bliskością drugiego człowieka, właśnie się
z nich wyleczyła. Ścísnięty żołądek przypominał jej o tym doświadcze-
niu jeszcze przez kolejnych kilka godzin, nie pozwalając zasnąć. Kiedy
Kate wróciła, cała roześmiana i podchmielona, o trzeciej nad ranem,
zastała zapalone światło i Annie siedzącą na łóżku z książką w ręku.

– Widziałam! – wykrzyknęła triumfalnie, celując w nią palcem. –
Widziałam, jak tańczyłaś. No, opowiadaj, jak było? – Bezceremonial-
nie rozsiadła się na jej kołdrze.

– Okropnie – powiedziała szczerze Annie.
Mina Kate nieco zrzedła.
– Ale tańczyłaś, dziewczyno! Pierwszy raz! To postęp!
– Postęp w czym?
– No... – Kate przez moment wyglądała na zbitą z tropu. Najwy-

raźniej nie takiej reakcji się spodziewała. – W życiu! Myślałam, że się
dobrze bawisz! A jak się ośmielisz, to...

– To nie ma nic wspólnego z nieśmiałością – odparła sucho. Brak
zrozumienia ze strony przyjaciółki zaczynał ją irytować. – Chciałam
ostatecznie się przekonać, że do takich rzeczy się nie nadaję. I prze-
konałam się. Czułam się źle i nie chce mi się nawet o tym gadać. OK?

– Dobra, dobra... – Kate podniosła się, ziewając. – W każdym razie
impreza była faaaajna... – Padła na swoje łóżko tak, jak stała, i wkrótce
zaczęła chrapać.

Annie nie spała aż do świtu. A kiedy zmęczony organizm dał w koń-
cu o sobie znać, wydawało jej się, że wraz ze wschodzącym słońcem
do pokoju wkradł się przez okno ciepły złoty promień, który oświetlił
jej twarz. Zamknęła oczy i przez chwilę zdawało jej się, że ktoś pogła-
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skał ją po policzku. Ale to musiało po prostu oznaczać, że nareszcie
zasnęła.

* * *

– Nie umiem się zmienić. Popatrz na mnie... Nert?
Nert dostosowała swoją postać i chwyciła ją gwałtownie w ramiona.

Z przerażeniem zdała sobie sprawę, że to prawda. Struktura mole-
kularna Aner zmaterializowała się na stałe. Była co prawda jeszcze
na tyle elastyczna, że pozwalała jej na przebywanie w tej przestrzeni
i kontrolowanie funkcji życiowych obecnej formy, ale samodzielne la-
tanie nie było już możliwe.

– Nie rozumiem... – Usiadła tak, aby Aner mogła położyć głowę na
jej kolanach.

Nachyliła się nad nią i wysyłała delikatne promienie, które falowały
wokół i wnikały do środka materialnej powłoki. Widziała, że z jakie-
goś powodu cząsteczki Aner zwalniały wibracje i przez to zapadały
wzajemnie w swoje własne pola przyciągania. Co gorsza, nie potrafiła
tego odwrócić. Mogła jedynie spowolnić. Jej przenikanie sprawiało
Aner ulgę, ale nie zatrzymywało procesu. To było coś nowego. Prze-
cież dotychczas panowała nad energią i materią tego wszechświata.
Tyle że Aner nie pochodziła stąd. Była pierwszą istotą, która wymy-
kała się jej wiedzy.

– Jak tu biało. – Aner rozejrzała się.
To była już kolejna planeta składająca się z lodu i kryształów. Takie

lubiła najbardziej, ponieważ przypominały jej trochę jej własny wy-
miar. Wiatr ścinał płaty lodowca i rzeźbił je w fantastyczne kształty.
Tworzyły ogromne pałace złożone z biało-przezroczystych słupów.
W świetle mieniły się na zielono i błękitno, ale dominującym kolo-
rem była ĺsniąca biel. Planeta wydawała się pusta, prawdopodobnie
niskie temperatury odstraszały potencjalnych kolonistów, lecz one nie
czuły zimna. Kiedy nie wiało, panowała idealna cisza i spokój.

– Nert? Kiedy dolecimy do domu, zostaniesz tam ze mną?
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Coś w niej zadrżało na to pytanie. Dopiero teraz zdała sobie sprawę,
że nigdy już nie będzie chciała podróżować przez kosmos bez Aner.
Otuliła ją miękkim kokonem energii.

– Zostanę.
Otoczyła ją dodatkową osłoną, a sama przeistoczyła się w niewielki

statek. Miał złotą barwę i owalny kształt, zupełnie gładki na zewnątrz.
Wewnątrz utrzymywał stałe císnienie i wyższą temperaturę, na wypa-
dek gdyby ciało Aner zaczęło i tego potrzebować. Ciepła energia fa-
lowała wokół Aner, powoli, w stałym rytmie, uspakajając i w końcu
usypiając. Statek-Nert wystrzelił w kierunku centrum.

* * *

Annie zarabiała na życie, wykładając na uniwersytecie. Sporo lat mi-
nęło, zanim udało jej się tam dostać. Zaraz po studiach musiała za-
dowolić się nauczaniem fizyki w gimnazjach, ponieważ profesorowie
dopatrzyli się dziwnych rzeczy w jej pracy magisterskiej. Uznali, że al-
ternatywne teorie rozwoju kosmosu opisuje w sposób zbyt autoryta-
tywny i mało naukowy. Mimo to nie poddała się i po dziesięciu latach
dostała na upragnione studia doktoranckie z astronomii. Na temat
pracy wybrała rozszerzanie się wszechświata. Nurtowały ją pytania:
czy kosmos będzie się rozszerzać w nieskończoność? Czy galaktyki
niesione są siłą eksplozji Wielkiego Wybuchu? Czy ten pęd kiedyś się
zakończy i wszystko zacznie się cofać? Trochę jak cofające się tsunami.
A kiedy dotrze do źródła, wtedy... No właśnie, co?

Jak prawie co roku pojechała na urlop w góry. Kochała te wycieczki
nawet w zimie, chociaż źle znosiła mrozy. Kiedy była na szlaku, na
wysokości większej niż półtora kilometra, a drzewa stopniowo zastę-
powała przykryta śniegiem kosodrzewina, odżywała. Zmęczenie mi-
jało i czuła w sobie przypływ radości życia. Nie wspinała się nigdy
profesjonalnie, z linami i hakami, ale wystarczało jej kondycji na ten
poziom, gdzie skały otoczono łańcuchami, a chmury bywały nieco po-
niżej szlaku. Nie chodziło o to, aby wisieć na pionowej skale, ale
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o widok samej przestrzeni. Przez kilka godzin mogła nikogo nie spo-
tkać i nie widziała nic poza lodem, śniegiem i ciszą. To ją uspokajało,
sprawiało, że czuła się bliżej nieba.

Tego roku czuła jeszcze bardziej, że najchętniej zostałaby na noc
pod gwiazdami, ale zimno zmusiło ją w końcu do powrotu do schroni-
ska. Zamówiła ciepłą kolację i siedziała samotnie przy małym stoliku
przy oknie, zastanawiając się, jakie jest prawdopodobieństwo, że do-
kwaterują jej kogoś do pokoju. W schroniskach rzadko zdarzały się
pokoje jednoosobowe, a nawet jeśli, to i tak nie było jej na taki stać.
Tym razem w jej pokoju stały w sumie cztery łóżka i obawiając się,
że pozostałe nie będą puste, nie spieszyła się z powrotem. Kiedy zde-
cydowała się wreszcie na wej́scie na górę, czekała ją niespodzianka.

– Kate?!
– No nie wierzę! Co ty tutaj robisz? – Dawno niewidziana przyja-

ciółka rzuciła jej się na szyję.
Koło Kate stało dwoje młodych ludzi, którzy teraz uśmiechali się,

zaciekawieni. Annie poczuła, jak ogarnia ją ogromna ulga. Dzielenie
pokoju z Kate po tych wszystkich latach wydawało się być ewidentnym
uśmiechem losu.

– To jest mój chłopak, a to moja siostra, a to – Kate objęła ją bezce-
remonialnie wpół – moja akademikowa siostra. Która od dziesięciu lat
się nie odezwała, jędza! – Jej głos zdradzał jednak, że się nie gniewa.

Nie sądziła dotąd, że może tak się ucieszyć na widok kogokolwiek
ze studiów. Może jednak samotne wypady w góry nie podobały jej
się aż tak, jak to sobie wmawiała? Bez większego oporu dała się wy-
ciągnąć na piwo. Alice, siostra Kate, miała krótko ścięte, jasne włosy
i sportowy strój. Niedawno skończyła dwadzieścia osiem lat i z powo-
dzeniem pisała doktorat z ochrony środowiska. Kate z kolei pracowała
w jakimś laboratorium i szykowała się do wyj́scia za mąż.

– A co z tobą? Nadal sama?
To było ewidentnie pytanie retoryczne i nawet nie miała zamiaru

na nie odpowiadać. Zorientowała się za to, że Alice przygląda się jej
ciekawie. Poczuła, że jej spojrzenie ją peszy. Co zostało zauważone.
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– Wiecie co? – Kate ziewnęła ostentacyjnie i szturchnęła narze-
czonego pod stołem – My już idziemy spać, ale wy sobie tu jeszcze
posiedźcie. Na razie! – I zmyli się, zanim zdążyła odpowiedzieć.

– Co podać? – Ton głosu kelnera był dość wymowny. Na stoliku
stały cztery puste szklanki po piwie i coca-coli, a ludzi w pubie przy-
bywało.

– Macie grzane wino? To poprosimy dwa. Duże. – Zażądała Alice,
zanim Annie zdążyła zaprotestować.

Pomyślała, że widać było podobieństwa w osobowości sióstr.
– Mają tu najlepsze grzane wino. Mam nadzieję, że lubisz? –

Dziewczyna zreflektowała się nieco za późno.
Annie uśmiechnęła się do niej, rozbawiona. Lubiła, istotnie. Po

opróżnieniu połowy kubka zrobiło jej się przyjemnie ciepło i nagle
miała dużo do powiedzenia. Obie miały.

– Naprawdę z nikim nie byłaś na randce, tak jak mówi Kate?
– Kate ma za długi język – odparowała. – No nie byłam. I co z tego?
– Bo ja bym się zaraz z tobą umówiła – odparła Alice.
Jej kubek był już prawie zupełnie pusty. Annie upiła spory łyk ze

swojego. Gorąco zaczynało przybierać na sile.
– E tam. Zanudziłabyś się przy mnie.
– Wc-cale, że nie! Udowodnić ci? Powiedz mi wszystko o sobie.

Tak! Wszystko. Możemy tu siedzieć do rana. Kelner! Jeszcze dwa
grzane wina prosimy. Duże! – Głos Alice mógł z powodzeniem być
słyszalny dwa piętra wyżej i na zewnątrz.

Normalnie Annie spaliłaby się ze wstydu i uciekła, ale smak grza-
nego wina z goździkami i pomarańczą wydawał jej się chwilowo zbyt
cudowny i sprawił, że zapragnęła wyrzucić z siebie całe życie.

– Wiesz, co to jest atom? Tak, atom! Cząsteczki mogą wirować
w jedną albo drugą stronę! Mówią, że to niemożliwe, ale ja wiem. Po
prostu to wiem!

– Ee... – skomentowała inteligentnie Alice, myśląc, że plotki przy-
noszone przez siostrę z akademika miały jednak jakieś podstawy.
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Ale dziewczyna wydała jej się słodka, z tymi swoimi błękitnymi
oczami w oprawie wyjątkowo jasnych włosów, takich, których nie
trzeba utleniać, bo nie ciemniały z wiekiem. Tylko mogłaby się jakoś
ładniej uczesać.

– Ja znam kosmos. Jest mi bliski, bliższy niż ludzie. Znam każdą
najmniejszą cząsteczkę, mam je w sobie.

– Metaforycznie ujmując, każdy ma – zauważyła Alice, taktownie
nie okazując, że nie rozumie z tego ani słowa.

– No właśnie! – Kufel był już prawie pusty, a głos Annie podwyższył
się do histerycznego sopranu. Nagle trzasnęła pięścią w stół, aż bar-
man obrzucił ją pochmurnym spojrzeniem. Ale ona nie dostrzegała ani
barmana, ani samej Alice, wyrzucała z siebie tylko słowa z desperacją
kogoś, kto tłumił w sobie to wszystko od wielu lat. – Jedno. Drżenie.
Atomu. Rozumiesz? Jedno. Tylko to nas dzieli. Co to jest atom? Nie
ma nic mniejszego niż atom! A my nie...

– No, są jeszcze kwarki – przypomniało się Alice z lekcji fizyki.
Alkohol wprawił ją w dobry humor i rozchichotała się nad tym sło-

wem, bo przypominało jej skwarki. Ale resztki niezalanego winem
rozsądku podpowiedziały jej, że czas kończyć ten wieczór. Chwyciła
nową znajomą pod ramię i podniosły się chwiejnie. Mróz na dwo-
rze podziałał na nie orzeźwiająco. Od pubu do schroniska dzieliło je
zaledwie kilkadziesiąt metrów, ale szły dość długo. Wiatr przegnał
chmury, odsłaniając niebo i księżyc w pełni.

– Jak r-romantycznie. – Niewiele myśląc, Alice spróbowała ją poca-
łować. Jej usta zetknęły się z powietrzem.

– Co robisz?! – Annie zabrzmiała zupełnie trzeźwo. – Nikt nie
będzie mnie... Ja już kogoś mam.

Alice zdziwiła się.
– Przecież Kate mówiła...
– P-przyleci po mnie, takim świecącym statkiem, jak ten księżyc...

I zabierze na początek wszechświata.
„Z tej mąki chleba nie będzie” – pomyślała Alice, rezygnując z pod-

rywu.
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– Chyba koniec wszechświata? Tak się zwykle mówi? – podjęła
temat uprzejmie.

– Nie. Początek.
Rano i ona i Alice niewiele pamiętały z nocnej rozmowy. Za to

Kate musiała zrezygnować z wycieczki na narty, aby zej́sć kilometr
niżej do apteki po środki na kaca. One obie leżały w łóżkach przez
cały dzień, obkładając mokrymi ręcznikami obolałe głowy. Po tym
wyjeździe nigdy więcej się nie spotkały.

* * *

Nert pędziła coraz szybciej. Gwiazdy zmieniły się w smugi światła,
stopniowo przybierając na intensywności. Im bliżej centrum, tym bar-
dziej wszystko wydawało się tłoczyć i nachodzić na siebie. Wybuchy
energii, którymi kiedyś świetnie się bawiła, teraz przeszkadzały. Sta-
rannie je omijała. Z osłabioną Aner na pokładzie obawiała się cokol-
wiek przenikać. W końcu jednak udało się jej dotrzeć do celu.

Centrum było inne niż pamiętała. Zamiast eksplodujących kolorów
zobaczyła pustą przestrzeń. Jeśli byłoby możliwe znalezienie nazwy
dla tej barwy, brzmiałaby ona przezroczystość. Taka jak czyste po-
wietrze planety, choć tutaj nie było atmosfery. Nie było niczego poza
wrażeniem przezroczystości, która sprawia, że patrzy się coraz dalej,
szukając czegoś, czegokolwiek, horyzontu, końca, góry, dołu? Cze-
gokolwiek. Nert zrozumiała, że jedynym punktem odniesienia w tym
świecie, jej własnym centrum wszystkiego, była Aner, która zaczynała
rozwiewać się w nicość.

– Aner? Aner?!
Jej biała towarzyszka była teraz mniejsza nawet od swojej ostatniej

materialnej postaci. Zmieniła się w światło, które kurczyło się w zani-
kającą kulkę. Nert dostosowała swoją formę i chwyciła ją w dłonie.

– Dlaczego? Nic nie rozumiem. Dlaczego!?
Jej krzyk wzbudził nową falę energii. Przezroczystość zadrgała,

zafalowała i zastygła z powrotem. Żadna fala nie mogła powrócić, bo
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nie miała się od czego odbić. Jej białe centrum wszechświata było już
ledwo widoczne, rozpłynęło się jak mgiełka. Potem było jak iskra, aż
w końcu zgasło. Mimo to nie poruszyła się. Nie otworzyła dłoni długo
po tym, jak światła już nie było.

Wreszcie krzyknęła całą sobą, rozdzierając swoją istotę, rozpadając
się na kawałki popędziła przez pustkę. W rozpaczy Nert zapomniała,
jak nagina się przestrzeń i nie umiała już opuścić centrum. Latała
więc bez celu, który nie mógł zaistnieć, i nie czując prędkości, która
także jeszcze nie powstała. Ogarnął ją obłęd, nie potrafiła się zatrzy-
mać ani uciec. Być może zostałaby tak zapętlona na wieczność, aż
zapomniałaby wszystko, włącznie ze swoim własnym istnieniem. Ale
ktoś ją obserwował. Ci, którzy nakrzyczeli na nią w chwili Wielkiego
Wybuchu, unosili się teraz w pustce i przyglądali.

– Stworzyłaś anomalię.
Głos odbił się od niej i zaniknął. Był jednak na tyle silny, by się

zatrzymała.
– Anomalia nie znika. Zmienia struktury. Ty zaś zmieniłaś strukturę

swojej towarzyszki na samym początku jej istnienia.
– To niemożliwe! Jak...? – Poczuła, że otaczają ją i obserwują

z zainteresowaniem. – Odpowiedzcie mi!
Nigdy wcześniej nie była tak wściekła.
Tym razem jako odpowiedź otrzymała wizję. Ujrzała siebie samą

z momentu narodzin wszechświata: maleńką iskrę zbierającą burę
za poprzestawianie w cząsteczkach. Zobaczyła, jak obrażona urosła
w mgławicę i oddaliła się, nie patrząc za siebie. Nie widząc istoty,
której budowę anomalia nie tylko zmieniła, ale i którą wyrzuciła z jej
świata w momencie Wybuchu. Istoty zbyt młodej, aby zorientowała
się, co się dzieje, gdy porwała ją eksplozja.

– To niemożliwe... – Nie wierzyła im. Nie chciała w to uwierzyć.
Została sama. Głosy oddaliły się, tak jak kiedyś. Zawsze zostawiali

ją samą wtedy, kiedy była najbardziej zagubiona. Centrum, które zro-
dziło znany jej kosmos, znowu stało się pustką absolutną. Kulka ener-
gii, w jaką zmieniła się Nert, nie była teraz większa od atomu, ale
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nie było nikogo, kto mógłby to zobaczyć. „Miałam odprowadzić ją
do jej świata. Ale była tak wszystkiego ciekawa. Przy niej skupiska
gwiazd zrobiły się pełne kolorów. Tymczasem to ja spowodowałam,
że... Aner!”.

