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451 Fahrenheita451 Fahrenheita
Doktor Jubal Harshaw to miał fajnie. Tym, co nie pamiętają

– to taki facet, którego wymyślił Heinlein. Bohater opasłej po-
wieści, uważanej w pewnych kręgach za kultową. Fajnie mi się
napisało  -  w pewnych  kręgach… Tak  dwuznacznie,  jeszcze
może się skojarzyć z tą grupą, co to trzyma… Nieważne.

W każdym razie ów Harshaw miał dobrze. Zatrudniał trzy
piękne i wszechstronnie uzdolnione sekretarki, czy jak je tam
nazwać. Piękne i uzdolnione, to trzeba zapamiętać, bo ważne.
I kiedy  należało  coś  zrobić,  krzyczał  po  prostu  –  pierwsza!
I, o dziwo, te dzielne, piękne i utalentowane dziewczyny same
wiedziały, na którą wypada. Pierwsza, którakolwiek by to nie
była, zjawiała się szybciutko i wykonywała polecenie.

Cóż,  postanowiłem  spróbować.  Zawołałem.  Powietrze
z odgłosem przypominającym cmoknięcie wypełniło z nagła
powstałą próżnię. To cytat, za nic nie pamiętam skąd, ale świ-
etnie  oddaje  sytuację.  Nagłą  pustkę,  której  doświadczyłem,
i która zaczęła mnie otaczać. Prawdopodobnie jakiś warunek
nie został spełniony. Albo za głośno wołałem, albo ze mnie
kozia rzyć,  a nie Jubal  Harshaw. Owszem, on był płodnym
pisarzem, płodniejszym od Pilipiuka nawet. Chociaż, o ile pa-
miętam, córki nie miał. Miał za to basen, w którym trzymał
czasem Obcego. Nie tego Obcego z przodozgryzem, ale Obce-
go w obcym kraju.

Kudy mi do Jubala Harshawa. Nie mam córki ani basenu.
Chociaż...  istnieje  też  jeszcze  podejrzenie,  że  współpracow-
nice powinny być piękne i uzdolnione. I dlatego nie wyszło.

W każdym razie, Drodzy Czytelnicy, w związku z powy-
ższym macie prze... To znaczy stoicie na przegranej pozycji.
Bo sam muszę napisać świąteczny wstępniak, i złożyć Wam
Wszystkim życzenia. I to jeszcze na 451 słów. Strasznie tego
nie lubię.

Liczyłem jeszcze na ZgrEDa. Na wampira. Ale też się nie
dało. Mimo że chłopy, chociaż z wampirem to w zasadzie nie
wiadomo, w końcu skrzydlate stworzonko. Anioły podobno
płci nie mają,  Wolski o tym pisał, jakie to wrażenie sięgnąć
aniołowi między nogi. Ciekawe, skąd wie. W każdym razie
ZgrED stanowczo odmówił pisania wstępniaka, nie śmiałem
polemizować,  Ojciec  Założyciel  przecież.  I nawet  rozsądnie
gadał, że też by się napił. Wampir nie gadał, ani rozsądnie,
ani w ogóle. On teraz zwisa głową w dół za kanałem La Man-
che. A tam jeżdżą lewą stroną i za karę mają Tony’ego Blaira.
Tak żeby było ontopicznie, przecież czytacie wstępniak z pe-
riodyku poświęconego  fantastyce  -  to  Kara  Mniejsza.  Karę
Większą mają za wielką sadzawką, na następne cztery lata.

I  czegóż  Wam  życzyć,  Drodzy  Czytelnicy,  pod  koniec
roku  dwa  tysiące  czwartego?  Roku  epidemii  ptasiej  grypy
i powszechnej padaczki czasopism branżowych? Chyba żeby
było lepiej. A jak lepiej, to już sobie we własnym zakresie wy-
myślajcie. Nie jestem żaden pieprzony Święty Mikołaj. Zwy-
kły też nie.

Życzenia dla nas prosimy składać na forum. Koperty naj-
lepiej  dostarczać  osobiście.  Byle  nie  puste.  A,  i pamiętajcie,
szyby  powinny  być  oryginalne,  przyciemniane.  Nie  żadna
naklejana folia.

Tomasz Pacyński
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Eh,  grudzień!  Święto Jul  za  pasem i znowuż trza  nowe
obietnice  noworoczne  sobie  składać,  z których  zazwyczaj
naście procent uda się wypełnić. Ale nic to, z Amigassonem
sobie  obiecaliśmy,  że  po Julu  do  domu wrócimy,  by wraz
z koleżkami po fachu, zaraz na początku wiosny, apiać łupić
co się da. I nic więcej sobie nie obiecujemy – bo to głupota,
obiecać  sobie  coś,  co  jest  nie  do  spełnienia.  No,  a łupienia
wiosną jesteśmy pewni, że się spełni. I nam będzie przyjem-
niej i sumienie czyste.

W redakcji – cisza. No, nie do końca cisza. Szefowa skupio-
na,  klepie  zawzięcie  w klawiaturę.  Sekretarz  też  silnie  wpa-
trzona  w monitor.  Naczelny  w milczeniu  coś  przegląda  na
swoim komputerze  – twierdzi,  że morduje.  W życiu nie wi-
działem tak kiepskiego mordowania. Chyba, że tę myszkę chce
klikaniem zamordować.  Rzecznika gdzieś  wymiotło.  Podob-
nież wyskoczył na konkurs recytatorski sag islandzkich w ory-
ginale.  Powodzenia.  Jedynie  Ojciec  Założyciel,  jak  zawsze
w iście bojowej postawie – drzemie z butelką piwa na brzuchu.