Nert też chciała zniknąć. Nie wiedziała jednak jak. To kolejna rzecz,
o jakiej dotąd nie pomyślała: że nie wie. Najpierw nie potrafiła po-
wstrzymać Aner przez znikaniem, a teraz nie potrafiła zniknąć sama.
Nieważne, jak długo próbowała i jak kurczyła się albo transformowała.
Patrzyła nieraz, jak różne istoty oddzielały się od swoich materialnych
powłok, bo te zużywały się w końcu i rozpadały. Kiedy ona przybierała
taką postać, było to tak, jak wtedy, gdy na błękitnej planecie nosiły ska-
fandry. Na tę myśl poczuła nową falę rozpaczy. Aner zmniejszyła się
i zanikła. Nie oddzieliła się od niczego, jej energia po prostu przestała
istnieć. Jak mogło do tego doj́sć?

„Anomalia nie znika. Zmienia struktury”. I nagle Nert zrozumiała.
Skupiła się i powoli przypomniała sobie, jak się omija przestrzeń. Po-
zostali odebrali jej myśli, gdyż były na tyle silne, że słyszeli ją w całym
centrum i daleko poza nim. Zanim jednak ktokolwiek zorientował się,
co chce uczynić, Nert zniknęła. Przeniosła się do momentu sprzed
Wybuchu. Pamiętała ten widok tak dobrze. Napięcie, oczekiwanie
na eksplozję kolorów, taniec cząsteczek. Wszystko wokoło gęstniało
i wirowało. Wymiary jeszcze nierozdzielone, w jednych punkty jesz-
cze nietworzące linii, w innych czasoprzestrzenie związane w mozaiki.
Tego jednego, znanego jej uniwersum jeszcze przez tę ostatnią chwilę
nie było. Istniało za to inne, to, gdzie biel była bielsza od znanej jej
bieli. Nert rozglądała się uważnie, mniejsza od pojedynczego atomu.
Pilnując, aby jej nie zauważono, znalazła się w nowej przestrzeni. Szu-
kała tak dobrze znanego jej światła i czekała na znudzoną, złotą iskrę,
która tam, po drugiej stronie, zaraz spowoduje anomalię w więcej niż
jednym wszechświecie.

Poczuła szarpnięcie i ból. Coś rozdarło ją od środka i rzuciło w eks-
plozję. Straciła poczucie kierunku i popędziła na oślep, krzycząc w my-
ślach tylko jedno imię. Potem zapadła ciemność.
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– Nert! Twoje imię to Nert!
– Nert? Dlaczego tak? – Rozésmiała się na to nowe słowo. Ona i jej

podobni nie mieli imion, które dałoby się wyrazíc dźwiękiem.
– Bo jestés Nert. Wibrujesz w kolorach tego imienia. Twoje kolory są

piękne. – Istotka przyglądała jej się z autentycznym podziwem.
Nikt wczésniej tak na nią nie patrzył. Nert poczuła, jak sama z siebie

zaczyna iskrzyć na złoto. Przyjrzała się mniejszej kuli światła. Były
tak blisko siebie, że ich aury pomieszały się, ale złoto nie przykryło tej
niesamowitej bieli, która zwróciła jej uwagę na samym początku.

– W takim razie ty będziesz Aner. – Oświadczyła, czując w tej samej
chwili, że to imię faktycznie pasuje. Kulka rozsrebrzyła się z radości.

– Znowu wspominasz? – Znajomy głos wyrwał ją z zamyślenia.
– Przestańcie czytać mi w myślach! – zezłościła się.
Nie miała najmniejszej ochoty z nimi rozmawiać. Ale jeden zbliżył

się do granicy trzeciego wymiaru i zatrzymał w przestrzeni tuż koło
niej. Cofnęła się, zamykając szczelnie umysł.

– Tu chyba musi być bardzo nudno – odezwał się po chwili.
Obserwował, jak wpatruje się w punkt na małej, błękitnej planecie.
Nie odezwała się. Podążył za jej spojrzeniem. Razem z nią przy-

glądał się narodzinom małej dziewczynki. Na chwilę przybrał postać
typowego mieszkańca tej cywilizacji.

– Kyle – odezwała się w końcu Nert.
– Co? – Zamrugał ze zdziwieniem.
Na moment odwróciła ku niemu nachmurzoną twarz. Oboje uno-

sili się teraz na orbicie planety w prawie materialnych formach. Nert
przybrała embrionalną pozycję i wpatrzyła się znowu w dziecko na
dole.

– Twoje kolory brzmią jak Kyle. To ona to wymyśliła.
– Ach, rozumiem. – Uśmiechnął się, zadowolony, że nareszcie za-

częła się odzywać.
– Słuchaj, a może byś wróciła na trochę do domu?
Odsunęła się od niego, wściekła.
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– Co, boicie się zostawić mnie samą? Dziękuję bardzo, tu mi do-
brze.

Pokręcił głową z rozbawieniem.
– Nert, Nert... Jesteś niesamowita. Wiesz, że wszyscy już zaczęli cię

tak nazywać? Ale w zasadzie powinnísmy cię ukarać. Swoim skokiem
w anomalię omal nie zniszczyłaś was obu. I tego wszechświata przy
okazji.

– Więc dlaczego tego nie zrobilíscie?
– Ostatecznie przecież wyrwalísmy cię stamtąd. Twoje szczęście,

że centrum jest takie... Akustyczne. – Roześmiał się z własnego dow-
cipu. – Poza tym zdaje się, że najbardziej ukarałaś się sama. Tak
siedzieć w liniowym czasie i się zamartwiać? Ja bym nie dał rady.

Nie poruszyła się i nic już nie powiedziała.
„Nie mogę wej́sć do twojej przestrzeni. Ale widzę cię i jestem

przy tobie. Dzieli nas tylko niewidzialna granica międzywymiarowo-
ści i jedno przestawione drżenie atomu. Będę tutaj zawsze, będę do
ciebie mówić, opowiadać ci dalej o kosmosie, chociaż mnie nie usły-
szysz. Będę czekała na ciebie tak długo, jak długo ty czekasz na mnie,
chociaż mnie nie pamiętasz. Obiecuję ci to”. Mówiła do dziewczynki,
która przewracała się niespokojnie we śnie.

– Nert... – wyszeptało dziecko.

* * *

Studenci astronomii śmiali się czasem między sobą, że profesor jest
nieco dziwna. Sprawiała wrażenie, jakby zawsze chodziła z głową
w chmurach. Co bardziej złośliwi asystenci podśmiewali się, że wypa-
truje na niebie kosmitów, ci mądrzejsi jednak lubili ją. Była spokojna
i wycofana, ale potrafiła tłumaczyć. Ci, którzy regularnie chodzili
na jej wykłady, czuli, że z jej słów bije miłość do gwiazd, do całego
wszechświata. Profesor nie zrobiła wielkiej kariery, nie zapraszano jej
na międzynarodowe konferencje ani nie powierzano lepiej płatnych
projektów badawczych. Była na to za skromna, a w tym środowisku
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trzeba wiedzieć, czyją sympatię należy sobie zaskarbić, jeśli chce się
wybić ponad przeciętność. Ona wydawała się jednak chować w obser-
watorium przed światem i wydawało się, że najlepiej czuje się, kiedy
zostawiają ją w spokoju z jej gwiazdami.

„A-Ner”.
Wzdrygnęła się. Zamrugała i odsunęła się od teleskopu, rozmaso-

wując skroń. To już nie pierwszy raz słyszała ten głos, szept w środku
jej głowy. Czasami powodował migrenę i szybsze bicie serca. Były dni,
kiedy czuła się tak, jakby miała gorączkę, choć termometr nie wska-
zywał podwyższonej temperatury. W takie dni zdarzało się, że odwo-
ływała zajęcia i leżała w łóżku, zastanawiając się, czy szept ma coś
wspólnego z powtarzającym się snem o złotym statku kosmicznym
i złotych oczach. Czasami sięgała po notatki z dzieciństwa i zastana-
wiało ją, skąd brały jej się te pomysły w tak wczesnym wieku. Tym ra-
zem znalazła stary zeszyt z notatkami o wymiarach. Wymiar czwarty
miał „umożliwiać podróże szybsze niż światło poprzez przechodze-
nie przez przestrzeń na skróty”. Cokolwiek to miało znaczyć. To tam
miały zamieszkiwać wyżej rozwinięte cywilizacje z książek o UFO. Wy-
miar piąty był zupełnie na zewnątrz i obejmował cztery poprzednie
wymiary jako całość. Wymiar szósty był poza Wielkim Wybuchem.
Uśmiechnęła się do swojego dziecięcego pisma, chociaż coś boleśnie
ścisnęło ją w piersi.

Kiedy miała pięćdziesiąt pięć lat, któregoś dnia rektor wezwał ją do
gabinetu.

– Musimy dokonać cięć finansowych... Nie myślała pani o wcze-
śniejszej emeryturze?

Zrozumiała, że nawet tam jest już niepotrzebna. Jej serce coraz
częściej biło nierówno, ale nie zgodziła się mimo groźby zwolnienia.
Ale chociaż ta ostatnia się nie spełniła, i tak czuła się coraz gorzej.

– Pani profesor, czy wszystko w porządku? – zapytała któraś z sym-
patyczniejszych studentek przy podpisywaniu indeksu.

Uśmiechnęła się do niej, kiwając głową. Wiedziała, że jest bledsza
niż zwykle, mimo to akurat tego dnia czuła się nie najgorzej. Spojrzała
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na swoje odbicie. Krótkie siwe włosy, których nigdy nie farbowała,
plus sportowy strój, jak zwykle jasny, nadawały jej dość oryginalny
wygląd wśród kardy wykładowczej. Ona jednak lubiła wygodę. Naj-
chętniej wkładała dżinsy i białą bluzę dresową, a do tego adidasy czy
podobne obuwie. Paradoksalnie ten styl sprawiał, że wyglądała kilka
lat młodziej niż miała, co wprawiało w zazdrość koleżanki z pracy.

– Przyłóżcie się do poprawek, bo we wrześniu mnie tu nie będzie –
dodała.

– Dlaczego? – Studenci popatrzyli po sobie zaniepokojeni. Należała
do najłagodniej oceniających wykładowców.

– Jadę w góry. Wracam dopiero w październiku.
Na dźwięk własnego głosu poczuła, jak gdzieś w okolicach żołądka

robi jej się cieplej. Oszczędzała na ten wyjazd od dawna. Studenci
zaszemrali z niezadowoleniem. Część z nich naprawdę posmutniała,
co ją wzruszyło.

– To już ostatni raz. Muszę się zregenerować – uśmiechnęła się do
nich.

To była poniekąd prawda. Lekarz uparcie namawiał ją do zaprze-
stania wspinaczki wyższej niż na dwa kilometry. „Pani serce źle znosi
zmiany císnienia” – przekonywał. Postanowiła jednak, że pojedzie
jeszcze ten raz, ale na dłużej.

Jedna ze studentek, ta, która wcześniej pytała o jej samopoczucie,
zaczekała, aż gabinet opustoszeje i powróciła z niewielką paczuszką.

– Pani profesor, ja... Chciałabym podziękować za zajęcia. Na-
prawdę podobało mi się, jak opowiada pani o kosmosie. – Wyciągnęła
nieśmiało rękę z prezentem.

Dziewczyna kończyła studia i wszystkie egzaminy miała już zali-
czone, Annie mogła więc przyjąć podarunek. W pudełku był piękny,
spory kawałek górskiego kryształu. Wyszlifowany, wyglądał jak dzie-
więciokątny diament. Oczy jej rozbłysły ze zdumienia i zachwytu.

– Za to będę mogła kupić sobie mały statek kosmiczny.
Studentka roześmiała się z żartu i pożegnały się serdecznie. Ona

tymczasem długo jeszcze wpatrywała się w kryształ. Lśnił w padają-
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cym przez okno słońcu i przyszło jej do głowy, że właściwie to wcale
nie żartowała. Ale nie miała pojęcia dlaczego.

* * *

W górach ponownie poczuła, jak się uspokaja. Im wyżej wchodziła,
tym słowa rektora o emeryturze i zawísć kolegów z pracy mniej bolały.
Wszystko zostało tam w dole i było coraz mniej istotne.

– Dobrze się pani czuje? – Przechodzący turysta zatrzymał się koło
niej, gdy siedziała na skale, oparta o plecak, i odpoczywała.

– Doskonale, dziękuję.
Była piękna, słoneczna pogoda i chociaż szczyt pokryty był śnie-

giem, można było siedzieć nawet bez kurtki. Przynajmniej przez jakís
czas.

Pomyślała, że patrzenie na tę roziskrzoną biel i przestrzeń nigdy jej
się nie znudzi. Tu wciąż czuła się bliżej nieba. Stopniowo robiło się
coraz cieplej i jaśniej. Najpierw myślała, że oślepiło ją słońce. Pod-
niosła głowę i wtedy zobaczyła, że znajduje się na tropikalnej plaży,
a to, o co się opierała, okazało się pniem pochylonej palmy. Zamru-
gała ze zdziwieniem. To sen? W oddali słyszała szum oceanu i czegoś
jeszcze. Niewielki, złocisty statek kosmiczny, wyglądający jak opisy-
wany w książkach latający spodek, obniżył się przed nią i wylądował
na piasku. Wstała powoli i wpatrywała się w niego bez tchu. Wyda-
wał jej się znajomy i bardzo bliski, ale nie potrafiła sobie przypomnieć
dlaczego. Kiedy złoty metal zaświecił, straciła na moment zdolność
widzenia. Było tak jasno, że zachwiała się na nogach, aby zdać so-
bie sprawę, że wygląda inaczej niż chwilę temu. Była decydowanie
młodsza i jakaś inna. W jej kierunku szła kobieta ze snów. Miała dłu-
gie, ciemne włosy i skafander w tym samym kolorze, co przed chwilą
statek. Annie czuła, że jest jej bliska, ale wciąż nie mogła sobie przy-
pomnieć, skąd ją znała. Kobieta wydawała się zauważyć jej wahanie,
bo zwolniła kroku i tylko wpatrywała się w nią intensywnie. Kiedy się
do niej zbliżyła, Annie pomyślała, że w tych złotych oczach błyszczy
rozpaczliwa tęsknota.

778



– Mam na imię Nert.
W jej głosie było więcej smutku niż zdolny byłby unieść człowiek

przez całe swoje życie. Annie zakręciło się w głowie. Po chwili nic już
nie widziała.

* * *

Aner obudziła się i pierwszym, na co zwróciła uwagę, była biel. Trochę
taka, jak na kryształowej planecie, tyle że wydawała się jeszcze bielsza
i znajoma.

– Nert? Gdzie jesteśmy? – zapytała.
Złote światło zaiskrzyło radośnie. Otaczało ją falującą energią i spra-

wiało, że było jej bardzo miękko i wygodnie.
– W domu. W twoim domu.
– Ale kiedy? Ja... Czy ja zasnęłam?
– Tak, zasnęłaś. – Głos Nert lekko zadrżał.
Myśli Aner były pomieszane, jakieś sceny wirowały we wspomnie-

niach, ale nie potrafiła ich uporządkować.
– Na długo? – Zafalowała pytająco.
Tym razem złote światło zmniejszyło się nieco.
– Nie. Na chwilę. Musiałaś się zregenerować.
Aner wyczuła jej wahanie. Kilka wyraźniejszych obrazów prze-

mknęło przez jej umysł. Mała, błękitna planeta, mniejsza od centrum
galaktycznej komunikacji. Ale to wydało jej się bez sensu. Przecież
ostatnie, co pamiętała, to transformacja Nert w statek, aby zabrać ją
jak najszybciej do centrum tamtego wszechświata. Musiały dotrzeć do
celu, gdy spała. Ogarnęła ją ulga i radość, gdy zorientowała się, że jest
niematerialna. Wyzdrowiała.

– Możemy znowu latać!
– Tak! – Nert poczuła się bardzo szczęśliwa. – Oprowadzisz mnie?
– Tak! Ścigamy się? – Bielsza od bieli kula energii popędziła

w przestrzeń, a druga, nieco większa i złota, dogoniła ją, iskrząc. Dwa

779



światła zawirowały, dotknęły się i utworzywszy wspólną, złotobiałą
aurę, pomknęły przed siebie.

Opowiadanie to dedykuję pamięci prof. Anny Bruzdowicz – mojej cudownej na-

uczycielki fortepianu, która zakończyła życie we wrześniu 1991 roku na górze Trisul

w Himalajach, w wieku pięćdziesięciu pięciu lat. Gdziekolwiek jest, mam nadzieję,

że odnalazła swoją „Nert”.
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GŁOS KOSA

–
JULIA FATIMA ZAGÓRSKA

Pantaera, skorpion i wilczyca – swoje oblicza realizuje w różnorod-
nych obszarach: od stosunków międzynarodowych i korpożycia przez
liny i bokserskie rękawice po ponownie po latach uniesione do pisania
pióro. Zaczęło się od licencjatu o ludności Rohingya w Birmie, ewo-
luowało w wywiady do magazynu „Replika”, aż czas przyszedł i na
prozę.
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Mówi się, że każdego da się złamać. Brutalnie, niemal bezmyślnie –
przetrącić kręgosłup i truchło wrzucić do rowu. Albo precyzyjnie –
znaleźć najbardziej wrażliwy punkt, wygiąć go w tym miejscu do gra-
nic możliwości i trzymać, sprawiając, że kryjąca się na krańcu świado-
mości złudna nadzieja jedynie przedłuży cierpienie. Wtedy sam fakt
przetrwania jest już torturą.

Niezależnie od metody, efekt jednak pozostaje ten sam: do tego,
kim się było, nie ma powrotu.

* * *

Obudziła się o świcie wraz z pierwszym pianiem kura. Poranki nie
musiały jej wołać, witała je z szeroko otwartymi oczami i uśmiechem
na twarzy – była niczym uosobienie energii i radości. Sprężystym
ruchem dopadła do okna i otworzyła je na oścież, wpuszczając do
skromnie urządzonej izby chłodne powietrze i śpiew ptaków. W głębi
pomieszczenia rozległ się jęk. Postać skryta pod pierzyną owinęła się
szczelniej, wystawiając jedynie rękę w dobrze znanej im obu próbie
negocjacji. „Dzień może jeszcze chwilę zaczekać” – pomyślała Maara.
Odgarnęła z twarzy blond kosmyk i podeszła z powrotem do łoża.
Przesunęła palcami po wystawionej dłoni, a następnie wślizgnęła się
z powrotem pod przykrycie, dołączając do przyjemnie rozgrzanego
ciała Van. Kobieta momentalnie pochwyciła ją i przytuliła, chwilę za-
mieniając na kolejną godzinę urwaną rzeczywistości.

Nie miały prawa wiedzieć, że był to ostatni raz.

* * *

– Co masz dzisiaj w planach? – zapytała Van, obejmując Maarę ra-
mieniem. Drugą ręką poprawiła czarne, krótkie i wciąż rozczochrane
po nocy włosy. Maara zmierzwiła je jeszcze bardziej, ignorując pyta-
nie, które zawisło w powietrzu.

– To niesamowite, ile ich masz... Van... Zastanawiałaś się kiedyś
nad sprzedażą?
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– Najpierw musiałabym je zapuścić... Co ty na to?
– Tutejsze szlachcianki podobno płacą horrendalne kwoty za pe-

ruki. Mogłybyśmy w końcu wyruszyć w jakąś podróż. – Maara wes-
tchnęła, rozmarzona, śledząc wzrokiem przesypujące się przez jej palce
kosmyki.

– Myślisz, że byłoby mi do twarzy? – Van uniosła brew, przyklepując
włosy na czole i zasłaniając nimi lewe oko. Parsknęła, rozbawiona tą
wizją.

– Może nawet do Złotego Miasta? Zawsze chciałam zobaczyć Smo-
czą Wyspę... – dokończyła tymczasem Maara, a Van, widząc brak re-
akcji na swoje słowa, zrozumiała, że nie doczeka się już odpowiedzi
na pytanie o plany. Znała swoją partnerkę wystarczająco długo, by
wiedzieć, że nie ma sensu się o to spierać. Spoważniała i obróciła się
więc na bok, by móc spojrzeć jej w oczy.

– Chciałabyś? Co prawda żegluga ostatnio zdrożała, ale... Mo-
głabym znaleźć dodatkową pracę, a na samej wyspie mam dalekich
krewnych. Zwracają trochę mniej uwagi na status społeczny niż moja
rodzina. – Uśmiechnęła się pokrzepiająco. – Zapytam Starego Yveta,
czy przydałaby się mu znowu pomoc. Zeszłej zimy pomógł nam w pod-
reperowaniu budżetu, więc może i teraz przyjmie dodatkową parę rąk
– przypomniała Maarze, a jej umysł zaczął już zbierać i analizować
wszelkie pomysły i potrzeby, którymi powinny się zająć przed taką
podróżą. – Futra miały wtedy lepszą cenę, ale i tak powinno wystar-
czyć. Będzie trzeba też sprawdzić... – Przez dłuższą chwilę Van wyrzu-
cała z siebie kolejne możliwości, z namysłem marszcząc brwi i będąc
już zdecydowanie dalej w swoich przemyśleniach, niż można było się
spodziewać po rzuconym ot tak pomyśle. Tymczasem Maara wpatry-
wała się w nią z uśmiechem, nie przerywając, ale też nie podejmując
wątków i tylko gładząc ją leniwie po karku. Van przymknęła powieki
i uniosła kąciki ust w uśmiechu; ostatnie zdania wypowiedziała wol-
niej. Stały się też krótsze, mniej składne, aż przeszły w pomruk.

– Mmm... Jednak nie chcesz rozmawiać, co? – Uśmiechała się, czu-
jąc raz delikatne, a raz mocniejsze dotknięcia palców na skórze. Kor-
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ciło ją, by rozmowę zakończyć jak zawsze właśnie na tym: pięknym
pomyśle, który nigdy nie doczeka się realizacji, lecz który ogrzewa
wyobraźnię na tyle, by przetrwać kolejny dzień. Maara miała takich
pomysłów na pęczki, każdego dnia nowy. Lecz jedna myśl nie dawała
Van spokoju i z niezadowoleniem, że to rozsądek wygrał, otworzyła
powieki, by spojrzeć ponownie na ukochaną.

– Ale mówię poważnie. To nie taki znowu nierealny pomysł. Wspo-
minasz o Wyspie już kolejny raz, więc trochę o nią wypytałam... Moż-
liwe, że masz rację i tam znajdziemy to, czego szukasz – przygryzła
wargę, wahając się, lecz dokończyła po chwili ciszy. – Tylko właśnie
potrzebujemy środków. Przy moich obecnych zarobkach uzbieranie
odpowiedniej kwoty zajęłoby nam kilka miesięcy, ale gdybyś zaczęła
w końcu ściągać zaległe opłaty za leczenie, udałoby się szybciej. Może
to najwyższy czas? Przyjmujesz tych nieszczęśników od rana do nocy
i...

Na ten pomysł Maara żachnęła się, marszcząc brwi. Wyślizgnęła się
z objęć Van, wstała i sprężystym krokiem podeszła do fotela. Chwyciła
leżące na nim w nieładzie ubrania, a każdy jej ruch emanował złością.

– Wiesz doskonale, że nie mogę! Tych biedaków nie byłoby stać
i znów zostaliby bez pomocy! A szlachta i tak ma swoich magów, więc
jeśli podwyższę opłaty, to zwrócą się po pomoc magii, która choć bar-
dziej ryzykowna, będzie zdecydowanie tańsza. Potrzebuję przykrywki
i ich sympatii, by w spokoju prowadzić badania nad tym cholerstwem!
– mówiła, starając się rozplątać wiązania gorsetu.

Van również wyszła spod kołdry, choć ewidentnie z mniejszą ochotą
i podeszła do Maary. Objęła ją od tyłu i oplotła mocno ramionami.
Czuła, jak tamta drży, wzburzona, dłonią przykryła więc jej dłoń i odło-
żyła ubranie na blat stolika. Odgarnęła z jej karku włosy i ucałowała
z wolna, czekając, aż Maara się uspokoi. Gdy ta objęła w końcu jej
ramiona, odezwała się ponownie:

– Wiem... przepraszam – wyszeptała jej do ucha i przygryzła jego
płatek, chcąc rozładować wiszące w powietrzu napięcie. Przesunęła
się, by zobaczyć jej twarz. – Kochanie, spójrz na mnie. – Uniosła jej
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podbródek, uśmiechając się. – Damy radę. Masz za dobre serce, ale
taką cię brałam.

Maara znów prychnęła, ale nie przerywała.
– Znajdę inny sposób na zarobienie i wsiądziemy na statek po twojej

następnej przemianie, a potem udamy się prosto do Złotego Miasta.
To, co chciałam powiedzieć wcześniej... Słyszałam, że w jego okolicy
są pozostałości druidzkiego kręgu. Naih Dun... Podobno wciąż da
się ich odnaleźć, strzegących swojej wiedzy. Na pewno będą w stanie
ci pomóc w badaniach. A jeśli nie oni, to znajdziemy kogoś innego.
Choćby i na końcu świata. Bylebyś tylko była szczęśliwa.

– Potrafisz być przekonująca, jeśli tylko chcesz, lady Van Vin’ter
– mruknęła w końcu Maara, łamiąc się i podnosząc wzrok na swoją
rozmówczynię.

– Uczę się od najlepszych, lady Maaro Vin’ter.

* * *

Czas bywa złudny. Wciąż myślimy, że go mamy. Wciąż myślimy, że na-
dejdzie jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna pełnia, jeszcze jedna okazja,
by spełnić to, o czym się marzy.

A wtedy piasek w klepsydrze nagle przesypuje się do końca. Od-
zywa się głos, o którym wolelibyśmy na co dzień nie myśleć, mówiąc:
rozliczam.

* * *

Wspomnienie poranka wciąż przyjemnie ją rozgrzewało. Krzątając się
po niewielkiej izbie wypełnionej ziołami, nuciła i śpiewała pod nosem:

O głosie kosa, co budzisz mnie o świcie ze snu,
Ja wiem, że już wkrótce odejdziesz i przyjdzie czas na zimę;
Lecz udajmy wspólnie, udajmy, że to nie koniec twych uczuć,
Udajmy, że wszystko nie skończy się za chwilę.
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O głosie kosa, co budzisz mnie o świcie swą piésnią,
Ja wiem, że już wkrótce zanucisz ją innej;
Lecz udajmy wspólnie, udajmy, że jestem twą jedyną,
Udajmy, że nie czeka nas rozstanie pośród nocy zimnej...

– To dziwna pioszenka, mamy pszeciesz wiosznę – rozbrzmiał dzie-
cięcy głosik.

– Cichutko, Szamor, nie wolno przeszkadzać Mądrej! Przepraszam,
pani. On jeszcze nie wie, jak się zachowywać... – odezwała się ko-
bieta z obawą. Przez chwilę słychać było jedynie trele ptaków zza
okna i uderzenia tłuczka o moździerz. Maara przestała nucić, lecz,
skupiona na mieszaniu ziół, nie odwróciła się i tylko uniosła do góry
palec, prosząc o ciszę. Zawartość moździerza przesypała do słoiczka,
po czym założyła ramiona na piersi i przygryzła wargę. Znierucho-
miała ze wzrokiem utkwionym w kolekcji ingrediencji zwisających
w wiązkach z sufitu i precyzyjnie posegregowanych na półeczkach.
Korzenie lukrecji i kozłka, obok zamknięte słoiczki pełne lísci mącz-
nicy, mięty i pospolitych główek czosnku. Za szybką znajdowały się
zaś fiolki o różnokolorowej zawartości, mieniące się w promieniach
wiosennego słońca.

– Ach, tak... – mruknęła pod nosem i sięgnęła w sam róg półeczki
po ampułkę z płynem o fioletowej barwie. Korek, gdy go wyjęła, był
widocznie zabarwiony od zawartości i delikatnie nadżarty. Nie przej-
mując się tym, uważnie przechyliła fiolkę, by do naczynia z przyrzą-
dzanym lekarstwem spłynęła dokładnie jedna kropla. Nie było wybu-
chu ani kłębów dymu. „Znowu ktoś będzie zawiedziony” – pomyślała
Maara z uśmiechem. I chłopi, i mieszczanie, i szlachta – chcąca ucho-
dzić za tak światową – początkowo traktowali Maarę i Van z dużą dozą
podejrzliwości i dystansu. Jednak kiedy zobaczyli, jak jedna z nowo
przybyłych sprawnie – a co ważniejsze: bez opłaty – nastawiła nogę
wnukowi Starego Yveta po nieszczęśliwym wypadku, rezerwa wyraź-
nie się zmniejszyła. Z początku pojedynczo, później wręcz tłumnie,
choć zawsze po cichu, przychodzili do Maary, prosząc o pomoc. Od
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nastawienia wybitej ze stawu kończyny, przez poradzenie czegoś na
uciążliwy kaszel i gorączkę, aż po wskazówkę, jak skutecznie usunąć
ciążę. Czy też wręcz przeciwnie – jak do niej doprowadzić. Maarę
z tego powodu, mimo młodego wieku, zaczęto nazywać Mądrą. Za-
skarbiła sobie powszechny szacunek. Lat uprzedzeń i niewiedzy nie
dało się jednak tak prosto wyrugować, toteż choć nastawienie wśród
mieszkańców miasta się zmieniło, codziennie widziała na twarzach
swoich klientów niepewność i obawę. Czasem czuła też, że oczekuje
się od niej niesamowitych efektów. Czy usprawiedliwiłyby one w ich
oczach tę początkową nieufność? Gdyby tylko wiedzieli...

– To było bardzo dobre pytanie, Szamorze – powiedziała Maara,
odwracając się do starszej kobiety i jej wnuka. Od chłopczyka trzy-
mającego rękę na blacie i machającego z przejęciem nóżkami dzieliło
ją nie więcej niż dwa kroki. Dziecko miało stopy porośnięte szcze-
cinką, a kręcone włosy na głowie ledwo przykrywały wydłużone uszy.
W przeciwieństwie do swojej wyraźnie onieśmielonej babki mały ni-
ziołek był zachwycony gabinetem Maary i gdyby mógł, pochłonąłby
wzrokiem każdy jego skrawek. – To stara piosenka, którą śpiewała
mi moja babcia, gdy byłam w twoim wieku. Nucę ją, gdy potrze-
buję się skupić. Twoja babcia też ci śpiewa? – zagaiła, starając się
odwrócić jego uwagę od fioletowej maści, którą zaczęła nakładać na
strupy i bąble pokrywające całą jego rękę. Lekarstwo z początku mo-
gło nieprzyjemnie piec, dopiero po kilku chwilach zyskując łagodzące
właściwości.

– Tak! Szpiewa mi o laszach i małych niszołkach, które szę w nich
gubią i przez to nie mogą zdąszyć na obiad! – odpowiedział zaafero-
wany chłopczyk. – Bardzo je lubię! Babciu, prawda, sze lubię?

– Tak, Szamorku... – westchnęła kobieta. Na jej twarzy pojawił się
delikatny uśmiech, który zastąpił wcześniejszy grymas obawy. Widząc,
jak kolejne rany znikają pod cienką warstewką maści, zacisnęła jednak
z powrotem długie palce na ramionach chłopczyka. – Trzeba zawsze
wracać do domu i nie biegać po lesie samemu.
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Maara kiwnęła głową, dając Szamorowi znać, że zgadza się z tą
opinią, po czym zaczęła delikatnie obwiązywać rękę bandażem.

– Gotowe! Byłeś bardzo dzielny. Łap nagrodę i zaczekaj na ze-
wnątrz, chcę zamienić kilka słów z twoją babcią. – Uśmiechnęła się do
niego, wskazując na stojącą przy drzwiach miskę wypełnioną małymi
kostkami: popularnymi w tych stronach zlepkami miodu, orzechów
i dostępnych akurat pod ręką owoców. Chłopczykowi nie trzeba było
powtarzać dwa razy; zeskoczył z krzesła i porwawszy słodycze, wy-
biegł za drzwi.

– Tylko się nie oddalaj! – krzyknęła za nim staruszka, po czym opa-
dła z westchnięciem na zwolnione krzesło. – Dziękujemy ci, Mądra.
Nic nie dawało już rady, chłopak płakał i wymiotował przez całą noc,
a bąble zaczęły pojawiać się nawet na plecach... Gdyby nie pierwsza
maść...

– Dobrze, że się do mnie zgłosiłaś. Smoczoród jadowity jest... Jak
sama nazwa wskazuje – Mara uśmiechnęła się łagodnie – bardzo nie-
bezpieczny. Przypomnij mi, proszę, gdzie się na niego napatoczył?

– On sam mówi, że nie pamięta. Ale jego kuzyn, który ma trochę
więcej oleju w głowie, wyśpiewał mi wszystko jak na spowiedzi: tam,
gdzie Gara łączy się z Tarą, trzeba przej́sć z kilometr wzdłuż nowego
nurtu rzeki i odbić na zachód. Kawałek drogi. Chłopak zapuszcza
się dalej niż powinien... I jeszcze ściąga dziecko na złą drogę. A ja
już nie mam siły za nim nadążyć. Gdyby tylko jego rodzice żyli... –
westchnęła niziołka, splatając pomarszczone palce na blacie. „I jak ja
miałabym od niej pobrać opłatę, Van? Przecież to niemożliwe. Prędzej
mi serce pęknie” – pomyślała Maara, patrząc na staruszkę ze współ-
czuciem.

Ostatnie konflikty o sukcesję nawet nie tronu, ale władztwa nad
tym regionem pozostawiły ludność przetrzebioną, a pola i osady znisz-
czone. Babcia Szamora nie była jedyną, na którą nagle spadł obo-
wiązek zapewnienia rodzinie bytu. Lord Hemroth nie dalej jak dwie
wiosny temu zwołał pospolite ruszenie, pod broń wołając wszystkie
osoby zdolne utrzymać włócznię czy kuszę. Polityczne przepychanki
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po długich i wymęczających walkach zostały w końcu załatwione przy
okrągłym stole, a ci, którzy jeszcze kilka dni wcześniej grzęźli po ko-
lana w trupach, mieli wznosić toasty za królewski ożenek.

Westchnęła. Polityka nigdy nie przejmowała się tymi, którzy są na
samym dole drabiny społecznej. Dlatego musiały się nimi przejmować
osoby takie jak ona, Maara. Jedynym plusem tej całej sytuacji było to,
że gdy przyjechały w te strony, Van od ręki znalazła pracę w straży.
Znalazła też uczniów, z którymi dzieliła się swoim szerokim doświad-
czeniem z awanturniczych lat na szlaku. Dzięki temu mogły sobie po-
zwolić na wynajęcie całkiem wygodnego domu na obrzeżach miasta.
Tu było spokojniej niż w centrum. Mogła spokojnie prowadzić swoje
badania. I nikt nie zadawał pytań, gdy raz w miesiącu wymykały się
do lasu.

Zamrugała, wyrywając się z chwilowego zamyślenia i przykryła dło-
nią palce staruszki.

– Świetnie sobie radzisz. Nikt nie byłby w stanie uchronić go przed
całym światem. Chłopak wyzdrowieje, a ja szepnę słówko Van, by ktoś
się zajął smoczorodem. Da się go skutecznie wyplenić.

– Dziękuję. Mówili, żeś słodka niczym miód, dziecinko, i mieli ra-
cję. – Staruszka jakby zupełnie zapomniała o obawach, z którymi tu
przyszła, i uścisnęła dłoń Maary, po czym wstała, wygładzając fartuch.

– Ja... – zaczęła niepewnie, ale Mądra uniosła tylko dłoń.
– Nie trzeba. Wiem – odpowiedziała i odprowadziła staruszkę do

drzwi.
Szamor siedział grzecznie pod kwitnącą jabłonią i zajadał się sło-

dyczami, zupełnie nie zwracając uwagi na zabandażowaną i zwisającą
bezwładnie lewą rękę. „Och, gdzie te czasy, kiedy szukr potrafił nam
osłodzić wszystkie problemy?” – westchnęła w duchu Maara.

Opierając się o framugę drzwi, jeszcze długo patrzyła w ślad za sta-
ruszką i jej wnukiem. Dopiero przyj́scie kolejnego pacjenta wyrwało
ją z zamyślenia, ale zanim się nim zajęła, zapisała jeszcze, by przeka-
zać Van informację o smoczorodzie przed wieczornym spotkaniem. To
była ich szansa. Może wcale nie będą musiały opuszczać Ferris?
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* * *

– Jeszcze raz! – krzyknęła, unosząc łokcie i przyjmując postawę bo-
jową. Bastard o ozdobnej głowicy i rękojeści w jej dłoniach zdawał się
nie bronią, lecz przedłużeniem ręki. Kwitnące dookoła placu kwiaty
mówiły o na dobre już rozgoszczonej w tych stronach wiośnie, a pia-
sek skąpany w słońcu zapraszał do tańca. Nie wszyscy byli jednak do
niego tak chętni jak Van.

– Nigdy z tobą nie wygram. To bez sensu! – jęknął młody półelf,
podnosząc się z ziemi. Ubranie, uszyte w najmodniejszym wyspiar-
skim stylu, miał w nieładzie; przykurzone i podarte na łokciu, na który
upadł, unikając ostatniego ciosu. Nie pozwalając mu na dalsze maru-
dzenie, mistrzyni fechtunku zrobiła wypad, w zwolnionym tempie co-
fając, a następnie wyrzucając w przód dłonie wraz z mieczem. Chło-
pak w ostatnim momencie uniósł broń, zbijając kierującą się w jego
stronę klingę i dzięki pracy nóg znalazł się nagle bliżej rękojeści prze-
ciwniczki. Jednak gdy tylko opuścił miecz, chcąc coś powiedzieć, Van
błyskawicznie puściła rękojeść swojego jedną ręką i wykorzystując po-
zycję, cofnęła łokieć, trafiając nim prosto w nos panicza. Młodzieniec
jęknął ponownie i wypuścił broń z ręki, by złapać się za twarz. Krew
spływała mu po wargach i podbródku, plamiąc fantazyjny kołnierz.
Odruchowo uniósł głowę, ale Van chwyciła go delikatnie za skronie
i opuściła ją do zwykłej pozycji, podając chusteczkę.