A wszystko to przez forum...  Chociaż  nie,  właściwie  to
przez Wampira.

Siedzieliśmy  sobie  spokojnie  przy  kawie  i ciasteczkach
(właściwie to tylko Szefowa siedziała przy tych ciasteczkach
i kawie  –  jakiś  felieton  kleciła.  Reszta  siedziała  przy...  no,
przy  czym innym.  Przy  stole,  na  przykład).  Późnojesienne
słoneczko  mile  wkradało  się  przez  otwarte  okno,  przy-
pominając nam o minionym lecie. Dzbanki z piw... eee... ka-
wą  zgodnie  krążyły  między redaktorami,  a Rzecznik  przy-
mierzał się do kolejnej już recytacji Sagi o Njalu (nawet Thor-
bajt Amigasson ma już jej dość). Naczelny na chwilę podszedł
do swego komputera – robi to przynajmniej raz dziennie, że-
by nikt mu nie zarzucił, że nie pracuje. I wtedy... RYMS!!! Coś
dużego, skórzastego wpadło przez okno i wyrżnęło w podło-
gę, pozostawiając mały krater.

Niewiasty  podniosły  pisk,  Ojciec  Założyciel  zrobił  tuli-
pana z...  no,  dzbanka do kawy, gotów drogo sprzedać swe
życie, a Rzecznik zakrztusił się w połowie recytowanego zda-
nia. Ja z Amigassonem spokojnie na to wszystko patrzyliśmy.
Często redakcji fajerharta zdarzają się różne przypadki. Dzi-
wne, że owa redakcja do takich przypadków jeszcze nie przy-
wykła  i za każdym razem reaguje  mniej  więcej  tak  samo –
niezbyt skrywaną paniką.

Minęła  chwila i ledwo zdążyłem się  przyjrzeć temu ko-
muś, który wpadł przez okno, gdy pisk i krzyki redakcji fajer-
harta się wzmogły.

–  Zaczyna  się  – westchnął  ciężko Thorbajt.  I faktycznie.
Wszyscy rzucili  się na stwora przybyłego zza okna. Rzucili
się, ale jakoś tak inaczej. Mniej wrogo, a raczej z uśmiechami.

– No tak – powiedziałem do Amigassona. – Wampir wrócił.
I zaiste, redakcja tarzała się w radosnych uściskach z wa-

mpirem po podłodze. Nawet Szefowa zapomniała o tym, że
swojego czasu wyżarł jej  rybki z akwarium i uciekł z żyran-
dola. Zaraz się jednak uspokoili, otrzepali i zaczęły się ploty
z Wąpierzem.

Po tym walcowaniu redakcyjnego chodnika tylko Naczel-
ny był  niepocieszony.  Jak  rzucał się  na  Wampira,  to strącił
komputer na podłogę.  Teraz,  drapiąc się  w łysą głowę, po-
wiedział:

„Forum” się zjebało...
Podbiegłem więc, i szybko postawiłem „Forum” na biur-

ku, dziwiąc się, że Naczelny dał swojemu komputerowi takie
durne imię.

Naczelny machnął tylko ręką i kiedy wszyscy namiętnie
gadali  z wampirem,  spokojnie  zaczął  grzebać  przy  swoim
„Forum”. Wampir w skrócie opowiedział, co się z nim działo
ostatnimi czasy. Otóż był na placówce w „królestwie fajfoklo-
ków” i zdaje się, że nadal tam jest, bo twierdził, że zaraz musi
wracać. Obiecał też fajerhartowi swoje teksty,  co niezwykle
wszystkich ucieszyło.

W  końcu,  żegnany  serdecznymi  pocałunkami,  odleciał
przez okno, a redakcja jęła żywo rozprawiać o całym zajściu.
I rozprawiała tak przez cały miesiąc, więc numeru paździer-
nikowego nie było – tylko od razu listopadowy. Znaczy się
byłby i październikowy, gdyby się „Forum” nie zjebało... Na-
czelny tak zajął się tym „Forum”, że nie dopilnował załogi.
Za ta jak już naprawił „Forum” to okazało się lepsze od po-
przedniego,  a nawet  się  rozmnożyło!  Teraz  cała  redakcja
siedzi przy swoich „Forumach” i namiętnie klepie.

Właśnie Naczelny pyta się,  czy Szefowa nie chce trochę
pomordować. Szefowa odpowiedziała,  z dziwnym błyskiem
w oku,  że  chętnie  pomorduje  wszystkie  działy.  Ja,  na  takie
same pytanie Naczelnego, odpowiedziałem, że owszem, też
mogę pomordować,  ale  we własnym klimacie.  Myszką czy
klawiaturą to się zamacham na śmierć. A taki topór to już coś.

Po wymordowaniu przez Szefową działu literatury w tym
miesiącu poczytamy sobie: Tomasza Franika, Joannę Łukow-
ską, Tadeusza Oszubskiego, Andrzeja Sawickiego, Toroj i Sta-
nisława Truchana.

Litraznawca
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U W A G A !
To jest wersja b e t a  Fahrenheita, internetowego periodyku.

Numer ten złożyłem po to, aby ci, którzy chcą, mogli go sobie wydrukować.
Zdaję sobie sprawę, że skład zawiera wiele błędów...

Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie za to.
A.Mason

L i t e r a t u r o z n a w c a
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Książka obowiązkowa
Istnieje  coś  takiego  jak  kanon  lektur  obowiązkowych.