– Tak jest zdrowiej. Pamiętaj, paniczu Harradzie. Nigdy nie przy-
znawaj się, że przegrywasz. Przeciwnik już o tym najpewniej wie,
a jeśli nie – tracisz jedyną szansę na to, by to zmienić. Po drugie: gdy
walczysz, to walczysz. Nic innego się nie liczy. To nie pojedynek przed
trybunami. W prawdziwej walce nie ma reguł i zasad wprost z trak-
tatu szermierczego, więc musisz spodziewać się, że może zdarzyć się
wszystko. Dobrze wykonałeś parowanie i unik, ale zapomniałeś o dy-
stansie. Gdybyśmy walczyli na poważnie, już byś nie żył.

– I co z tego? Przecież teraz liczy się wyłącznie Hemtan i jego ślub.
Ja jestem tylko średnim synem; nie przypadnie mi ani władza, ani
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wolność wyboru, jaką ma Tanrad – powiedział przez nos, z frustracją
wspominając swoich braci.

Van uśmiechnęła się łagodnie, przypominając sobie podobne roz-
terki ze swego rodzinnego domu. Jej ród, szlachecki, choć podupa-
dający, zmagał się raczej z problemem przetrwania, a nie dylematem,
czy wybrać ogromne czy tylko bardzo duże wpływy. Jej siostra, Taya,
najstarsza z trójki rodzeństwa, zgodnie z tradycją wyszła za jednego
z potomków zaprzyjaźnionej rodziny, a Matah – średni brat, będący
w identycznej sytuacji jak teraz panicz Harrad – miał spędzić resztę
życia na dworze, na wypadek, gdyby musiał objąć po Tayie obowiązki
rodowe i zająć miejsce u boku jej małżonka. Przetrwanie rodziny było
najważniejsze; małżeństwo stanowiło raczej kontrakt niż opartą na
uczuciach unią dusz. Pod tym względem chłopi i mieszczanie mieli
zdecydowanie łatwiej. Wolnością w rodach szlacheckich cieszyć się
mogły trzecie i kolejne dzieci. Dziękowała bogom, że nie musiała
dźwigać na barkach losu rodziny; zresztą, znając siebie, prędzej do-
szłoby do afery i jej zniknięcia bez pożegnania. Ona miałaby osiąść na
włościach w aranżowanym małżeństwie? Niedoczekanie. Tylko czy
może to powiedzieć Harradowi?

– Już lepiej?
– Tak – odparł chłopak, odejmując chusteczkę od nosa. – Już nie

leci. Dziękuję.
– Nie ma sprawy, paniczu. Co prawda płacą mi za utrzymanie cię

przy życiu, a nie za doradzanie, ale... Czasem trzeba się zastanowić,
z jakimi decyzjami będziemy w stanie codziennie spojrzeć w swoje
odbicie w lustrze. Tak naprawdę tylko to się liczy. – Uśmiechnęła się
pokrzepiająco i poklepała go po kolanie, po czym wstała i wyciągnęła
w jego stronę dłoń. – Jeszcze raz?

– Tak.

* * *

Znalazły smoczoród jadowity. W końcu się udało! Tyle miesięcy spę-
dziły na poszukiwaniach, na ganianiu za pogłoskami; nie dość bo-
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wiem, że roślina była niezwykle rzadka, to jeszcze notorycznie mylono
ją ze zwykłym szalejem jadowitym. Rzeczywíscie łączyły je symptomy
zatrucia: mdłości, wymioty, trudności w oddychaniu i gorączka. Jed-
nak by zatruć się szalejem, trzeba było go zjeść, a smoczorodu wystar-
czyło dotknąć. Nieszczęsną osobę, która się na niego natknęła, szybko
pokrywały bolesne bąble.

Van zgniotła w dłoni krótki list, który otrzymała od Maary. Tyle po-
szukiwań. Cały ich pobyt w Ferris... Przybyły tu w pogoni za jeszcze
jedną pogłoską, zrezygnowane, postanawiając, że niezależnie od wy-
niku poszukiwań osiądą choćby na chwilę i nacieszą się sobą. Szcze-
rze mówiąc, Van już dawno skreśliła to miejsce. Była przekonana,
że śmiertelny przypadek, który nastąpił tuż przed ich przybyciem, był
zbiegiem okoliczności. Ot, mutacja dwóch roślin, które nigdy nie po-
winny się spotkać. Gdy więc pojawił się mały niziołek ze swoją bab-
cią, Van nie chciała rozbudzać w sobie nadziei. Ale najwyraźniej los
w końcu się do nich uśmiechnął. I to w dniu przemiany!

Uniosła głowę, sprawdzając położenie słońca na niebie. Do zmierz-
chu wciąż miała kilka godzin, akurat tyle, by wrócić do domu, zabrać
co było potrzebne i dotrzeć do Maary. Miała już sięgnąć po swoje rze-
czy, gdy ujrzała dwie postacie zbliżające się do niej od strony ogrodu.
Wstała i wyprostowała się, by złożyć nienaganny ukłon z prawą dłonią
przycísniętą do piersi.

– M’lady Taniko, lordzie Hemrocie.
Oboje skinęli jej głową.
– Lady van Vin’ter, doszły mnie słuchy, że mój syn miał dzís bli-

skie spotkanie z pani pięścią – zaczęła Tanika, kobieta o przenikliwym
spojrzeniu i wyprostowanej postawie, opierająca się na ramieniu rów-
nie wysokiego jak ona lorda Hemrota. Elfia krew nadawała jej aury
dostojności i elegancji, lecz Van czuła do niej duży respekt przede
wszystkim ze względu na jej charakter. Lady Tanika wykazywała się
niezłomnością w politycznych negocjacjach i przecierała szlak dla in-
nych, nic sobie nie robiąc ze szklanych sufitów. Dzięki zamążpój́sciu
ich najstarszego syna para stała się jedną z najbardziej wpływowych
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w tej części kraju. Wzór do naśladowania dla wszystkich przedstawi-
cieli ras innych niż ludzie, którzy dominowali w regionalnej polityce.
Takich osób się nie bagatelizowało.

– Łokciem – poprawiła odruchowo Van.
– Łokciem, oczywíscie. Nie wnikam w pani metody nauczania, inte-

resują mnie wyłącznie efekty. Proszę jednak następnym razem o pre-
zentowanie swych lekcji na... mniej widocznych częściach ciała niż
twarz.

„Innymi słowy: bij go, ale tak, by nie było widać” – pomyślała Van.
Nie widziała nic złego w siniakach i drobnych ranach nabytych w cza-
sie treningu. Budowało to charakter. Ale specjalne ich ukrywanie
wywołało w niej odruchowe wzdrygnięcie... Schyliła pokornie głowę,
postanawiając, że i tak porozmawia o tym z Harradem.

– Jak pani sobie życzy, m’lady.
– Doskonale. Mamy jeszcze dwie sprawy do poruszenia – tym ra-

zem zwrócił się do niej sam lord. – Krążą plotki, jakoby co miesiąc
z lasu dochodziły przeraźliwe ryki i wycie. Chłopi mówią, że kury nie
chcą im się nieść, a krowy mleka nie dają. To oczywíscie przesądy,
jednak moi ludzie... – Lord skrzywił się wyraźnie, z niezadowoleniem
ruszając wąsem. – Moi ludzie, niestety, są obecnie mniej liczni i po-
trzebuję ich na miejscu. Zajmij się tym. Dowiedz się, co za tym stoi
i pozbądź się tego. Nie muszę znać szczegółów.

– Tak, panie – odpowiedziała, po raz kolejny schylając głowę w ukło-
nie. Dyskusja nie miała sensu. Szczególnie że doskonale wiedziała,
kto był odpowiedzialny za tę sytuację.

– Druga sprawa zaś... Stary Yvet zaginął trzy dni temu. Niedługo
później zniknęła praczka o imieniu Sarata. I chłop, którego imienia
nie pamiętam. Podejrzewam, że powodem jest właśnie ta... bestia, jak
o niej mówią.

Van otworzyła szeroko oczy, ciesząc się, że wciąż ma schyloną głowę
i jej rozmówcy nie są w stanie dojrzeć wyrazu jej twarzy. To niemoż-
liwe, by bestia była odpowiedzialna za zniknięcie Yveta. Trzy dni temu
Van spędziła z nią cały dzień i noc! Jedynym, co mogło zniknąć z jej
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powodu, to zapas jedzenia i napitku, które obie pochłaniały, nie wy-
chodząc z łoża.

– Dowiem się, co się dzieje, milordzie.
– Bardzo nas to cieszy – odparła lady Tanika, po czym oboje odeszli.
„Sprawa się komplikuje” – pomyślała Van, zbierając szybko swoje

rzeczy i ruszając ku bramie. Zaginięcie jednej z pierwszych przychyl-
nych im tu istot wyraźnie ją zaniepokoiło, a plotki, choć nie cichły,
odkąd przybyły, tym razem najwyraźniej z niewyjaśnionych przyczyn
nabrały na sile. Nie miały czasu do stracenia.

* * *

Ścieżka to unosiła się, to opadała wśród gęstej roślinności; Maara mu-
siała uważnie odgarniać gałązki, by nie pokłuć się wszechobecnymi
kolcami. Zresztą prócz flory i fauna stwarzała zagrożenie; wydep-
tana przez zwierzynę dróżka była uczęszczania nie tylko przez łagodne
sarny. O ile spotkania z wilkami się nie obawiała, o tyle napotkanie
dzika mogło skończyć się tragicznie. Przyśpieszyła kroku, choć kusiło
ją, by przystanąć i zaczerpnąć świeżego powietrza wypełnionego za-
pachem kwitnących jaraszów. Różowe pęki kwiatów zdobiły gałęzie
drzew i przyciągały żądne nektaru ptaki.

W końcu prześlizgnęła się pomiędzy ostatnimi krzakami i wyszła
na brzeg rzeki. To tutaj rozległa, powolna Gara łączyła się z Tarą
– pędzącym na złamanie karku górskim strumieniem przynoszącym
świeżą, lodowatą wodę. Rzeka dopiero pod wpływem Gary stawała się
przyjazna i oferowała wszystko, co miała w sobie najlepszego. „Tro-
chę jak my, Van” – pomyślała, wdychając zapachy natury. Na chwilę
przymknęła oczy i wystawiła twarz na pierwsze tak ciepłe wiosenne
promienie słońca. „Tylko czasami się zastanawiam... Która z nas jest
Garą, a która Tarą?”.

„Gartar” – przypomniała sobie po chwili, gdy otworzyła z powrotem
oczy. Tak nazywali rzekę szlachcice i pretendujący do wyższego stanu,
dostosowując język do wyspiarskich elit. Niejeden pacjent opowiadał
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o tych plażach, tłumacząc, skąd nabawił się tak rozległych poparzeń
na całym ciele. Wśród szlachty nagie kąpiele słoneczne były nowym
trendem, zaczerpniętym od pospólstwa, a opanowującym głowy mło-
dzieży w błyskawicznym tempie. „Gdyby tylko wiedzieli, jak odróżnić
parzące piaski od tych bezpiecznych” – pomyślała, z uśmiechem spo-
glądając na rozciągający się przed nią widok. Wcale się nie dziwiła,
że latem przychodzili tu tak tłumnie. W takim miejscu można było za-
pomnieć o całym świecie. Ruszyła przed siebie, wzdłuż Gartaru, długi
spacer uprzyjemniając sobie rozmyślaniami. Przez dłuższą chwilę nie
mogła przypomnieć sobie tej bardziej powszechnej nazwy, która nie
poddawała się nowym językowym trendom. Ach tak. Gata. Kiedyś
w dobrym stylu było nadawanie pierworodnemu dziecku imienia od
dwóch pierwszych liter imion każdego z rodziców. Odkąd jednak Smo-
cza Wyspa zdominowała świat polityki, nawet w Ferris możni zaczęli
dodawać również trzecią literę – tak by długością imion upodobnić się
do wyspiarzy. Nie wiedziała, co o tym sądzić, prócz tego, że taka dba-
łość zdawała jej się zbytecznym marnowaniem uwagi, którą można by
poświęcić pilniejszym sprawom.

„Na przykład smoczorodowi” – upomniała się, na powrót skupia-
jąc się na otoczeniu. Nie było łatwo odnaleźć roślinę, jednak czuła,
że w końcu uśmiechnie się do nich szczęście. Kwitła wyłącznie na
wiosnę – i wyłącznie wtedy dało się ją odnaleźć. Roztaczała specy-
ficzną, słodkawą woń przyciągającą zwierzęta, które, nie mogąc się
powstrzymać, próbowały ją zjeść. Parząca trucizna unosząca się do-
okoła działała jednak szybko, a nieszczęśnik umierał, zanim zbliżył się
do owoców, stając się nawozem. Mały Szamor wyłącznie niziołczej
krwi zawdzięczał to, że udało mu się przeżyć na tyle długo, by wrócić
do domu i otrzymać pomoc.

W końcu, zgodnie ze wskazówkami babci niziołka, odbiła na za-
chód, a po kolejnym kilometrze zauważyła delikatną zmianę w oto-
czeniu; im bardziej oddalała się od rzeki, tym mniej słyszała ptasich
treli i żabich skrzeków. Oblizała wargi i poprawiła pasek przewieszo-
nej przez ramię torby. Miała nadzieję, ale... Jeśli to faktycznie to...
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Zwolniła kroku, bacząc, by niczego nie nadepnąć. Starała się też wdy-
chać okoliczne zapachy rozważniej niż na nabrzeżu. „To jest to!” – po-
myślała nagle, wyczuwając zapach przypominający mieszankę miodu,
malin i czegoś... Czegoś jeszcze. Poszła jego śladem, coraz bardziej
podekscytowana. W końcu. Tyle lat badań, testów, klęsk! Van się
ucieszy, och, bogowie, tak bardzo się ucieszy. Jej żona nigdy nawet
nie odezwała się ani słowem skargi, ale Maara wiedziała, że każda co-
miesięczna przemiana jest dla niej wyzwaniem i ryzykiem. Już nigdy
więcej.

– Na Namrię! – wykrzyknęła, zatrzymując się gwałtownie i zakry-
wając nos wierzchem dłoni. Już wiedziała, czym była trzecia nuta
w tym zapachu. Ostrożnie zbliżyła się i przeszła ponad obsypaną
bąblami ręką, wciąż starając się na nic nie nadepnąć. Stary Yvet
i nieznana jej kobieta leżeli z wytrzeszczonymi oczyma; ona przytu-
lała pośmiertnie jego ciało i w całej tej sytuacji wyglądała... Przera-
żająco spokojnie, jakby tylko zasnęła, lecz zapomniała o zamknięciu
powiek. Jego dłoń zaś wciąż zacísnięta była na soczystym, grubym
lísciu wyrastającym z kopczyka. Czarna gleba mieszała się tam z ciał-
kami robaków, ptaków, a nawet norki, której futro zdążyło już w ca-
łości rozpaść się i użyźnić ziemię. Przełknęła ślinę i wyciągnąwszy
z torby lnianą szmatkę, przyłożyła ją do twarzy. Równocześnie deli-
katnie przymknęła powieki mężczyzny, szepcząc nad nim modlitwę:

– Niech Matka Namria przyjmie cię do swojego łona; z niego się
bowiem narodziłeś i w nim ukoisz bóle życia. Do zobaczenia w za-
światach, przyjacielu.

Nie miała czasu na pochówek. Nie, jeśli chciała zdążyć przed za-
chodem słońca... Te same słowa powtórzyła przy kobiecie i z bólem
serca odwróciła się od ciał. Wstała i wyjęła z torby nożyce. Bez zasta-
nowienia podeszła do rośliny. Nie obawiała się jej woni ani trucizny,
wiedząc, że jest na nią odporna. Chwilę później odłożyła na bok po-
dłużne líscie i delikatnie dobrała się do serca smoczorodu: jego kwia-
tostanu. To właśnie od niego roślina wzięła swoją nazwę – był krwi-
stoczerwony, owalny i przypominał jaja smoków ze starożytnych rycin.
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Potężne gady posnęły przed tysiącleciami, pozostawiając jedynie po-
dania i pogłoski o tym, jak można je wybudzić. Jeden z takich mitów
zakładał wykorzystanie właśnie smoczorodu. „Może innym razem” –
pomyślała, pakując roślinę do torby, po czym wycofała się z polanki.

Słońce zaczęło już powoli niknąć za wysokimi drzewami. Czas kur-
czył się nieubłaganie.

* * *

Czerwona kula zachodzącego słońca posyłała pomarańczowe smugi
przez całe niebo, podkreślając cirrusy porozrzucane na nim niczym
przez nonszalanckie pociągnięcie pędzla. Wyglądało to pięknie, tak...
Spokojnie. Van przełknęła resztę szukru i otarła dłonie o spodnie,
starając się pozbyć lepkiej mazi. Odkąd osiadły w Ferris, niezwykle
upodobała sobie te proste słodycze. A Namria jej świadkiem, dzís
w nocy będzie potrzebowała każdej dodatkowej odrobiny energii, jaką
tylko mogła zdobyć. Po ostatniej przemianie kręgi wkręcone z wiel-
kim trudem w skałę wyraźnie się pokruszyły. Nie była w stanie tak
szybko wykonać nowych, toteż uzupełniła braki tym, co miała pod
ręką, i miała nadzieję, że to wystarczy. Z westchnięciem przymknęła
oczy. Im więcej przemian Maary, tym większym wyzwaniem się dla
niej stawały – fizycznym i psychicznym. Comiesięczny stres związany
z zagrożeniem, że bestia wyrwie się na wolność i, nie dajcie bogowie,
odnajdzie drogę do zamieszkanych terenów, to jedno. Z czymś ta-
kim była sobie w stanie poradzić. Jednak nie mogła przyzwyczaić się
do widoku zniekształcających się członków ani wyrzucić z głowy tego
charakterystycznego trzasku kości. Rozmasowała kark i oparła głowę
o ścianę jaskini. Musiała spojrzeć prawdzie w oczy: nie była w stanie
znieść własnej bezsilności.

Chrzęst kamyczków na ścieżce prowadzącej do wej́scia sprawił,
że uniosła powieki. Podniosła się i wyszła naprzeciw majaczącej w od-
dali postaci, ale stanęła w pół kroku, a uśmiech zszedł jej z ust.

– Nie udało się? Nie znalazłaś? – zapytała. Nie musiała precyzo-
wać, o co chodzi.
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– Znalazłam – odparła Maara.
Van na próżno szukała w jej głosie radości.
– Co się w takim razie stało?
– Znalazłam też... – zawahała się. – Starego Yveta. I kogoś jeszcze.

Musieli zapuścić się za daleko i natrafić na smoczoród; zapach przy-
ciągnął ich jak każde inne zwierzę. Gdybym ruszyła wcześniej albo...

– I tak byłoby za późno. Yvet zaginął trzy dni temu. Wtedy jesz-
cze nie wiedziałaś na pewno – odparła Van zdecydowanie, po czym
podeszła do drobniejszej kobiety i objęła ją; Maara wtuliła się w nią,
policzek opierając o jej pierś. – Pojutrze się tym zajmę. Dzís ty je-
steś najważniejsza. – Chwyciwszy jej dłoń, poprowadziła do środka
jaskini. Tuż przed przemianą Maary zawsze robiła się bardziej sen-
tymentalna, bardziej opiekuńcza i paradoksalnie – również bardziej
wrażliwa. O tym ostatnim nie mówiła jednak głośno. Następne minuty
przebiegły zgodnie z dawno wypracowaną rutyną. Van rozprosto-
wała zwinięte przy kręgach liny, ponownie upewniając się centymetr
po centymetrze, że są nienaruszone. Maara nad ogniskiem przygoto-
wywała wywar mający uśmierzyć ból; dopiero teraz mieszała przygo-
towane wcześniej składniki, dzięki czemu mikstura nie traciła mocy.
Tym razem w powietrzu czuć było jednak drobną odmianę; prześli-
zgując się opuszkami palców po splocie liny, Van nuciła jedną z nie-
licznych piosenek, których się nauczyła. „Udajmy wspólnie, udajmy,
że jestem twą jedyną...”. Kilka kroków dalej Maara uważnie kroiła
kwiatostan smoczorodu; przed sobą miała niemal połowę swojej ko-
lekcji fiolek i ampułek, które Van przyniosła na jej prośbę. Większość
z nich pokrywał kurz. Starła go kciukiem z jednej z fiolek wypełnio-
nych zielonym płynem. Zębami wyrwała korek, po czym wypluła go
na ziemię i dalej nucąc, wlała jej zawartość do miseczki. Van zerkała
kątem oka i uśmiechnęła się, rozbawiona tym nagłym brakiem dba-
łości o rzeczy materialne. Napięcie mieszało się z ledwo powstrzymy-
waną nadzieją, a mimo wieści o Yvecie, Van jakoś nie potrafiła się teraz
smucić. Skończywszy klarować liny, przeciągnęła jedną z nich przez
krąg i zawiązała węzeł cumowniczy żeglarski, na koniec uwieszając się
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na nim, by przetestować udźwig. Dawno weszło jej to w nawyk, ruchy
miała więc szybkie, choć uważne i co chwilę sprawdzała samą siebie.
Wkrótce oba kręgi wystające ze ściany stały się początkiem większej
konstrukcji: potężne wyblinki, splecione z kilku lin, zwisały z czterech
stron, sięgając ziemi. Mogła poprawnie zawiązać prosty węzeł tysiąc
razy i nie miało to żadnego znaczenia, jeśli tysiąc pierwszy by zawiódł.
Po ponownym sprawdzeniu, zadowolona ze swojego dzieła, rozłożyła
pod spodem kilka skór i podniosła się. Jeszcze tylko jedna rzecz...
Starając się nie myśleć o tym, co się z tym wiąże, przyniosła swojego
bastarda i ułożyła go poza zasięgiem lin, ale na wyciągnięcie ręki. Nie
wszystko dało się przewidzieć. Modliła się do Namrii, by nigdy nie
musiała przetestować swojej silnej woli i czasu reakcji.

– Jestem gotowa. Jak idzie na froncie magicznym? – zapytała,
opłukując ręce w wodzie z bukłaka i wychylając z niego łyk. Odpo-
wiedziała jej tylko cicha melodia i słowa zanucone do świata jako ta-
kiego: „O głosie kosa, co budzisz mnie o świcie swą pieśnią...”. Chwilę
później Maara odwróciła się do niej.

– Wspaniale. Wszystko wyglądało tak, jak w grimuarze! Rzęćka-
toł wszedł w reakcję z kozłkiem i po dolaniu paracenu całość nabrała
idealnej konsystencji; a jak dodałam kwiat smoczorodu, wyczułam
wyładowanie elektryczne spowodowane wybudzonymi cząsteczkami
mocy. Nie dość, że nocyceptory powinny być całkowicie wyłączone,
to najpewniej nie będzie żadnych interakcji pomiędzy jedną miksturą
a drugą.

Van tylko się uśmiechnęła. Kochała ją taką; w ferworze badań, pod-
ekscytowaną, tłumaczącą z roziskrzonymi oczami odkrycia i sprawy,
których Van nie rozumiała. Nie musiała jednak rozumieć, by cieszyć
się razem z nią. Maara zbliżyła się do niej i uniosła dwie miseczki
w toaście.

– Za nas.
– Za nas – odpowiedziała Van i uniosła bukłak do ust, gdy Maara

przełknęła eliksir przeciwbólowy z pierwszego naczynia. Popiła go
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wodą, po czym wychyliła również drugi napar, o konsystencji kisielu
i niezdrowym żółtym kolorze.

– Zacznie działać dopiero po przemianie, więc do tego czasu mamy
chwilę spokoju – powiedziała Maara i oba naczynia upuściła na ziemię,
by wolne dłonie opleść wokół szyi Van. – Weź mnie. – szepnęła. – Nie
chcę już myśleć. Czekać. Chcę tylko czuć.

Nie trzeba było jej tego dwa razy powtarzać. Van odłożyła bukłak
obok miseczek i prostując się, chwyciła Maarę pod pośladkami, uno-
sząc ją nagle przy akompaniamencie śmiechu. Wpiła się ustami w jej
usta, a czując dłonie wślizgujące się pod kołnierz koszuli i dalej, na
łopatki, przymknęła również na chwilę oczy. Zaraz jednak je otwo-
rzyła, by bezpiecznie dotrzeć do skór i położyć na nich Maarę. Całując
ją po szyi i dekolcie, raz za razem rzucała spojrzeniem na rzemień,
który plątał się jej między palcami, gdy wyswabadzała ciało swojej
żony z uścisku gorsetu. W końcu sobie z nim poradziła i odłożyła na
bok, po czym sięgnęła po pierwszą z wyblinek. Maara rozebrała się
w tym czasie do końca i klęknęła, dając opleść kolejne węzły wokół
obu swoich nadgarstków i stóp. Zadrżała, czując chłodniejszy wie-
czorny powiew na skórze.

Van sprawnie zaplatała kolejne sploty, za każdym razem zaciąga-
jąc więzy, mimo że podwójne, a miejscami potrójne liny sprawiały
wrażenie niemożliwych do zerwania. Nie chciała jednak pozostawić
niczego samemu sobie, nie tej nocy. Nachyliła się z powrotem nad
Maarą i przykryła ją swoją kurtą, żałując, że nie mogły sobie pozwo-
lić na rozpalenie ogniska. Całując ją mocno, dłońmi zaczęła schodzić
od jej piersi, a potem przesuwała je po bokach, aż na biodra. Nagle
jęknęła, czując pomiędzy swoimi udami kolano, które podrażniło jej
cipkę przez materiał spodni. Skarciła Maarę spojrzeniem i rozplątała,
po czym ponownie oplotła jej udo, z tyłu linę łącząc z siecią innych,
tym sposobem unieruchamiając ją i sprawiając, że nie miała już tak
dalekiego zasięgu.

– Ktoś ci pozwolił mnie dotknąć? – szepnęła Maarze do ucha, choć
przed tym musiała odchrząknąć, aby jej głos zabrzmiał odpowiednio
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głęboko. Między Namrią a prawdą nie miała nic przeciwko. Ale dzi-
siaj nie chodziło o nią. Oblizała wargi, nagle spierzchnięte. – Hm?
– mruknęła wyczekująco, usta zbliżając do piersi Maary. Wciągnęła
powietrze, przymykając oczy. Zapach mieszanki ziół i miodu, charak-
terystyczny dla jej żony, sprawiał, że wzdłuż kręgosłupa przeszedł jej
dreszcz.

– Nie, ale... Czy ktoś zakazywał? – usłyszała w odpowiedzi.
Delikatne pieszczoty zastąpiła nagłym karcącym ugryzieniem, które

sprawiło, że Mara wydała z siebie pojedynczy jęk. Nie kontynuowała
rozmowy, zamiast tego lewą dłoń wsunęła pod kurtę i przesunęła po
plecach Maary, paznokciami sunąc po jej skórze i powoli przeciągając
wzdłuż kręgosłupa; od łopatek aż po pośladki. Wgryzła się delikatnie
w jej szyję, po czym na przemian całowała i podgryzała ją, prawą rękę
zsuwając do tych drugich warg. Przykryła je dłonią, kciuk opierając
na wzgórku i przez chwilę bawiła się jej włoskami łonowymi, pozosta-
wiając Maarę w niepewności, jaki będzie następny ruch.

Chwilę później, gdy paznokciami dosięgła jej pośladka, a palcami
wślizgnęła się w nią, sama nie powstrzymała się przed jęknięciem,
czując, jaka jest mokra i chętna. To był zdecydowanie najlepszy mo-
ment wszelkich przemian; seks sprawiał, że obie się rozluźniały, a wy-
czulone zmysły Maary każde dotknięcie, ruch czy pchnięcie odbierały
jakby nie tylko była naga, ale i pozbawiona jakiejkolwiek warstwy od-
dzielającej je od siebie. Liny naprężyły się wokół nadgarstków Maary,
powstrzymując dłonie przed nagłą próbą pochwycenia Van. Wytrzy-
mały. Zawsze wytrzymywały. Van oderwała się od jej szyi i czule, kon-
trastująco do innych jej ruchów, powoli ucałowała spód skrępowanej
dłoni.

Maara nie myślała. Nie czekała. Czuła.

* * *

Zaczęło się jak zawsze – od drobnej oznaki: trochę dłuższe włosy,
palce, które jak na sygnał rozcapierzyły się, próbując pochwycić po-
wietrze, zęby nagle zaostrzone. Później przyszedł czas na inne zmiany;
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żuchwa opadła z głośnym trzaskiem, rozrastając się i dopiero po chwili
dopasowała do również powiększonej czaszki. Twarz wydłużała się
w długim procesie formowania wilczego pyska. Skóra napięła się ni-
czym powłoka na bęben, naciągnięta do granic możliwości. Van była
w stanie dostrzec każdą żyłę i tętnicę, pulsujące od przyśpieszonego
krążenia krwi w organizmie; nie niebieskie, ale wręcz fioletowe. Za-
miast pęknąć, skóra jednak porosła sierścią; najpierw krótkim pod-
szerstkiem, a później jasnym futrem skrywającym pod sobą nienatu-
ralnie wyginające się kości, ścięgna i chrząstki. Van znów zbierało się
na wymioty i jak za każdym razem – nie wiedziała jakim cudem, ale
udało się jej je powstrzymać. Łopatki Maary zaczęły wypychając klatkę
piersiową do przodu, a kości stępu połączyły się nagle z uniesionym
nienaturalnie wysoko śródstopiem. Chwilę później w więzach tam,
gdzie jeszcze przed chwilą była jasnowłosa kobieta, stała potężna, się-
gająca stropu jaskini istota o pysku wykrzywionym w złości, prezentu-
jącym pełen garnitur kłów. Szarpała się w więzach, napinając skryte
pod futrem mięśnie, szpony zaś przecinały powietrze w nieudolnej
próbie dosięgnięcia Van: nie w miłosnym uścisku, lecz by rozszarpać
ją bez chwili zastanowienia.

Van cofnęła się jeszcze o krok, patrząc uważnie na drżące od szarp-
nięć kręgi. Bestia zawyła, plując śliną i zrobiła to, czego każde zwierzę
spróbowałoby w tej sytuacji: wgryzła się w wiążące ją liny.

Reakcja była natychmiastowa. Wyładowanie elektryczne wstrzą-
snęło wilkołaczycą, w powietrzu uniósł się smród spalonego futra,
a bestia zaskomlała. Odsłonięty rdzeń liny błysnął, naprężając się,
lecz nie ulegając zębom – jego srebrna powłoka nie została nawet za-
draśnięta. Van z ulgą odłożyła miecz na ziemię i oparła się plecami
o ścianę jaskini. Ostre krawędzie skały drażniły jej skórę, ale musiała
czuć coś fizycznego, by zakotwiczyć się w tu i teraz. Najgorsze było za
nimi. Teraz pozostawało czekać.

* * *
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Nie mogła wiedzieć, że to był ostatni raz. Nie mogła wiedzieć, że nie-
daleko wej́scia do jaskini, skryty w krzakach, leży właśnie młodzieniec,
z przerażeniem przyglądający się rozwojowi sytuacji. Przez chwilę,
zawstydzony, myślał nawet, by się wycofać, ale rozkaz od lorda Hem-
rotha, by śledzić nauczycielkę fechtunku jego syna, niebezpiecznie by-
łoby zignorować. Odwrócił więc jedynie wzrok. Teraz jednak nie żało-
wał, że został. Z szeroko otwartymi oczami wpatrywał się w szarpiącą
się w więzach bestię. Paraliż, który objął go, gdy uzmysłowił sobie, co
widzi, powoli zaczął go opuszczać. Zamknął usta, zagryzając zęby, by
powstrzymać drżenie podbródka i powoli wycofał się spod krzaka.

Resztę drogi do Ferris przebiegł, ile tylko tchu miał w piersi. Odna-
lazł bestię. Odnalazł bestię. Odnalazł bestię!

* * *

Van nie usłyszała kroków na ścieżce. Coś, co w środku było Maarą,
warczało nieustannie, szarpiąc się, lecz nie próbując już przegryzać
więzów. Lamenty spętanej istoty, żądnej wolności, wypełniały jaskinię,
zagłuszając zewnętrzne dźwięki. Gdy jednak postacie stanęły w wej-
ściu, zasłaniając sączące się do środka światło księżyca, poderwała się
z bronią w ręku.

– W imieniu lorda Hemrotha i lady Taniki: poddaj się! Za zdradę
zaufania stanu, zwodzenie i ukrywanie zagrażającej ludności bestii,
odpowiedzialnej za śmierć trójki poddanych, uznajemy cię winną! Zdaj
broń i oddaj się w ręce prawa, a zapewnimy ci sąd – recytował rosły
mężczyzna w płytowym pancerzu, wyglądający niczym wprost wyjęty
ze starożytnych rycin o bohaterskich wojownikach jadących na spotka-
nie ze smokiem. W przeciwieństwie do nich, sir Kharta nie potrafił jed-
nak ukryć zadufanego uśmiechu satysfakcji, wykrzywiającego skrytą
pod zarostem twarz. – Liczę do trzech – dodał i uniósł dłoń, gotowy
do wydania sygnału. Van za jego plecami widziała sześć uzbrojonych
postaci. Z niektórymi z nich jeszcze wczoraj odbywała patrol na uli-
cach miasta i śmiała się, żartując. Zacisnęła usta i uważając, by nie
wej́sć w zasięg łap Maary, stanęła między nią a strażą.
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– Dwoje z tych poddanych zginęło śmiercią przypadkową z powodu
zatrucia. Nie wiem, co stało się z trzecią osobą, lecz ręczę swoim sło-
wem, że nie było to sprawką „bestii”. Jak widzicie, jest skrępowana.
Zapewniam, że nikomu nigdy nie wyrządziła krzywdy. Dlatego od-
mawiam. Wzywam was do oddalenia się, nim zrobicie coś, czego po-
żałujecie. Daję też swoje słowo, że jutro stawię się u lordostwa, by
zdać raport – odpowiedziała, ważąc miecz w dłoniach. Prawą nogę
wysunęła odrobinę do przodu, lepiej balansując środek ciężkości.

Sir Kharta pokręcił głową.
– Obawiam się, że to niemożliwe – powiedział, opuszczając dłoń. –

Pojmać lady van Vin’ter. Bestię zabić – wydał rozkaz.
Zmełła przekleństwo w ustach. Akurat dzisiaj! Szczęka zaczęła

ją boleć od zaciskania zębów, gdy próbowała opanować emocje. Już
dawno nauczyła się, że czysta furia była najgorszą doradczynią. W a-
kompaniamencie ryku bestii Van przygotowała się, obserwując otacza-
jące ją postacie. Lewą dłoń z podparcia broni przeniosła najniżej jelca,
tuż przy głowicy, prawą zaciskając wyżej, aby mieć lepszą kontrolę
podczas wyprowadzania ciosu. Nie dała im jednak czasu na zajęcie
pozycji; sekundę wcześniej niż się spodziewali zrobiła wypad w stronę
dwóch najbliższych strażników. Nie atakowała, by zabić, lecz by bro-
nić. Potężny cios skrócił drzewce włóczni jednego z nich, zostawiając
mężczyznę jedynie z patykiem w dłoni. Kolejny cios, wyprowadzony
płynnie dzięki manewrowi nadgarstków, opadł płazem na hełm dru-
giego, Tarosa. Był jednym z najmłodszych strażników i sama uczyła
go swego czasu kilku postaw; wiedziała więc, gdzie uderzyć. Chło-
pak, zaskoczony siłą uderzenia, opadł na kolana, próbując powstrzy-
mać brzęczenie w uszach, po czym zemdlał, gdy od nagłego kopnięcia
w podbródek mroczki pojawiły mu się przed oczami. Van błyskawicz-
nie cofnęła się do poprzedniej pozycji.

– Nie chcę nikogo skrzywdzić. Rozejdźmy się i jutro przedysku-
tujmy sytuację – powtórzyła swoje żądanie, lecz wściekłe spojrzenie
dowódcy dało jej jasno do zrozumienia, że nie ma na to szans.
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Zza niej odezwało się przeraźliwe wycie, od którego nowo przy-
byli cofnęli się w przestrachu. Pozwoliła sobie na szybkie spojrzenie
przez ramię i nagła fala radości zmieszała się ze wściekłością; smoczo-
ród zaczynał działać, zwalczając przekleństwo wilkołactwa. Jednak,
mimo że Maara nie powinna tego czuć – eliksir miał blokować re-
ceptory bólu – bestia szarpała się w więzach, a jej ciałem wzdragały
spazmy. Delikatne wyładowania zwiastujące gromadzące się, wybu-
dzające cząsteczki mocy pojawiły się w powietrzu. Sir Kharta wycią-
gnął własny miecz i postąpił naprzód. Van, tracąc nad sobą kontrolę,
podjęła wyzwanie. Wyćwiczone przez intensywne lata pełne walk ru-
chy płynnością przestały przywodzić na myśl nawet taniec; wydawały
się teraz manifestacją nieuchronności.