Istnieją także książki, o których wszyscy wiedzą, że są wspa-
niałe, i na skutek właśnie tego jedni pędzą do nich, jak muchy
do miodu,  inni  zostawiają  sobie lekturę  na  potem,  zaś  jest
wreszcie grupa ludzi, którzy starannie omijają to, co zostało
ochrzczone mianem arcydzieła literatury światowej. Zapew-
ne dlatego nigdy nie poznają zadziwiających przygód dobre-
go wojaka Szwejka, czy najbłędniejszego z rycerzy, dzielnego
Don Kichote. Młodsze pokolenie nie czyta Lema. Najpowa-
żniejszą przyczyną jest chyba to, że Lem był, gdy ich nie było,
Lem zawsze stoi w księgarniach (no pewnie, że nie Stanisław
Lem osobiście, ale jego książki). Minęła moda na Lema, mar-
keting nie robi  wokół niego hałasu.  Tymże sposobem arcy-
dzieła przechodzą do swej naturalnej roli, pożywki dla tego
ułamka procenta społeczeństwa, które jest jakimiś tam elitami
czy awangardami, a które sprawiają, że część dzieł funkcjo-
nuje przez stulecia. Zachwycają tych nielicznych, co ważniej-
sze, nieliczni mogą cokolwiek o takich księgach powiedzieć,
i najważniejsze, czegoś z nich się nauczyć. Istnieje kanon ksi-
ążki wzorcowej. To jest tak, że ktoś napisze coś trochę innego,
niż do tej pory. Jedna wersja wydarzeń jest taka, że inni pod-
chwycą i rozwiną to coś,  czego w innych tekstach nie było,
i zaczyna  się  nowy  gatunek.  Druga,  równie  częsta,  to,  że
pisarz nagle zaskakuje nas czymś, co się zowie formą dojrza-
łą. Poznać to zjawisko można po tym, że inni jak najszybciej
podchwycą i tym razem, lecz zamiast rozwinąć, popsują. I to
jest ten przypadek.

Jak zachęcić ludzi do przeczytania książki “Imię Róży”?
No to jest chyba tak, że kto był do przekonania, to już prze-
czytał,  kto  za  młody lub za bardzo zniesmaczony,  to i tak
nie  przeczyta.  Przeciw  jest  przerażająca  narośl  bałwoch-
walstw. Właściwie w hałasie, który wybuchł i ucichł i pozo-
stawił  po sobie  kupę gruzu w postaci  najrozmaitszych  re-
cenzji opinii i uczonych pism, trudno znaleźć samą książkę.
Każdy chciał się wypowiedzieć, żeby mieć dla siebie coś ze
splendoru. Nieliczni mówili o książce, większość popisywa-
ła się przed publicznością.

No dobra, dlaczego warto to przeczytać? Bo było tak, że
literatura od początku XX wieku robiła się coraz to bardziej
modernistyczna. Z punktu widzenia “normalnego” czytelni-
ka,  nieczytelna.  Produkowano dzieła uderzające  w coraz  to
wyższe tony,  pisano coraz to pokrętniej,  porzucano zasady
gramatyki, potem ortografii, ktoś próbował w końcu sprzeda-
wać puste kartki. Nie wiem, kto miał koncepcję, by napisać
coś wreszcie dla ludzi, ale Umberto Eco był najwyraźniej za
tą koncepcją. Że można dla ludzi i jednocześnie nie głupio. Że
nie koniecznie  trzeba tworzyć nowe formy,  dodawać nowe
środki  wyrazu,  choćby  to  były  zdania  bez  wielkiej  litery
i kropki  na  końcu.  Można  napisać  tak  normalnie,  nawet
ciekawie i jednocześnie nie głupio. Nie wiem, czy to jest kon-
cepcja  postmodernizmu,  bo  czem  postmodernizm,  nie  wie
nikt. Wiadomo natomiast, że to, co robi Andrzej Sapkowski,
jest  bliskie  postmodernizmu,  może  nawet  jest  postmoder-

nizmem, więc to już jest powód dostateczny i wystarczający,
by od miłośnika fantasy domagać się znajomości naszego opi-
sywanego dzieła. Otóż metoda twórcza, powrócenie do tego,
co już było,  przetwarzanie jeszcze raz tych samych historii,
erudycja, są bardzo podobne. „Imię Róży” to taki lepszy Sap-
kowski. Żal, że Eco nie powtórzył sztuczki w kolejnych ksi-
ążkach. Następne, owszem napisane genialnie,  ale nie mają
tego czegoś. Szczerze mówiąc, czuć w nich wyczerpanie, nie-
stety  nie  w estetycznym,  postmodernistycznym  brzmieniu,
ale  podbite  banalną  prawdą,  że  autor  co  miał  do  powie-
dzenia, to powiedział. Więc to jest najlepsza książka tego au-
tora.  Cóż  jeszcze?  Można  czytać  ją,  jak  kryminał.  Bowiem
punktem wyjścia jest pytanie, kto zabił. Można znaleźć pięk-
ny kawałek romansu, są zjawy, tajemnicza biblioteka, jak la-
birynt. Wszystko, co znajdziemy choćby w kolejnych odcin-
kach „Pana Samochodzika”. Nie musimy czytać przecież dłu-
gich  dysput  o tym,  czy  świat  upada  według  doświadczeń
zakonnika szklarza, który nie może odnaleźć właściwych re-
cept  na  szkło  witrażowe,  czy  wręcz  przeciwnie  jak  myśli
mnich,  który  nosi  jedne  z pierwszych  na  świecie  okulary.
Najpierw możemy szybko przekartkować, by dowiedzieć się,
kto winien trupów. Potem odłożyć na półkę, by za rok wyci-
ągnąć  jeszcze  raz.  Cóż  mogę  dodać?  Jednym ze  sposobów
wejścia w posiadanie egzemplarza książki było nabycie Gaze-
ty Wyborczej  za 2 zł,  przez co jest  nadzieja,  że w narodzie
znajdziemy ich mnóstwo.

Baron

Umberto Eco
Imię Róży
Tłum.: Adam Szymanowski
Printed in EU (taka nowa moda?)
Stron: 536

Sprzedać opakowanie zamiast towaru
Mógłbym jeszcze  powiedzieć,  że sztuka polega na  tym,

żeby zamiast krzesła, po które ktoś przyszedł sklepu meblo-
wego, by go kupić,  sprzedać opowieść,  jak go zrobić. Mam
generalnie  umiarkowany stosunek do  produkcji  filmowych
rodem zza Wielkiej Wody. Owszem udało im się TAM zrobić
kilka  wspaniałych  filmów  jak  „Gorączka  złota”,  ale  potem
było już coraz gorzej. Wszelako, jest pewien wyjątek i, para-
doksalnie, chodzi o filmy animowane. No, ale nie o filmach tu
ma być, lecz książkach. Tym razem chodzi o książkę o filmie.
Grube i wielkie.  Na moje  oko o wiele bardziej  do przekart-
kowania, jak do poczytania. Nadziane screenami, pomiędzy
które wciskają się, jak intruzi, wąskie i skromne kolumny tek-
stu.  Generalnie  staramy się  sprzedać  po  raz  drugi  Shreka.
Przeciw  samemu filmowi  nic  nie  mam,  nawet  powiedział-
bym, że  dobrze,  wreszcie ktoś  dostrzegł,  że  istnieje  zawód
pisacza (nie pisarza, ani jakiekolwiek inne określenie, pisacz,
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jak stawiacz min)  scenariusza i dobrze,  żeby ten scenariusz
był jako-tako zrobiony. Moje prywatne zdanie nie bardzo się
pokrywa z tym, co wyczytamy w książce, że chodziło o ani-
mację. Faktycznie chodziło o animację, o rozwinięcie techniki
zwanej grafiką w trzy de. Rozwinięcie tego, co zrobiono mię-
dzy innymi w “Toy Story”. Powtórzę się, że renderer, pakiet
BMRT można (było?)  ściągnąć  z sieci  za  friko,  i był  to albo
ten, albo prawie ten renderer,  za pomocą którego zrobiono
film. No więc gdy się coś wie, co właśnie mnie się przytrafiło,
o technikach 3D,  o programach,  to się  jakoś dziwnie  tę ksi-
ążkę  czyta.  Dla  komputerowca  amatora  ani  trochę  nie  jest
dziwne  (gramatyka,  "nie  jest  dziwne"  pochodzi  z MON-u
czyli armii), że narzędzie służące do modelowania błota, czyli
cieczy lepkiej, zastosowano do innej cieczy lepkiej czyli lawy.
Czytelnik  powinien  poczuć  się  kompletnie  zaskoczony,  bo
przecież  lawa,  zwłaszcza  wulkaniczna,  w niczym błota  nie
przypomina,  na przykład błoto nie  świeci.  Czytelnik powi-
nien zastygnąć ze  zwiśniętą  szczęką nad stołem na co  naj-
mniej  pół godziny. A jeśli  czytelnik wiedział  o technice ele-
mentarnych komórek? Jeśli wie, czym się różni modeler od
renderera? No to czytelnik jest chyba potencjalnym wrogiem.
Jeśli czytelnik jest tylko zwykłym posiadaczem komputera, to
zdanie: "Film potrzebował wirtualnych lasów z milionami fa-
lujących na wietrze liści." wprawi go w zadumę. Po kij, skoro
najlepsze ekrany komputerowe mają ciut ponad milion pik-
seli? Ktoś kto renderował takie sceny, wie, niestety, że potrze-
ba  kilkanaście  tysięcy  liści.  Więcej  zwyczajnie  nie  będzie
widać. Trochę łyso, gdy człek czyta, że z wymachem zabiera-
no  się  do  wyrenderowania  blików  światła  na  obiektywie,
skoro robiono to już dość dawno temu przy okazji cyfrowego
obliczania obiektywów, skoro odpowiednie plug-iny znalazły
się w wielu programach i generalnie technika wirtualnej ka-
mery leży u podstaw techniki 3D. Jednak z tego wszystkiego
powaliło  mnie  zdanie:  "Jednak  skoro  Shrek  miał  posiadać
głębię i złożoność emocjonalną..."  Mój Boże! To nasz Kmicic
jest  postacią  z dramatu  psychologicznego,  wręcz  Człowie-
kiem Bez Właściwości... No nie? Więc o co w tym wszystkim
chodzi?  Na  przykład,  masz  się  dowiedzieć,  że  scenografia
domku na bagnach, w którym Shrek mieszka, podkreśla ce-
chy  jego  charakteru.  Masz  dostrzec  powieszone  za  ogony
szczury i słoik z oczkami. A potem popędzić na film raz jesz-
cze, żeby to wszystko pooglądać z rozdziawioną gębą. I tym
sposobem  sprzedani  ci  osobno  towar,  osobno  opakowanie
i raz jeszcze zapłaciłeś za towar. Ale... malkontencę. Wziąw-
szy pod uwagę, że jak zwykle,  chcą nas wpuścić w maliny,
książkę można kupić dla jakiegoś miłośnika filmu, można ją
samemu pooglądać. W sumie jest tam dość sporo dziennikar-
skich informacji, które mogą się przydać, gdy chcemy wybrać
się na następny film. Kupić nie kupić, ale potargować warto,
bo drogie to jak cholera.