Każdy z jej ciosów był szybki, płynny i niezwykle precyzyjny. Jeśli
na szali leżało życie Maary w chwili, gdy w końcu miała uzyskać tak
upragnioną wolność, oraz życie strażników niesłuchających ostrzeżeń
to nie był wybór. Decyzja zapadła zanim jeszcze pytanie zostało za-
dane. Sir Kharta spiął się z Van, wymieniając ciosami. Przemawiała
przez niego urażona duma byłego mistrza fechtunku, który został od-
sunięty na jej rzecz od nauki paniczów – nigdy jej tego nie wybaczył,
chociaż musiał wiedzieć, że nie miała z tym nic wspólnego. Teraz jed-
nak mogła tę starą zawadę wykorzystać, ciosami i wypadami prowo-
kując przeciwnika do pochopnej reakcji. „Teraz!” – pomyślała, prze-
kręceniem nadgarstków gwałtownie zmieniając kierunek ruchu klingi,
gdy dowódca nierozważnie się odsłonił. Miecz trafił go w bok, siłą
ciosu wybijając z równowagi. Van rzuciła się do przodu i podcięła mu
nogę, sprawiając, że opadł na plecy, w ciężkim pancerzu niezdolny
uskoczyć przed jej zagrywką.

– Bogowie! – usłyszała i wbrew sobie spojrzała nie na krzyczącego,
lecz na Maarę, odgadując, że właśnie ona jest powodem poruszenia.
W więzach, zamiast ryczącej bestii, ujrzała nagą postać kobiety: głowę
miała spuszczoną, a ciało trawiła gorączka, pokrywając skórę cho-
robliwie żółtymi kroplami potu. Wstrząśnięta Van za późno zauwa-
żyła ruch od strony powalonego przeciwnika; sir Kharta z paskudnym
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uśmiechem wyprowadził zdradziecki cios sztyletem. Cofnęła się, lecz
niewystarczająco szybko – ostrze zagłębiło się w jej udzie. Tylko krą-
żącej w żyłach adrenalinie zawdzięczała fakt, że noga nie ugięła się
pod nią od razu. Strażnicy nie czekali jednak długo; chwilę później
poczuła, jak drewniana pałka zderza się z jej skronią, a obraz Maary
został zastąpiony nagłym błyskiem.

A potem była ciemność.

* * *

Bolała ją głowa. Czuła, że nogę ma odrętwiałą, choć świeży bandaż na
udzie sugerował, że chcieli od niej czegoś zanim poślą ją na szafot. Nie
spodziewała się niczego innego, nie po tym, co się wydarzyło. Chciała
się złościć, chciała wyć, chciała bić pięściami o kamienne ściany, lecz
nie potrafiła. Czuła się tak, jakby mgła oblepiła jej umysł, sprawiając,
że myśli dryfowały nieuchwytne, a impulsy od mózgu nie docierały do
kończyn. Siedziała w kącie celi – tam, gdzie osunęła się poprzedniego
wieczoru, widząc kłęby dymu unoszące się ponad stosem zbudowa-
nym i płonącym pośrodku rynku. Maara... Było tak blisko... Były...
Przymknęła oczy, a mgła zgęstniała, otulając jej umysł. Czuła za dużo.

– Co to ma znaczyć, że nie chcesz mnie wpuścić?! W czasie nie-
obecności lorda Hemtana działam w jego imieniu! Natychmiast mnie
przepuść albo idź do mojego ojca, by marnować jego czas i wyjaśnić,
dlaczego nie słuchasz rozkazów jego syna! No, dalej, poczekam!

Van dosłyszała jedynie mamrotanie w odpowiedzi na podniesiony
głos, a potem oddalające się kroki. Otworzyła oczy. Przez drzwi są-
czyła się niebieska poświata, a w powietrzu pojawiły się błyski. Wyła-
dowanie... Magia! Po chwili do celi wszedł Harrad.

– Co tu robisz? – wychrypiała.
– Już wiem, z jakimi decyzjami jestem w stanie spojrzeć sobie w o-

czy. A z jakimi nie – odparł i klęknął przy niej. Kajdany na jej nad-
garstkach, podobnie jak przed momentem drzwi, rozbłysły w akom-
paniamencie wyładowań elektrycznych i po chwili puściły.
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– To bez sensu.
Nic nie miało sensu.
– Dosyć. To ja tu jestem od marudzenia. Musimy się pośpieszyć.

Zostawiłem Maarę pod opieką zaufanej osoby, ale nie możemy zwle-
kać, jeśli chcemy uciec, zanim powróci strażnik, dowiedziawszy się,
że ojca nie ma w zamku.

Van gwałtownie uniosła wzrok i rzuciła się na Harrada, palce zaci-
skając kurczowo na jego kołnierzu.

– Maara?! Przecież widziałam, jak palili ją na stosie! Mów prawdę!
– Mgła puściła, pozostawiając tylko czerwień i czerń. Kłęby dymu wy-
rastające z płomieni. Wrzask, dźwięczący jej w uszach nieprzerwanie
od kilkudziesięciu godzin.

– Nie mam czasu wyjaśniać, ale spalili kogoś innego w jej miejsce.
Nie cofną się już przed niczym, żeby podtrzymać ułudę. A teraz chodź!

Nie protestowała, gdy chwycił ją pod ramię. Kim była osoba, którą
zaczęła opłakiwać? Nie wiedziała nawet, że Harrad jest magiem. Ilu
rzeczy nie wiedziała? Ilu się nie domyślała? Skąd strażnicy pojawili
się tak nagle w jaskini? I dlaczego, na bogów, Harrad zdawał się być
zdecydowany pojechać z nimi?

Mimo spowolnienia przez zranioną nogę Van, szybko przedostali
się korytarzami poza opustoszałą twierdzę. Młodzieniec zdążył tylko
półsłówkiem wyjaśnić, że lord Hemroth z dziedzicem wyjechali na ja-
kieś ważne negocjacje, zabierając najwierniejszą służbę. I pozostawia-
jąc Harrada na straży jeńców. Och, ironio losu.

Gdy dotarli do stajni, przywitała ich jedynie cisza. Harrad uniósł
dłoń i wyszeptał krótką inkantację, posyłając w powietrze mały nie-
bieski ognik. Ten pomknął w głąb pomieszczenia i zniknął w jednym
z boksów. Ruszyli do niego, a po chwili naprzeciw wyszła im znajoma
postać. Wnuk Yveta.

– Mądra śpi, nie przebudziła się od ostatniego razu. Ale gorączka
zelżała – zrelacjonował.

Jakby w amoku, Van puściła Harrada i pokuśtykała do boksu, z któ-
rego wyłonił się młodzieniec. Wyminąwszy dwa osiodłane konie, osu-
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nęła się na kolana, ignorując ból w udzie, i wyciągnęła w stronę po-
liczka nieprzytomnej kobiety drżącą rękę. Obawiała się, że po dotknię-
ciu Maara zniknie niczym w jej koszmarach.

Palce dotknęły rozpalonej skóry. Naprawdę tam była. Van nabrała
powietrza i wypuściła je, czując, jak napięcie ostatnich dni schodzi
z niej wraz z nagłym drżeniem ciała. Podniosła się z trudem i obróciła
do młodzieńców stojących w wej́sciu.

– Mamy wszystko gotowe do drogi, musimy jedynie zdecydować,
dokąd się udamy, ale to już po przekroczeniu murów... – zaczął Har-
rad, ale Van przerwała mu.

– Wiem, dokąd się udamy. – Podeszła do gniadosza, u którego
siodła zobaczyła swojego bastarda, i poprawiła popręg. – Na Smoczą
Wyspę.

Harrad skinął głową.
Tej nocy, pod osłoną przesłoniętego chmurami księżyca, przez bocz-

ne drogi Ferris przemknęły trzy konie niosące cztery postacie. Kiero-
wały się na zachód, wciąż na zachód, w stronę morza.

* * *

Mówi się, że każdego człowieka da się złamać. Niezależnie od me-
tody, efekt jednak pozostaje ten sam: do tego, kim się było, nie ma
powrotu. Jedynym wyj́sciem jest stanie się więc kimś nowym. Nie da
się udawać, że do złamania nie doszło. Ale większość złamań się zra-
sta – trzeba tylko dać im czas i odpowiednie warunki... Czas jednak
bywa złudny; wciąż myślimy, że go mamy. Wciąż myślimy, że nadej-
dzie jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna pełnia, jeszcze jedna okazja,
by spełnić to, o czym się marzy. A tak naprawdę jedyną chwilą, którą
mamy, jest dzís.
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KWIATY W MROKU

–
PAWEŁ WÓJCIK

Urodzony i mieszkający do dzís w Lublinie. Rysownik i grafik. Póki co
autor tylko kilku opublikowanych opowiadań, ale wkrótce może i całej
powieści. Od zawsze po stronie wykluczonych i przeciw skostniałym
zasadom.
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Czerwony kruk, wielkie ptaszysko o przenikliwym spojrzeniu, wzbił
się w powietrze z parapetu jednego z okien Trzeciej Wieży, zaniepo-
kojony jakimś odgłosem dobiegającym z mrocznego wnętrza wieko-
wej budowli. Zatrzepotał skrzydłami w powietrzu, zakołował, jakby
rozważając, co robić; wreszcie poddał się ciepłemu prądowi z połu-
dnia i poszybował nad dachami zabudowań rozciągającej się po hory-
zont metropolii. Kierowany tylko sobie znanymi powodami, machnął
kilkakrotnie skrzydłami, zmieniając tor szybowania na południowo-
wschodni, aby niedługo potem znaleźć się nad przedmieściami. Gdyby
miał świadomość na odpowiednim poziomie i podobne do ludzkiego
poczucie estetyki, w tym momencie zachwycałby się harmonią wiją-
cych się pod nim cichych ulic zatopionych w różnokolorowej roślin-
ności. Tu bowiem rozciągał się szpaler kwitnących przez cały rok
drzew wísni, kryjący wąską drogę wyłożoną białym kamieniem, da-
lej różnobarwne klomby, a pomiędzy parterowymi pawilonami nie-
opodal oko cieszyła przemyślana, symetryczna kompozycja miniatu-
rowych drzewek, wodospadów, oczek wodnych i białych kamieni. Za-
budowania znajdujące się w Wysokich Ogrodach, jak zwała się ta pod-
miejska dzielnica, w większości w eleganckiej prostocie łączyły w so-
bie drewno, kamień i papier ryżowy. Nie można było tu uświadczyć
charakterystycznych dla mniej zamożnych rejonów płyt z tworzywa
sztucznego, ścianek z pianki budowlanej na rusztowaniu z bambusa
czy nawet arkuszy metalu lub płacht usztywnionego płótna.

Kruk obniżył lot, przez kilka chwil kołował nad jednym z budynków
otoczonych przez różanodęby, a następnie przysiadł na gałęzi. Trzep-
nął skrzydłami, patrząc na stojącego w oknie posiwiałego, nieco oty-
łego mężczyznę. Gdyby rozumiał ludzką mowę, podsłuchałby w tym
momencie całkiem interesującą wymianę zdań.

– Podobno jesteś jednym z najlepszych w swoim fachu.
– Tak mówią.
– Wymagam dyskrecji w tej sprawie. Najwyższej. A także bez-

względnej skuteczności. Za jedno i drugie płacę sowicie... Ale mój
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gniew może być srogi w razie zawodu. Choć ty podobno nigdy nie
zawodzisz.

– Tak mówią.
Baron Seah-li, arystokrata z jednego z tak zwanych Czystych Ro-

dów kontrolujących megametropolię, stał przy oknie gabinetu, zwró-
cony tyłem do swojego rozmówcy. W surducie typu zachodniego, ale
haftowanym na modłę wschodnią, wyglądał niemal równie teatralnie,
jak teatralnie przemawiał i jak teatralne przybierał pozy. Był jednak
groźnym człowiekiem, bardzo groźnym. Absurdalnie bogaty, z konek-
sjami tak w świecie polityki, jak i w przestępczym pół́swiatku; kolek-
cjoner artefaktów Dawnego Świata, a także – jak wieść gminna niosła
– zakazanej wiedzy. Wiedzy, którą potrafił wykorzystać.

– Rozumiem.
Gość pana Seah-li był natomiast nijaki. Przeciętnego wzrostu, prze-

ciętnej budowy, w średnim wieku, w szarej marynarce ze stójką zapi-
naną pod szyją. Gdyby nie rysy twarzy, wskazujące najprawdopodob-
niej na nomadów z Pustkowia wśród przodków, byłby niemal ideal-
nym nikim; kimś, o kim się zapomina chwilę po wpadnięciu na niego
w tłumie przechodniów. Wśród osób zajmujących się dyskretnym zała-
twianiem spraw za pieniądze był znany jako Lotos. Utrzymujący z nim
nieco bliższe relacje zwracali się doń Lo.

– Doskonale. Masz tydzień. Mój syn ma się znaleźć w ciągu tygo-
dnia.

– Muszę porozmawiać ze służbą, zobaczyć pokój syna, przejrzeć
jego korespondencję, jeśli jakaś do niego przychodziła...

– Przesłuchanie służby odpada. Nic nie wiedzą o zniknięciu, sądzą,
że posłałem go gdzieś na nauki, i tak ma zostać. Co do jego kwatery,
proszę bardzo.

Jakąś godzinę później Lo siedział przy stoliku z czerwonobrzozy
w pokoju jedynego dziecka pana Seah-li, stukając w zamyśleniu pal-
cami o szare karty pamiętnika znalezionego w całkiem przemyślnej
skrytce. Było źle. To nie będzie proste poszukiwanie rozkapryszonego
gówniarza z wyższych sfer, który miał dosyć opiekuńczego klosza ary-
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stokratycznych rodziców, a uciekł z domu oczywíscie ze sporą ilością
gotówki, żeby przypadkiem nie zaznać niewygody. Lo nie był pewny,
o co chodzi, bo pamiętnik Ashe-li, jak zwało się dziecko arystokraty,
był prowadzony w bardzo specyficznym stylu. Miał jednak podejrze-
nia. I niespecjalnie mu się one podobały. W dodatku, jeśli okażą się
prawdą, jeszcze mniej spodobają się ojcu.

Mężczyzna zaklął pod nosem, zamknął pamiętnik i wsunął go do
skrytki w dnie ozdobnej szkatułki, a następnie wcisnął na miejsce fał-
szywy spód. Denko było zrobione ze zwyczajnej sklejki, ale dzieciak
był na tyle sprytny, że postarzył je, prawdopodobnie mocząc w wywa-
rze z herbaty, więc niespecjalnie odróżniało się od reszty kunsztow-
nego puzderka.

Wyszedł z pokoju. Nie ma, że boli, trzeba wziąć się za zlecenie.
Może zdąży, zanim...

Nie, to już ponad tydzień, bo Seah-li wezwał go dopiero, gdy jego
ludzie zawiedli. Jeśli jego podejrzenia się sprawdzą, jest już po wszyst-
kim. Jedyne szczęście w całym nieszczęściu, że wiedział, gdzie szukać.

Gdy opuszczał cichą posiadłość przy równie cichej ulicy wyłożonej
mieniącym się w słońcu brukiem, czerwony kruk również zerwał się
do lotu, by w bezpiecznej odległości podążyć za Lotosem.

* * *

Próbowali go obrobić. Może chodziło im tylko o pieniądze i kosztow-
ności, może chcieli jego organów lub szukali drogocennych wszcze-
pów. Lo ich rozumiał. Człowiek zrobi wiele, gdy brak perspektyw na
poprawę losu i bieda zaglądają w oczy. Niemniej jego skrócony ninto
o poczernionej klindze rozwiązał problem rabusiów, zanim ci w ogóle
zdali sobie sprawę, co się dzieje.

Cóż, życie było brutalne, a to były najbiedniejsze obszary miasta.
Takie rzeczy się tu po prostu zdarzały.

Slumsy Xevenpolis, Miasta Siedmiu Wież, wyrosły na gruzach jed-
nego z miast Dawnego Świata i to było widać. Po pierwsze, rozciągały
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się u stóp gigantycznej konstrukcji z metalu i betonu, zdającej się się-
gać chmur – jednej z wież, od których brała się nazwa całej metropolii.
Po drugie, budynki, często stawiane na dziko, a nierzadko pamiętające
wręcz Czas Upadku, łączyły się z pozostałościami budowli z Dawnego
Świata lub były wznoszone na ich ruinach. W bogatszych rejonach
miasta ślady zabudowań sprzed Upadku dawno zniknęły – wszystko
zostało wyburzone lub przebudowane nie do poznania.

Lotos zostawił za sobą trzech rannych i dwa trupy i odszedł wąskim
zaułkiem, jakby nic się nie stało. Przecisnął się przez wąski przesmyk
między dwoma budynkami i wyszedł na nieco szerszą ulicę. Było tu
pełno śmieci, jakiegoś złomu, nawet coś, co wyglądało na względnie
dobrze zachowany pojazd sprzed Upadku, do tego od strony Pustko-
wia nawiało pyłu prawie po kostki. Ludzi było niewielu. W tej czę-
ści slumsów mieszkali najbardziej wykluczeni z wykluczonych: osoby
z nieuleczalnymi chorobami, mutacjami, zbiegowie, ludzie tak biedni,
że nieposiadający dosłownie niczego... albo po prostu szukający spo-
koju. Pod tym względem dzielnica, w której w każdej chwili, zarówno
na skutek dziurawej Bariery, jak i ukształtowania terenu, mogło na-
wiać skażonego tuzinem różnych czynników pyłu z Pustkowia, była
świetnym wyborem.

Lo przekroczył zapyloną ulicę, wszedł w zaułek po przeciwnej stro-
nie i skręcił w kolejny, by po chwili znaleźć się w labiryncie opustosza-
łych budynków i zniszczonych konstrukcji nieznanego przeznaczenia.
Zatrzymał się na widok dziwnego, skorodowanego pojemnika, z któ-
rego na ziemię wyciekała niezidentyfikowana breja, cofnął się i prze-
szedł za budynkiem obok. Domyślał się, co było w wyrzuconym na-
czyniu i jakoś niespecjalnie miał ochotę na nanocząsteczki tego gówna
w płucach. Pomyślał, że wytarzanie w tym szajsie tego, kto wywalił
ten zasobnik ot tak, to mało, a zaraz potem zapomniał o problemie.

Po kilku minutach wyszedł na szerszą aleję. Zatrzymał się, by prze-
puścić rikszę terkoczącą napędem sprężynowym, której kierowca nie-
koniecznie zwracał uwagę na drogę przed sobą, a potem skierował
się między stragany. Przystanął przy najbliższym, obok którego roz-
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stawione zostały prowizoryczne stojaki z różnego rodzaju tkaninami
i elementami odzienia. Przyglądał się przez chwilę krzywo przeszytej
na maszynie, częściowo ręcznie wykończonej bluzie.