Baron

John Hopkins
Shrek. Zielona strona ekranu
Tłum.: P.Gołębiowski i B.Wierzbięta
Stron: 175

Tajemnica z biblioteki dziadka
Dlaczego nie czytamy książek, które napisano ponad sto

lat temu? Panuje przekonanie, że słowo pisane się starzeje, że
czasami wręcz ulega rozpadowi. W istocie, takie rzeczy przy-
trafiają się, gdy autor jest zwyczajnie głupi, niedouczony, gdy
do tak  zwanego odbioru potrzebny jest opar pijackich wy-
ziewów epoki. Takie teksty, czasami w swoim czasie diabel-
sko  patriotyczne,  kurewsko  dydaktyczne,  czy  wstrząsające,
jak podróż wozem drabiniastym, przepadają. Gdy po latach
człek poczciwy, głodny nowych myśli i słów, niedaremnych
bierze  takie  coś  w ręce,  bywa,  że  włos  na  głowie  się  jeży.
Ale... mam zdanie takie, że wystarczy niewiele starania. Ksi-
ążki  wydawane  przed  pewną  epoką  technologiczną,  a do-
kładnie gdzieś w latach 1982-86, mają pewną zasadniczą za-
letę. Były pisane ręcznie. To znaczy na przykład na maszynie,
ale przechodziły przez etap żmudnego papierowego dłuba-
nia. Ktoś musiał przepisywać, często trzeba było za to płacić.
Do tamtego czasu rzadko się zdarzało, by "dzieło" powstawa-
ło od razu w formie gotowej do puszczenia na maszyny dru-
karskie. Tak jest dziś. Gdy klepię teraz w klawisze, to jest to
klepanie z punktu widzenia procesu technologicznego, jedy-
ne i ostateczne. Nikt więcej po mnie tego nie musi powtarzać.
To można wpuścić od razu do drukarni. Nie potrzeba zecera,
sekretarek,  maszynistek.  Nikogo  takiego.  To  jest  epoka
Taniego  Tekstu.  Sto  lat  temu  sprawy  były  jeszcze  bardziej
skomplikowane niż przed rokiem 1982 czy 1986, gdy zaczęła
się epoka pecetów. Były dodatkowe problemy na etapie samej
drukarni, które technologia rozwiązywała dopiero w XX wie-
ku.  W rezultacie  opłacało  się  dołożyć  starania  do  każdego
etapu powstawania książki,  żeby nie zmarnować wielkiego
wysiłku  i zecerów  i nawet  tragarzy,  którzy  podawali  bele
papieru do maszyny. Opłacało się dopilnować, żeby była do-
brze napisana. W rezultacie, niekoniecznie powstawały teksty
mądre, bo rozumu w nich mogło być najwyżej tyle, na ile po-
zwalała epoka, ale były pozbawione dziecięcych wnerwiają-
cych błędów, oczywistych niestaranności, czy wręcz niechluj-
stwa, które współcześnie usiłuje się ubrać w kubraczek bła-
zeński, że niby to takie zamierzone.

Gdybym miał wymienić podstawowe cechy pisania ojca,
a może dziadka SF, Julesa Verne’a to staranność podałbym na
pierwszym miejscu. Owszem, talent. Miał lekkość tworzenia
postaci,  kontrastowania  ich,  łatwość  tworzenia  awantur-
niczych  historii,  ale  całość  była  niezwykle  solidnie  zmon-
towana wiedzą przyrodniczą, geograficzną, wiedzą o żeglu-
dze. Przypomina mi właśnie taką maszynę z XIX wieku, łą-
czoną  nitami  na  gorąco,  z profilami  równych  naprężeń,  ze
smarownicami i lukami kontrolnymi. Taką, która zanim po-
wstała, była wielokrotnie sprawdzana, która była wynikiem
wielu  doświadczeń,  zakończonych  konkluzjami,  że  z wielu
rozwiązań to właśnie okazuje się najlepsze. Książki Verne’a
mają  coś,  czego  współczesna SF mieć  już  chyba  nie  może.
Przyczyną  jest  dzisiejszy  pośpiech  i taniość  tworzenia.  Na
skutek  niego  współczesny pisarz  posługuje  się  skandalizu-
jącymi newsami innych pisarzy i gazetowych pismaków, na-
wet gdy pisze o naukowych faktach. Verne miał wiedzę bez-
pośrednią. Jeśli nawet jego teorie okazały się później błędne,
to zachowały urodę spójności. To nie są dziennikarskie niusy,
to obraz ciężkiej pracy uczonych XIX wieku, którzy usiłowali
zrozumieć ten świat. I nawet jeśli się nie udawało, to błędność
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ich teorii  wykazywały jakieś fakty, o których oni zazwyczaj
w swoim czasie nie mieli pojęcia. To chyba powoduje, że do
dnia dzisiejszego ten pisarz jest ciągle czytany i ciągle jakiś
młody człowiek odkrywa "Tajemniczą wyspę" z takimi samy-
mi wypiekami na twarzy, jak ojciec czy dziadek.

Książka, która trafiła w moje ręce, nie jest bynajmniej jed-
nak  autorstwa  Julesa  Verne’a.  Tylko  Verne  jest  współ-
autorem. Na drugim miejscu figuruje Andre Laurie. Aby było
jeszcze bardziej zawikłane to wszystko, drugie nazwisko jest
pseudonimem Pascala Grousseta. Tenże, o życiorysie, w któ-
rym jest epizod Komuny Paryskiej, zesłanie na Nową Kaledo-
nię,  ucieczka na  pokładzie  węglowca.  Można by sądzić,  że
oto dwu ludzi, jeden z niezwykłym życiorysem, drugi znako-
mity pisarz, po prostu spotkało się i napisało kolejną awan-
turniczą historię.  Sprawy są chyba bardziej  zawikłane. Aby
uchylić  rąbka  tajemnicy,  ale  i rzecz  zagmatwać,  dodam,  że
istnieją  poszlaki,  że  nie  jest  to  jedyna  powieść  genialnego
wizjonera, w której Grousset ma spory udział. Warto zerknąć
do posłowia, może to być kolejna przygoda, któż wie, czy nie
równie pasjonująca jak lektura, gdyby rzecz zechcieć wyjaś-
niać do końca...  bowiem znamy tylko domysły. A sama lek-
tura?  No  cóż,  podróże,  statki,  intrygi,  egzotyka,  wszystko,
czego od Verne’a chcemy dostać. Spokojnie nada się do czyta-
nia w pociągu na stojąco.

Baron

Jules Verne, Andre Laurie
Rozbitek z Cynthii
Tłum.: Aleksandra Manka-Chmura
Wydawnictwo Śląsk, 1990

O ludziach podniebnych
Jakoś  tak tradycyjnie  polecam książki  spoza kanonu SF

i F. Tak sobie myślę, że prawdziwy podział, to literatura kiep-
ska  i ta  niekiepska,  książki  po  przeczytaniu  których  coś
w człeku  migoce,  gębą  się  uśmiecha,  jak  idioty,  do  jakichś
myśli tajemnych. Dobre książki to te, do których się wraca,
które można bezpiecznie polecić kumplowi, z którym ma się
o czym pogadać do drugiej w nocy. Dobre, czyli takie śmie-
szą, tumanią, straszą, zostawiają człowieka w zadumie. A je-
dnak dla tej pozycji  jest pewien hak,  na którym można za-
wiesić,  jeśli  nie  fantastyczny,  to  sensacyjny  powodzik  do
przeczytania. Jest to bowiem opowieść o ludziach gór, o tych,
którzy przekraczają  granice możliwości,  takich,  co potrafią,
jak filmowi bohaterowie, zawisnąć na jednej ręce nad prze-
paścią, mając pod stopami tak z dwieście metrów swobodne-
go luftu. Ostatnimi czasy takie właśnie efekty, zwane "sporta-
mi ekstremalnymi", stały się udziałem masowej kultury. Po-
wiedzmy trochę inaczej, masowa kultura usiłuje się pożywiać
tym,  co  wypracowało  środowisko  taternicze  i alpinistyczne
przez ponad stulecie. Otóż polecam tę książkę jako odtrutkę.
Właśnie na to spojrzenie okiem konsumenta świata poprzez
szklany ekranik.  Oglądacza starannie przygotowanych serii
kolorowych  obrazków.  Czeka  nas  wiele  odkryć  tyczących
uprawiaczy owego ekstremalnego sportu. Bodaj najważniej-
szym z nich jest, jak w istocie to nie pasujące do masowej kul-
tury zajęcie. Jest to rozrywka, czy sposób życia elit... polskich.
Nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie występuje tak silnie

zjawisko powiązania zwyczajnego łażenia w góry z czymś, co
się zowie rozwojem intelektualnym. Jak pisze sam Wilczkow-
ski, w mrocznych latach realnego kultu Stalina, były poważne
kłopoty ze zwerbowaniem klasy robotniczej  do klubów wy-
sokogórskich, która miała stosunek do wspinaczki, wyrażony
przez  pewnego  kolejarza.  Tenże  w dość  drastycznych  sło-
wach miał się wyrazić, ujrzawszy w podkrakowskich skałach
pilnie ćwiczących adeptów: "Jebana ludzka rasa, za chuj bym
tam nie wlazł!" (cytat z książki Wilczkowskiego, który gene-
ralnie, słów powszechnie uznawanych nie używa, a jeśli – to
bardzo oszczędnie).  No więc,  po co  czytać...?  Żeby się do-
wiedzieć,  czym  się  ta  ludzka  rasa  od  zielonych  ludzików
różni.  I tymże fantastyczno-naukowym akcentem pozwalam
sobie zachęcić do czytania, które jest lekkie, łatwe i przyjem-
ne, a przy tym pouczające.

Baron

Andrzej Wilczkowski
Miejsce przy stole
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1983
Stron: 358
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Wysyłkowa księgarnia internetowa
www.fantastyka.now.pl

Szukasz książek z gatunków science-fiction,
fantasy  i  horror  lub  komiksów?  Gier  figur-
kowych, fabularnych i karcianych? Zajrzyj  do
nas,  znajdziesz  prawie  trzy  tysiące  pozycji,
w tym trudnodostępne.

Na stronie  księgarni  prócz  tego  konkursy,
informacje o nowościach i zapowiedziach wy-
dawniczych. I, co ważne, sprawdź nasze ceny,
nie zawiedziesz się :-)

Zapraszamy do zakupów.