– Ile? – zapytał, zupełnie jakby go to interesowało.
– Dwa i pół – padła odpowiedź ciemnoskórej sprzedawczyni za-

winiętej po czubek nosa w kolorową materię. To znaczy Lotos od-
niósł wrażenie, że to kobieta, choć na takich „wrażeniach” można było
się przejechać, zwłaszcza w biednych, pełnych bezprawia dzielnicach,
gdzie z rozmaitych względów ludzie zbyt często próbowali uchodzić
za kogoś innego, niż byli naprawdę. I czasem byli w tym na tyle do-
brzy, by zmylić zawodowca.

Lo nie odpowiedział, skupiając się na oglądaniu kolejnych bluz.
W rzeczywistości zwracał baczną uwagę na zaułek, z którego przy-
szedł. Czy ktoś z niego wyjdzie? Czy dostrzeże jakieś poruszenie cie-
nia? Bo tego, że pan Seah-li kogoś za nim wysłał, był pewny. Żeby nie
wyglądać zbyt podejrzanie z powodu nadmiernie długiego sterczenia
przy jednym kramiku, podszedł do następnego; tutaj z kolei, na blacie
umieszczonym na dwóch skrzynkach, ułożono w szeregach kawałki
metalu, skorupy, dziwnie wyglądające elementy jakichś maszyn i tym
podobne drobiazgi. Artefakty Dawnego Świata. Zapewne wygrzebane
z narażeniem życia gdzieś na Pustkowiu. Sama drobnica za grosze, ale
na takich straganach czasem można było trafić na prawdziwe perełki,
z których wartości sprzedawcy nie zdawali sobie sprawy.

– Możny panie – odezwał się właściciel stoiska – mam też towar dla
prawdziwych koneserów, takich, którzy znają się na rzeczy.

Handlarz miał zasłonięte oczy, ale prawdopodobnie doskonale wi-
dział w jakís inny sposób i wychodziło na to, że był przy tym całkiem
spostrzegawczy. Ciekawe, czy pozwalały mu na to genetyczne mody-
fikacje, wszczepy z czarnego rynku czy też może jakís cud techniczny
Dawnego Świata.

– Nie – powiedział tylko Lo.
Nagle odwrócił się.
Skok szybki jak myśl.

816



Ninto pozornie znikąd materializujące się w jego ręce.
Przechodnie w łachmanach odskakujący nerwowo na boki.
Świst klingi, zgrzyt, trzask wyładowania elektrycznego...
Rozcięta na pół niewielka drona najpierw pojawiająca się w powie-

trzu, potem spadająca na zapyloną ulicę...
Lo stanął nad elektronicznym truchłem; drona jak drona, pewnie

z omnidrukarki przemysłowej, ale z wartym fortunę holomaskowa-
niem sprzed Upadku. Uśmiechnął się na myśl o tym, jak bardzo Seah-li
będzie niepocieszony, a potem odszedł.

Czerwony kruk przysiadł na obramowaniu dachu najwyższego bu-
dynku przy ulicy i mogłoby się zdawać, że ze smutkiem patrzy na lu-
dzi, którzy po odej́sciu Lotosa rzucili się po cenne komponenty znisz-
czonej maszyny.

* * *

Formalnie była to apteka zielarska. Innych zresztą nie było w dziel-
nicach biedoty, bo prawo zabraniało „nieczystym” handlu i dystrybu-
cji zaawansowanymi medykamentami. Restrykcje nie znaczyły rzecz
jasna, że nielicencjonowany handel w ogóle nie istniał – należąc do
biedoty, trudno było utrzymać biologiczną czystość i nie umrzeć od
skażeń, chorób czy też po prostu przetrwać na ulicy.

– Szukam dzieciaka. Piętnaście lat, wygląda trochę młodziej, ma
pieniądze na coś naprawdę drogiego, prawdopodobnie z Dawnego
Świata.

– Nie gadam o klientach. Nawet z tobą. Zamawiasz towar albo
spadaj.

– To dzieciak Seah-li. Ciesz się, że to akurat ja go szukam.
– Poważnie? Jego bachor...
– Tak.
Postawny mężczyzna milczał przez chwilę. Część jego ciała, łącznie

z całym barkiem i lewą ręką, była syntetyczna; reszta zaś, widoczna
pod rozchełstaną tuniką, poddana działaniu jakiegoś mutagenu powo-
dującego rozrost i optymalizację tkanki mięśniowej.
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– Był tu taki. Chciał Mroczny Róż. Koniecznie Mroczny Róż i nic
innego. Znasz mnie... Nie sprzedaję tego typu gówien.

Lo mu wierzył. Adreen miał zasady. Może dlatego, że popełnił
kiedyś błąd i sięgnął po jeden z „Mrocznych Kolorów”...

– Dawno?
– W zeszły qi-wu.
Lo pokiwał głową. Dzís był qi-san, trzeci dzień tygodnia. Czyli

upłynęło pięć dni. Szlag... Dzieciak pewnie zdobył już, co chciał.
I może był martwy. O ile rzecz jasna nie dostał tanto pod żebro, zanim
w końcu kupił specyfik, którego szukał. Ale Lotos pozostawał o tyle
optymistą, że skoro żył jeszcze pięć dni temu, to znaczyło, że był cał-
kiem ogarnięty. Poza tym potrafił walczyć; Lo wiedział, że Seah-li
zmuszał swoje dziecko do treningów od piątego roku życia, doskonale
zapewne rozumiejąc, że największe pieniądze i najlepsza ochrona ni-
gdy nie zapewniają stuprocentowego bezpieczeństwa.

– U kogo mógł dostać Mroczny Róż?
– Tezra, Kiam-Te, Ali-Khan, Duży Sombi. Rzadko kto chce akurat

tego szajsu, dlatego jest tańszy niż bezpieczniejsze modyfikanty. Plus
jest taki, że na rynku nie ma podrób, bo są nieopłacalne. Czyli dzieciak
na pewno już miał ten Mroczny Róż. Ale dlaczego nie wziął czegoś
droższego, a bezpieczniejszego? Miał ze sobą tyle kasy, że byłoby go
stać.

– Mroczny Róż jest szybki w działaniu?
– Bardzo szybki. Pełny efekt od trzech do siedmiu dni. Dlatego jest

taki niebezpieczny.
Czy o to chodziło? O czas?
– Organizm nie nadąża z przystosowaniem się do zmian, jak rozu-

miem?
– To gówno zawiera akcelerator wzrostu komórkowego oraz wy-

łącza układ immunologiczny na czas działania. Czasem kończy się
to syndromem krwawej purpury lub czymś podobnym na skutek we-
wnątrzkomórkowej reakcji łańcuchowej, ale częstszy jest zgon z po-
wodu złapania jakiegoś syfu przez wyłączoną odporność, jeśli proces
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nie przebiega w idealnie sterylnych warunkach. Poza tym może uszko-
dzić mózg.

– Szlag.
– Xian-76 i Biała Mgła.
– Co?
– Tego potrzebujesz. Jeśli szczeniak zażył Mroczny Róż, Xian da

działanie osłonowe w miejsce wyłączonego układu immunologicznego,
a Biała Mgła powinna... choć nie gwarantuję efektu... zrekonstruować
naruszone połączenia neuronowe.

– Rozumiem, że masz to na stanie?
Adreen uśmiechnął się od ucha do ucha.
Lo wyszedł ze sklepiku bogatszy o dwie kapsułki iniekcyjne, jed-

nocześnie rozważając swoje następne kroki w kwestii poszukiwań za-
ginionego dziecka. Spojrzał w dół z tarasu, przez który wchodziło
się do sklepiku Adreena. Ulicą, dwa piętra niżej, toczyły się akurat
dwa motobolidy Straży Prawa z wbitymi w charakterystyczne pance-
rze funkcjonariuszami. Jeszcze tu ich teraz brakowało do szczęścia...
Genetycznie zmodyfikowani, wyszkoleni, z najlepszym sprzętem, kie-
rujący się Prawem, ślepi i jednocześnie widzący wszystko jak Temi –
pozbawione płci i przynależności etnicznej Wielkie Kami Sprawiedli-
wości. W teorii. W praktyce zwykle szuje wobec tych, którzy nic nie
mieli, a zaskakująco wyrozumiali dla tych, którzy mieli aż za dużo.
I zawsze zdolni uzasadnić to Duchem Prawa.

Lo cofnął się od krawędzi tarasu, akurat gdy jeden z gliniarzy spoj-
rzał w jego stronę; jakiekolwiek zainteresowanie ze strony strażników
rzadko wróżyło coś dobrego.

* * *

Półtora dnia – tyle zajęło Lotosowi odnalezienie miejsca, w którym za-
szył się dziedzic pana Seah-li. Znalazł go w opuszczonych ruderach
na skraju Skażonych Kwiatów, jak zwano tę okolicę, niemal przylega-
jącą do Bariery zabezpieczającej miasto przed wtargnięciem pustyni

819



od zachodu. Budynki pierwotnie były prawdopodobnie magazynami,
wielokrotnie przebudowywanymi od czasu Upadku, z kolei samo miej-
sce mogło być portem morskim. Metropolia, która leżała teraz niemal
pośrodku niczego, podobno była niegdyś olbrzymim miastem z po-
nad dziesięcioma milionami mieszkańców i leżała na jednej lub kilku
wyspach. Nie było pewności. Nazywała się Hog-Kog albo jakoś po-
dobnie. Po dzís dzień zachowały się wraki gigantycznych statków oce-
anicznych leżące tuż za Barierą, kilka mniejszych przy pozostałościach
nabrzeża oraz fragmenty urządzeń portowych tu i ówdzie. Jednych
i drugich nie rozebrano doszczętnie w ramach odzysku surowców, ist-
niał bowiem przesąd, że strzegą ich złe duchy skazujące na śmierć
w męczarniach tych, którzy ośmielą się naruszyć ich spokój. Lo był
niemal pewny, że chodziło o nadal aktywne skażenia z czasów Ostat-
niej Wojny, czyli konfliktu poprzedzającego kolaps Dawnego Świata,
wybuchłego na skutek desperackiej walki o gwałtownie kurczące się
surowce w zniszczonym rabunkową eksploatacją świecie.

Dzielnica była całkiem sensownym miejscem na ukrycie się, bo nikt
nie zapuszczał się tu bez potrzeby. Do tego w pobliżu starego ma-
gazynu, który Ashe-li wybrał na swoje tymczasowe lokum, rozmiesz-
czone były znaki Niewidzialnej Śmierci, zazwyczaj oznaczające bliżej
niezidentyfikowane skażenie. Albo złe Kami wysysające życie. Zależy,
kto tam w co wierzył. Ashe-li okazał się też bardziej ogarnięty, niż
Lotos się spodziewał – opłacił Czerwone Smoki, aby trzymały nad nim
pieczę. Czerwone Smoki znane były ze specyficznie pojmowanego ho-
noru, ale nie rabowały bezbronnych klientów zgłaszających się do nich
z gotówką. Dzieciak przeprowadził zatem lepsze rozpoznanie i lepiej
podszedł do realizacji swojego planu, niż zrobiłby to niejeden dorosły.
Lo był naprawdę pod wrażeniem.

Czerwonych Smoków było sześcioro. Wszyscy w charakterystycz-
nych bordowych tunikach z maszynowym haftem smoka na plecach,
dwóch z obrzynami chałupniczej konstrukcji, reszta ze skróconymi
klasycznymi gatanami. Na pierwszy rzut oka nie dawało się rozróż-
nić płci żadnego z nich. Obleźli Lo, gdy wkroczył do przestronnej hali
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magazynowej. Jeden zjechał na nanostrunie spod stropu za jego ple-
cami, dwóch z małpią zręcznością wyskoczyło zza stert złomu po lewej
i prawej, dwóch następnych dało popis akrobacji od frontu, a ostatni,
także od przodu, wyszedł z holograficznej mgły, której projekcja poja-
wiła się sekundę wcześniej. Z tego też Czerwone Smoki były znane –
cyrkowych popisów w stylu mitycznych wojowników nin-ia, czy raczej
w stylu, który za styl nin-ia uchodził w powszechnym mniemaniu.

Lo zatrzymał się, wyszczerzył radośnie zęby, a potem pozornie z po-
wietrza wydobył swoje ninto... Dwa mrugnięcia oka później strobo-
skopowy rozbłysk światła eksplodował w miejscu, gdzie stał. Ganger,
który udawał wychodzenie z mgły, zaklął, gdy odkrył, że napastnik
znajduje się już za jego plecami, a krawędź klingi trzyma niebezpiecz-
nie blisko jego szyi.

– Sekwencja błysków razem z nadal trwającym oddziaływaniem mi-
krofalowym zaburzyła tymczasowo przepływ impulsów elektrycznych
w waszych mózgach – powiedział spokojnie Lotos, patrząc na zatacza-
jące się Smoki. – Gdybyście byli kimś innym, już byście nie żyli. Ale
szanuję Czerwone Smoki, więc odejdźcie w pokoju.

Odeszli. Uznali wygraną Lo. Przywódca grupy, oddalający się jako
ostatni, sięgnął za pazuchę, a następnie cisnął na betonową posadzkę
zwitek banknotów.

– Zawiedlísmy. Oddaj to Ashe – warknął. Czy raczej warknęła?
Cholera, nie. Stał przed nim jinang, osoba o idealnie zrównoważonych
pierwiastkach żeńskim i męskim.

Nie żeby w tej sytuacji miało to znaczenie.
– Nie zawiedlíscie. Przegralíscie z prawdziwym nin-ia, ale zacho-

walíscie życia. Ilu może to o sobie powiedzieć?
– Wiesz, co się stanie, jak oddasz dziecko ojcu. Po tym, co ze sobą

zrobiło?
A więc wiedzieli nawet, kogo chronią. Ciekawe. Musieli więc zda-

wać sobie też sprawę z konsekwencji, na jakie się narażali. Mimo to
podjęli się tego zadania.

– Obchodzi cię to?
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– Zdziwiłbyś się. Ale co może o tym wiedzieć najemnik z sumieniem
wartym tyle, ile wynosi akurat honorarium?

Jinang cofnęło się kilka kroków, odwróciło i odeszło. Psiakrew, ary-
stokracja mogłaby uczyć się od tych tutaj honoru. A przy okazji pewnie
paru innych drobiazgów. Tolerancji dla odmienności choćby.

Lotos podniósł zwitek banknotów i odwrócił się, chowając ninto
w zamaskowaną holograficznie pochwę.

Przy drugim końcu hali znajdowały się schody prowadzące na po-
dest, z którego można było przej́sć na wyższy poziom, gdzie mieściły
się dawne pomieszczenia nadzorcze i serwisowe. Widać było, że od
Upadku wielokrotnie je przebudowywano, bez wątpienia przez ja-
kís czas ktoś tu nawet mieszkał. Sądząc po wyblakłych znakach na
ścianach i elementach konstrukcyjnych, w przeszłości była to siedziba
przynajmniej dwóch gangów.

Lo długo nie musiał szukać; już na pierwszym podeście schodów
poczuł zapach środka dezynfekującego. Wystarczyło pój́sć tym tro-
pem, by odnaleźć dawny pokój kontrolny z prowizoryczną śluzą sa-
nitarną z kilku kawałków nanofolii. Nanofolią zabezpieczono także
pozbawione szyb okno. Słychać było cichy szum urządzenia wentyla-
cyjnego. Dzieciak naprawdę pomyślał o wszystkim.

Lo nałożył maskę oddechową, którą nosił ukrytą w wysokim kołnie-
rzu, naciągnął na dłonie kupione rano rękawiczki chirurgiczne i spry-
skał się opartym na aktywnej nanotechnologii środkiem dezynfekują-
cym wchodzącym w reakcję z powietrzem, by na chwilę stworzyć coś
w rodzaju bakteriobójczego bąbla gazowego.

Odliczył do dziesięciu zgodnie z instrukcją i wkroczył za kotarę.
Dzieciak był w środku. Leżał zwinięty w kłębek na prowizorycznym

posłaniu z materaca położonego na folii, wbity dodatkowo w śpiwór
podróżny wysokiej klasy. Obok leżała otwarta torba z zapasem pro-
wiantu, pluszowy mís i niewielka multikonsola.

Lotos przykucnął przy posłaniu, odciągnął zamek.
Ashe-li jęknął... A raczej jęknęła. To nie był Ashe-li, spadkobierca

męskiej linii rodu, a dziewczyna, teraz także fizycznie przemieniona
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przy pomocy czarnorynkowego środka biomodyfikującego. W rozu-
mieniu arystokratycznych tradycji była już zatem jedynie Ashe. Do
tego momentu Lo nie mógł mieć stuprocentowej pewności co do jej za-
miarów. Z jednej strony prowadziła swój pełen bólu pamiętnik w spe-
cyficznym, ogólnikowym stylu, z drugiej zaś Mroczny Róż można było
wykorzystać na kilka sposobów. Teraz jednak widział nastoletnią, nie-
przytomną dziewczynę dygoczącą w gorączce.

Pod nosem dostrzegł kropelkę krwi. Gdy odchylił delikatnie po-
wiekę nieprzytomnej, po policzku spłynęła krwawa łza – syndrom
krwawej purpury właśnie nabierał rozpędu.

Zdążył w ostatniej chwili.
– Ty durna kozo – mruknął Lotos. Sięgnął po iniektor bezigłowy

i podał specyfiki polecone mu przez Adreena, wstrzykując je nastolatce
przez skórę na ramieniu. – Dlaczego w ten sposób?

Nie dostał odpowiedzi.
Cofnął się i usiadł przy ścianie. Podciągnął rękaw, wciskając przy-

cisk omnikoma na nadgarstku. Zalogował się do Niebiańskiej Sieci,
dla wierzących w naukę – reliktu dawnych czasów, dla wierzących
w magię – doskonałego jej przejawu.

– Tak? – rozległ się po chwili chrapliwy głos pana Seah-li, genero-
wany bezpośrednio do ośrodka słuchu Lo.

– Mam pańską... – zawahał się. – Zgubę.
– W jakim jest stanie?
– Będzie żyć.
– Nie o to pytam.
Lotos znów się zawahał.
– Cóż... Myślę, że pan wie. Upłynęło zbyt wiele czasu, nie miałem

szans zdążyć.
– Czego użył?
Użyła, pajacu. Masz córkę, durniu!
– Mrocznego Różu.
Seah-li zajmował się hobbystycznie technologiami z Dawnych Dni,

więc nie trzeba było mu wyjaśniać, czym jest Mroczny Róż.
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– A więc jest wuiran. Skażony – padło po chwili. – Złamał też...
– Co mam robić? – Lo przerwał baronowi, nie mając ochoty na

słuchanie wyliczanki praw i tabu, które złamała Ashe. Praw i tabu
bogatej kasty władców Xevenpolis,

– Nie spodziewałem się po Ashe-li aż takiej głupoty jak sięgnięcie
po coś z „Mrocznych Kolorów”. Muszę się zastanowić – oznajmił ary-
stokrata. – Za chwilę się odezwę.