Zapraszamy właścicieli serwisów i stron interneto-
wych (nie tylko fantastycznych) do naszego Programu

Partnerskiego. Szczegóły na stronach księgarni:
www.fantastyka.now.pl



Wywołaniec ze studni dziejów
My wywołujemy z zapomnienia pisarza, pisarz zaś z nie-

bytu, ze studni wieków wyciąga byłe zdarzenia. Nieodmien-
ną popularnością cieszy się jej poziom średnich wieków. Sam
pisarz  narobił  był  trochę  hałasu  wokół  siebie  jako  młody
obiecujący.  Chodzi  mi  o Marka Pąkcińskiego autora  “Owa-
dziej planety”. Czas jest niezwykle niszczący. Głupia sprawa,
nie wiem, czy autor, który napisał “Skarb Hittinu”, to ten sam
Marek  Pąkciński,  co  był  obwołany  Odkryciem  Literackim?
Może ten sam, zapewne, ale grzebanie w Internecie nie roz-
wiało moich wątpliwości.  Był  czas książek starannych,  gdy
na  okładkach  umieszczano  notatki  biograficzne,  czasami
zdjęcia autora. Jak był debiut – to pisano, że debiut, gdy któ-
raś  książka  z kolei  – to  pisano,  co  autor  wcześniej  napisał.
Robiono to chyba dla dobra publicznego. Mówię o wydaw-
nictwach sprzed roku 1989.  Przykro  mi,  ale  tak  się  głupio
składa w życiu. Zapewne przyczyna tkwiła w tym, że praco-
wali  w nich  ludzie  z pasją,  którzy  postrzegali  swoją  pracę
jako misję. Jako układanie kartek Historii, żeby ktoś, kto po-
tem weźmie jedną z nich, mógł bez kłopotu umieścić ją we
właściwej skrzynce katalogu. Ich jedynym przeciwnikiem był
właśnie czas, nie konkurencja, nie czytelnicy, którzy nie chcą,
łobuzy jedne, dość dużo kupować, bo czy czytają, psa z kulo-
wą nogą obchodzi.  Tak właśnie wygląda.  My wywołujemy
pisarza, niezbyt skutecznie, choć spokojnie sobie gdzieś żyje,
ale czort wie, czy na skutek wejścia w tak zwany główny nurt,
czy zwyczajnego nie-pisania zniknął jakoś z horyzontów i tru-
dno nawet powiedzieć, czy wywołaniec, to on czy nie-on.

Przeciętnemu czytaczowi pewnie nic z tego wszystkiego.
O samej książeczce można powiedzieć, że po pierwsze, wy-
daje się za krótka. Myślę, że to samo jest już dobrą rekomen-
dacją. Mamy czas opasłych tomisk, czas elektronicznego skła-
du, taniego pisania po pierwsze, po drugie, taniego drukowa-
nia. Tanie pisanie charakteryzuje się między innymi tym, że
autor konsumuje, co inni napisali. Tymczasem nasza historia
jest dość blisko prawdziwych zdarzeń, króciutki wstęp wyja-
śnia okoliczności, które doprowadziły do tak zwanej Dzieci-
ęcej  Krucjaty.  Dzięki  niemu to szaleństwo staje  się  dla nas
bardziej zrozumiałe, zrozumiała staje się także treść tej chyba
historycznej  opowieści.  Piszę  "chyba  historycznej",  bo  szu-
fladkowanie utworów to jedno z najbardziej jałowych zajęć.
Ma znaczenie tylko takie, gdzie by książkę w bibliotece usta-
wić,  żeby  czytelnik  nie  doznał  zdziwienia.  Na  pewno  nie
w dziale  "podręczniki  prawnicze".  Gdzieś  w okolicach  "Po-
rwanego za młodu". Myślę,  że to wyjaśnia, co w środku się
znajduje: niespodziewane zwroty akcji, pościgi i ucieczki (bo
to nie to samo), wreszcie obowiązkowy Wielki Skarb, o który
wszyscy walczą. Kupić, nie kupić? Targować nie warto, ksi-
ążeczka kosztowała mnie mniej niż 2 zł, choć mikrusiej ob-
jętości,  wydatku  nie  żałowałem.  Dostać  to  można  jeszcze
gdzieś w "tanich jatkach" uważnie obserwować półki u znajo-
mych.  Gdy  się  wybieramy  w nie  za  długą  podróż  koleją,
w sam raz.

Baron

Marek Pąkciński
Skarb Hittinu
Szczecin 1991
Stron: 187
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Kill Claus.
O pożytkach Herbatki z arszenikiem.

Śmierć  zabiera  w końcu  wszystkich.
Nawet  bogów.  Niektórzy,  czyli  nie
wszyscy, mają to szczęście, że czekają
na Mrocznego Kosiarza bardzo długo.
Część  spośród  tych  wybrańców  ma
również pecha, bo postronni postana-
wiają przyspieszyć ich zgon. Tym zaj-
muje  się  w Świecie  Dysku  Gildia
Skrytobójców. Prosperuje świetnie, co
dowodzi słuszności tezy, że ludzkość
jako  taka  jest  bardzo  niecierpliwa.

Zwłaszcza, jeśli chodzi o śmierć kogoś innego.
Jednych  inhumować  (to  bardzo  eleganckie  określenie

skrytobójcy  zdecydowanie  przedkładają  nad  takie  banały
jak „zabić”, „zamordować” etc. – w końcu są gentlemanami)
łatwiej, innych trudniej, ale na każdego jest sposób, jak do-
wodzi  bogate  doświadczenie  zawodowe  przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Im większe wyzwanie, tym więk-
sza chwała tego, kto mu podoła. O stanie konta nie wspo-
minając.  Tuż  przed  Nocą  Strzeżenia  Wiedźm  pojawia  się
wyjątkowe  zlecenie:  cel  to  „Grubas”,  znany  powszechnie
jako Wiedźmikołaj. Został wyceniony na cztery miliony do-
larów. Takich zadań po prostu się nie odrzuca. Ale zawsze
można je zepchnąć na czarną owcę gildii, będącą wszystkim
solą w oku. I tak oto  przed szansą na wybudowanie sobie
w pamięci  przyszłych  generacji  skrytobójców  pomnika
trwalszego niż ze spiżu staje pan Herbatka. Człowiek, który
patrzy na rzeczy inaczej  niż inni.  I którego absolutnie nikt
nie będzie żałował, jeśli mu się nie powiedzie. Wymyślił, jak
inhumować Wiedźmikołaja. Zastanawiał się nad tym w wo-
lnym czasie. Ot, takie nieszkodliwe hobby.