Seah-li zastanawiał się jakís kwadrans. Oddzwonił z pytaniem,
gdzie znajdzie swoje dziecko, i informacją, kto zgłosi się po odbiór
„niewdzięcznego gówniarza”. Lo podał współrzędne bez wahania; nie
było sensu okłamywać kogoś z Czystych Rodów, kto miał na zawołanie
Straż Prawa z jej możliwościami technicznymi.

* * *

Lo obserwował szeroką, zapyloną drogę dojazdową z przebiegającego
nad nią pomostu serwisowego. Siedział na deskach zastępujących ory-
ginalną konstrukcję, zdając się medytować. „Nie ma lepszej kryjówki
niż ta na widoku” – Lotos często postępował zgodnie z tą starą mądro-
ścią nin-ia... To znaczy, to byłaby stara mądrość nin-ia, gdyby nin-ia
kiedykolwiek istnieli. Bo nie istnieli, przynajmniej nie w takiej for-
mie, w jakiej wierzono w istnienie Wojowników Cienia – czegoś na
kształt sekty przekazującej sobie, może nawet od tysiącleci, tajemną
wiedzę z pokolenia na pokolenie. W rzeczywistości byli to ludzie...
i nie tylko... o niezwykłych umiejętnościach i talentach mitycznych
nin-ia, ale stała za tym dawna technologia, morderczy trening i realia
świata, który potrzebował ludzi operujących w cieniu. Ci ludzie, po-
dobnie jak często Lo, z premedytacją podtrzymywali i wykorzystywali
legendę nin-ia.

Lo wreszcie usłyszał szybko zbliżający się od frontu charaktery-
styczny dźwięk silników. Nawet nie drgnął, gdy pod kładką przejechał
jeden motobolid ze Strażnikiem Prawa, a za nim czterokołowy pojazd
interwencyjny, zapewne z dwuosobową załogą wewnątrz.
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„Co ja w ogóle wyczyniam?” – Lo zapytał sam siebie w myślach, gdy
maszyny już oddalały się w stronę hali, w której jeszcze dwadzieścia
minut temu znajdował się wraz z Ashe. Cholera, źle. Spodziewał
się pojedynczego gliniarza, który rozwiąże problem pana Seah-li „w
imieniu prawa”, nie pełnego zespołu operacyjnego.

Podniósł się i przeszedł przez pomost w stronę skorodowanych kon-
strukcji dawnego dźwigu. Zręcznie zeskoczył na kładkę poniżej, tuż
obok podestu z przekrzywionym zadaszeniem, wyraźnie zamontowa-
nym stosunkowo niedawno. Podciągnął w górę ciągle telepiącą się
w gorączce Ashe zawiniętą w koc termiczny i zarzucił sobie jej ramię
na szyję, by następnie pociągnąć w stronę pobliskich schodów.

– Co się dzieje? – jęknęła na wpół przytomna nastolatka. – Kim ty...
– Przyjacielem – powiedział, a pomyślał: „Idiotą”.
– Nic nie... nic nie pamiętam – wydukała Ashe, gdy ciągnął ją po

schodach.
Całe szczęście, bo inaczej mogłaby spanikować i zrobiłoby się jesz-

cze paskudniej.
– To minie.
Dziewczyna powłóczyła nogami. Jej ciężkie, robocze buciory, któ-

rymi rozsądnie zastąpiła zbyt arystokratycznie wyglądające obuwie,
nie ułatwiały sprawy.

Zaciągnął nastolatkę aż na wybrzeże, w pobliże spoczywającego
w piasku wraku statku, częściowo rozebranego i potwornie skorodo-
wanego. Dodatkowymi zmysłami wykrywał tu nanoskażenie i radia-
cję, ale na szczęście wartości były na tyle niskie, że trzeba by tu sie-
dzieć kilka dni, żeby skumulowały się w organizmie do niebezpiecz-
nego poziomu. Przy rozpadającym się nabrzeżu była też sterta złomu
wyglądająca jak zrzucona z dużej wysokości.

Zostawił Ashe opartą o coś, co niegdyś było chyba metalowym kon-
tenerem, i przeszedł pod stalową belką, na której opierała się cała
reszta poskręcanego żelastwa. Kawałek dalej stał kolejny kontener,
tym razem zgnieciony tylko częściowo i jak się szybko okazało – pu-
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sty w środku. Zdezynfekował wnętrze, rozpylając środek odkażający,
rzucił butelkę w pył pokrywający dno i wrócił po dziewczynę.

– Właź tu. Kupa żelastwa, więc sensory Strażników nie powinny cię
wykryć – oznajmił Lo, naciągając Ashe na usta i nos maskę medyczną,
którą znalazł w jej rzeczach. – Nie zdejmuj maski – przestrzegł ją,
gdy niezdarnie próbowała sięgnąć do twarzy. – Za dużo gówna lata
w powietrzu.

Poinstruował dziewczynę, co ma robić, gdyby nie wrócił po nią do
następnego świtu. Upewnił się, że zapamiętała. Po jej spojrzeniu wi-
dział, że zaczynała kojarzyć, w jak paskudnej sytuacji się znalazła.

– Mój ojciec... – zaczęła słabo, gdy był już przy wyj́sciu. – On... nie
zrozumiał, prawda?

– Wyjaśnię ci wszystko, jak wrócę.
– On... nigdy nie rozumiał...
Zostawił szlochającą cicho nastolatkę i wyszedł na nabrzeże. Pozo-

stawało mieć nadzieję, że smarkula nie wpadnie na jakís niekoniecz-
nie rozsądny pomysł, gdy będzie siedzieć sama. Puścił się biegiem
w stronę pochylni, którą tu zeszli. Strażnicy zaczęli już pewnie prze-
czesywać okolicę, może ściągnęli nawet wsparcie i zamknęli teren;
wszystko zależało od tego, jak duże mieli parcie na sukces w tej spra-
wie. Wbiegł po schodach, którymi kilka minut temu schodzili. Szlag
by to! Czemu pełny zespół operacyjny? Seah-li nie ufał mu i ostrzegł
gliniarzy? Czy sami wykazali się inwencją?

Zupełnie jakby to miało teraz znaczenie.
Zeskoczył z pomostu na drogę poniżej, lądując z przewrotem, prze-

biegł ku najbliższej hali, wbiegając w przesmyk między nią a ruinami
budynku obok. Z rozpędu wbiegł po ścianie, chwycił się zardzewia-
łego zaczepu, podciągnął, odbił się stopą od wgłębienia w pionowej
powierzchni, złapał dłonią następnego, a zaraz potem był już na da-
chu, przeskakując dziury w poszyciu. Przycupnął najpierw z jednej
strony hali, potem z drugiej, aby ocenić sytuację. Miał przy sobie
mikrodronę, którą wystarczyłoby wyrzucić w powietrze, żeby zebrała
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dane taktyczne w kilka sekund, ale gliniarze prawie na pewno by go
wykryli.

Bot wywiadowczy. Po przeciwnej stronie, sunący drogą równoległą
do tej, przy której stał dawny magazyn. Lotos spadł nań z góry, w mar-
twym polu jego sensorów. Klinga ninto wbiła się w łączenie pancerza,
bot dziwnie skrzeknął, napęd zgasł i pod ciężarem napastnika zwalił
się na grunt. Lo pociągnął go w przesmyk między budynkami i ze-
pchnął po schodach prowadzących do piwnic rudery. Naruszona kon-
strukcja bota rozpadła się, odsłaniając przejrzysty klosz z fragmentem
ludzkiej kory mózgowej – zapewne jakiegoś skazańca – pływającym
w cieczy podtrzymującej procesy życiowe, a zarazem będącej trans-
miterem sygnałów. Współcześnie nikt nie wiedział, jak działała ta
technologia, ale dawało się ją kopiować przy pomocy drukarek nano
i replikatorów molekularnych.

Lo przebiegł do następnego rzędu zabudowań. Jeśli miał ocalić
dziewczynę przed – w najlepszym wypadku – procesem Korekty i Re-
edukacji w imię absurdalnych praw, musiał odciągnąć stąd gliniarzy.
Dawny magazyn został przebudowany w coś, czego przeznaczenia nie
potrafił odgadnąć, i to raczej prowizorycznie, bo przy użyciu złomu.
Wbiegł po zniszczonych schodkach, przeciął krótki pomost, wykonał
długi sus, by dostać się na następny podest, zatrzymał przed ścianą
z blachy, tworzyw sztucznych i Kami wiedzą czego, zamykającą do-
stęp do magazynu w zastępstwie nieistniejących wrót.

Motobolid powoli toczył się przez pył pokrywający spękaną jezdnię,
zapewne w poszukiwaniu bota, z którym załoga utraciła kontakt. Za-
trzymał się. Trzasnęły blokady drzwi, wysiadł jeden strażnik, dwume-
trowy kawał modyfikowanego biotechnologicznie chłopa w pancerzu
z materiałów, których dawnej nazwy nikt nie pamiętał. Lo skrzywił
się pod nosem i kopnął zgniecione opakowanie po jakimś środku spo-
żywczym; spadło, odbijając się od wszystkiego, co napotkało na swojej
drodze.

Strażnik Prawa obrócił się z nienaturalną wręcz szybkością.
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Lo zwlekał jeszcze jakieś pół sekundy, a potem rzucił się do ucieczki,
zręcznie lawirując w labiryncie dziwnych konstrukcji, raz zeskakując
niżej, innym razem wspinając się. Za nim rozległ się rumor, potem
łomot – to gliniarz szarżował z gracją nosorożca. Huknął strzał, po-
cisk przeszedł przez drewno, plastik i metal kilku prowizorycznych
ścianek, po czym śmignął obok kolana uciekiniera. Przez głowę Lo-
tosa przeleciało, że mają coraz lepszą termowizję. Wypadł na tyły
magazynu razem ze ścianką ze sklejki zamontowaną w miejscu okna.
I prawie wpadł pod koła nadjeżdżającego motobolida. Wykorzystując
swój impet, przetoczył się, a podrywając się na nogi, chlasnął od dołu
klingą ninto po nadgarstku sięgającej po broń ręki Strażnika. Kon-
tynuując ruch, pociągnął jeszcze przez jego bok, perfekcyjnie przez
złączenie segmentów zbroi. Następnie już gnał przez zaułek między,
być może, dawnymi budynkami administracyjnymi. Nie miał szans na
coś więcej niż zranienie Strażnika i chwilowe wyłączenie go z akcji,
ale też na to nie liczył.

„Gońcie mnie” – pomyślał. „Jestem groźny, nie możecie ryzykować
rozdzielenia się, zwłaszcza że bez bota jesteście ślepi”.

Udało mu się dotrzeć zaledwie do granicy dawnego portu, zanim go
dopadli. Było ich trzech, trzech praktycznie nadludzi wzbogaconych
o wszczepy wspomagające i technologiczne bajery, jakich większość
ludzi współczesnego świata nigdy nawet nie zobaczy z bliska. Chcieli
go żywego, więc użyli pałek. Dał radę stawiać opór jakieś piętnaście
sekund, szaleńczo blokując przy pomocy ninto ciosy, unikając i usiłując
wyprowadzić choć jeden celny atak. A potem padł na glebę i dostał
kopa, który posłał go pod najbliższą ścianę.

– Ashe-li. Gdzie jest? – zapytał jeden z gliniarzy głosem wzmocnio-
nym przez urządzenia hełmu.

– Pieski władzy – stęknął Lotos, głównie po to, by zyskać na czasie.
– Kazali aportować, to aportujecie.

– Pomoc i ukrywanie osoby, która popełniła przestępstwo kwalifi-
kacji trzeciej: złamanie Praw Czystości Biologicznej Rodów Wyższych.
Do tego napaść i ucieczka. Wyrok może być tylko jeden. Może jednak
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zostać złagodzony, jeśli będziesz współpracował.
– I tak wszystko wyśpiewasz – oznajmił Strażnik z zakrwawionym

bokiem. I bez dłoni, za to z zabandażowanym kikutem. Nie wyglądał
na zmartwionego, w końcu Straż Prawa miała dostęp do najlepszych
technologii modyfikacyjnych. – A potem wykonamy wyrok w wersji
zaostrzonej.

Duży czerwony kruk przeleciał nad głowami gliniarzy, a następnie
przysiadł na pogruchotanym murze, o który opierał się Lotos. Wszyscy
trzej spojrzeli na ptaka.

– Pieski idą spać – rzucił Lo i się uśmiechnął.

* * *

Biocybernetyczna drona – tym był kruk. Należał do Yantari, prawdo-
podobnie najbardziej zabójczej istoty w całym Xevenpolis.

– Dłużej się nie dało? – wystękał Lo, gdy Strażnicy zwalili się na
ziemię niczym kłosy zboża pod naporem kosy jakiegoś szalonego żni-
wiarza.

– Miałam nadzieję, że jednak im umkniesz – oznajmiła postać, która
zdawała się wypływać zza czegoś na kształt niewidocznej zasłony.
W rzeczywistości był to efekt ustępowania kamuflażu aktywnego typu
kameleon. – Co z chłopakiem?

Była to kobieta o bursztynowych oczach typowych dla syntetiksów,
ubrana w dziwny kombinezon delikatnie mieniący się barwami tęczy.
Wytarła w zgięcie łokcia swój wspomagany miecz typu yian o prostej,
wąskiej klindze, a następnie wetknęła go rękojeścią w dół do pochwy
na plecach.

– Z dziewczyną.
– Z dziewczyną?
– Zwiała, żeby skorygować sobie płeć biologiczną. Niestety w naj-

gorszy możliwy sposób.
Bursztynowe oczy wpatrywały się nieruchomo w Lo obmacującego

sobie żebra.
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– Modyfikator mutagenny?
– Mroczny Róż.
– Chyba nie przemyślała tego zbyt dobrze.
– Zdesperowane dzieciaki tak czasem mają.
– Coś o tym wiesz... – mruknęła kobieta.
– Ano wiem – odparł.
– A gliny? – bursztynowe spojrzenie omiotło stygnące ciała.
– Tatuś nie zrozumiał – westchnął Lo, powoli wstając. – Nie wiem,

może wymyślił sobie, że wydanie dziecka to jedyny sposób na zacho-
wanie twarzy. W końcu szczyci się pochodzeniem z jednego z Czystych
Rodów, a wiesz sama, jak oni mają narąbane w głowach.

– Czyli jest skończona – oznajmiła Yantari. Po sekundzie dodała:
– Ty też jesteś spalony. Seah-li na pewno zadba o to, by się rozeszło,
że zdradziłeś klienta. Oboje na nic się już nie przydacie.

To było bardziej niż pewne. No cóż, było wiadomo, że prędzej
czy później numer z wkupywaniem się w łaski wyższych sfer w roli
najemnika od spraw, które należało załatwić po cichu, w końcu się
rypnie.

Lotos przeszedł kilka kroków, odsunął ciało Strażnika i wygrzebał
spod niego swoje ninto.

– Jakbym cię nie znał, pomyślałbym, że jesteś zimna, wredna i nie-
czuła... – powiedział. I dopiero gdy podniósł wzrok, zorientował się,
że ani bursztynowookiej kobiety, ani jej ptaka już nie ma. – Jak zwykle
– mruknął do siebie.

Znali się z Yantari od lat. Była syntetiksem zgubionym lub po-
rzuconym przez swoich dawnych panów, który pozbawiony nadzoru
i powtarzanego co kilka lat reprogramowania zaskakująco dobrze się
uczłowieczył. Z sobie tylko znanych powodów dołączyła do Stalowej
Zorzy – ruchu dążącego do uczynienia megametropolii odrobinę lep-
szym miejscem, a w nieokreślonej przyszłości – do obalenia wszech-
władzy Czystych Rodów. Wywiad Stalowej Zorzy rozpoznał w Ashe-li
osobę potencjalnie sprzyjającą szczytnym ideom wolności, równości,
sprawiedliwości i innym takim. Nawiązano nawet kontakt... A po-
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tem nagle coś poszło nie tak, Ashe-li zniknął, i to całkiem skutecznie
jak na piętnastolatka z arystokratycznego rodu, chowanego dosłownie
pod kloszem. Lo podejrzewał, że Ashe poczuła się jak między mło-
tem a kowadłem, a Zorza nie dość, że źle wybrała, to jeszcze nie roz-
poznała dręczącego nastolatkę problemu życia w niewłaściwym ciele.
Dobijający się do Ashe ruch oporu z jednej strony, ojciec tradycjonali-
sta z drugiej, a jej własne problemy z trzeciej – i coś w niej pękło. Być
może właśnie w efekcie tego zdecydowała się na ucieczkę, a następ-
nie postawiła wszystko na jedną kartę, żeby naprawić choćby ciało.
A potem niech się dzieje, co chce...

A może chciała stać się „nieczystą”? Może na złość ojcu i Czystym
Rodom? Żeby wszyscy zostawili ją w spokoju? Może właśnie dlatego
użyła środka, który ją nieodwracalnie skazi w ich oczach? Przypadki
tranzycji zdarzały się wśród szlachty, więc teoretycznie istniała szansa,
że nawet ojciec Ashe w końcu oswoi się z rzeczywistością i zaakceptuje
córkę.

Gdy Lo dotarł do nabrzeża, dostrzegł Ashe kucającą na ziemi przed
stertą złomu, w której ją ukrył. Yantari siedziała ze skrzyżowanymi
nogami przed nią i coś jej tłumaczyła. Zorza jak Zorza, ale Yantari nie
zostawi małolaty na lodzie; Lotos po prostu to wiedział. Za długo znał
tę trochę dziwną syntetiksę, której udało się zostać lepszym człowie-
kiem, niż on kiedykolwiek będzie.

Zresztą... Albo walczy się o lepszy świat, szarpiąc się o każdego
potrzebującego pomocy napotkanego na drodze, albo nie ma to sensu.

– Musimy stąd spadać – powiedział, stając przy kobietach. – Straż-
nicy lada chwila zwalą się tu całą bandą w poszukiwaniu swoich kum-
pli.

Nagle uświadomił sobie, że dziwniejszej zbieraniny niż ich trójka
nie ma w całym mieście. Piętnastoletnia wuiran, około stutrzydzie-
stoletnia syntetiksa i on – mutant z Pustkowia z dziurami w pamięci
i śladami po naprawdę złych rzeczach.

Nagle pomyślał, że jeśli o coś warto walczyć, to o świat, w którym
każde z nich mogłoby być sobą. Tym, kim był lub pragnął być, bez
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ukrywania się, bez walki o prawo do życia. Bez potrzeby zamieniania
się w maszynę do zabijania, by przetrwać kolejny dzień.

Ten świat któregoś dnia nadejdzie. Może nie dzís, może nie jutro,
ale nadejdzie.

Był tego pewny.
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