W wyniku jego działań, w Noc Strzeżenia Wiedźm ktoś
musi przejąć zwolnione przez Grubasa stanowisko. Robi to
antropomorficzna personifikacja o bardzo rozwiniętym po-
czuciu odpowiedzialności i najlepszych chęciach. Tylko HO,
HO, HO nie bardzo jej wychodzi. Wiedźmikołaj musi wró-
cić. Inaczej już nigdy nie wzejdzie słońce.

Nawet  ja,  zagorzała  wielbicielka,  muszę  przyznać,  że
seria  Świata  Dysku jest  bardzo  nierówna.  Obok  prawdzi-
wych  humorystyczno-filozoficznych  perełek  zdarzają  się
tomy,  w których  wyraźnie  widać,  że  autorowi  zabrakło
może nie pomysłu, bo tych wyobraźnia Pratchetta jest praw-
dziwą kopalnią, ale entuzjazmu niezbędnego do jego zupe-
łnego wykorzystania. Poprzedni tom „podcyklu” o Śmierci,
Muzyka duszy, należał do tej ostatniej kategorii. Dlatego też
po Wiedźmikołaja sięgałam z pewną obawą, która, na szczę-
ście, okazała się całkowicie bezpodstawna. Powiem więcej,

Wiedźmikołaj  bezapelacyjnie  zdetronizował  Morta,  który
dotychczas zajmował pierwsze miejsce w moim prywatnym
Dyskowym rankingu.

Przede wszystkim sam Śmierć po raz pierwszy od dłu-
ższego  czasu  odgrywa  bardzo  znaczącą  rolę,  a to  moja
ulubiona postać w cyklu. Została znakomicie skonstruowa-
na – jest kompilacją pragnienia, które chciałaby zrealizować
(człowieczeństwo)  i nieporadności  wobec  rzeczy  i zjawisk,
których, mimo starań i trylionów lat nieustannych obserwa-
cji, nie może zrozumieć, takich jak metafora, aluzja, czy za-
sada działania klamki. W swoich filozoficznych rozterkach,
między  młotem  marzeń  a kowadłem  obowiązku,  Śmierć
jest,  paradoksalnie,  bardziej  ludzki  od  większości  ludzi.
Poudza do refleksji nad kondycją ludzkości, która w swoim
zadufaniu przestała wierzyć w Wiedźmikołaja.  I samorzut-
nie  podejmuje  się  kolejnego obowiązku – chce  jej  przypo-
mnieć,  jaka jest prawdziwa wartość wiary.  I wskrzesić du-
cha  Strzeżenia  Wiedźm,  którego  uosobieniem  jest  Wiedź-
mikołaj.  Nawet  za  cenę  powożenia  zaprzęgiem  świń,
przywiązania poduszki w miejsce, gdzie każdy śmiertelnik
ma brzuch i kontaktu z dziećmi, które go przerażają.

Po  raz  pierwszy  Śmierć  ma  godnego  rywala.  Zwykle
czarne charaktery Świata Dysku mają porażkę wypisaną na
twarzach,  bo  i tak  z góry  wiadomo,  że  zakończenie  musi
być szczęśliwe. Taka jest ideowa konstrukcja tego uniwer-
sum. Ale pan Herbatka jest wyjątkowy pod każdym wzglę-
dem.  Choć  nie  imponuje  konstrukcją  fizyczną,  tak  ważną
u skrytobójcy, a nawet więcej, jest ułomny (szklane oko), nie
pozwala sobą pogardzać. Nie zabiega też o przyjaciół. Woli
budzić przerażenie. Jego umysł podąża nietypowymi ścież-
kami (szczerze mówiąc możliwe, że często zbacza na mano-
wce) i podpowiada mu rozwiązania, które ktoś bardziej ty-
powy bez namysłu by odrzucił z tak błahych pobudek jak li-
tość,  moralność,  czy  dobry  smak  (kryterium  podstawowe
dla skrytobójcy – dlatego pan Herbatka został czarną owcą
gildii – inhumował bardzo nieestetycznie). Być może dlate-
go inni, bardziej ograniczeni ludzie, czują się nieswojo pod-
czas  samej  rozmowy z nim.  Zwyczajnie nie  są pewni,  czy
dożyją jej  końca. Brak uprzedzeń okazuje się jednak przy-
datny.  Na przykład  wtedy,  kiedy  trzeba  zabić  kogoś,  kto
fizycznie nie istnieje.

Jednego tylko pan Herbatka nie uwzględnił w swoim ra-
chunku  –  wnuczki  Śmierci,  Susan  Sto  Helit,  córki  Morta
i Ysabell.  Ona  również  ma  pewien  problem.  Obciążenie
genetyczne.  Nie jest łatwo negować istnienia jedynego ży-
jącego krewnego – zwłaszcza jeśli jest on Śmiercią, a kiedy
porzuca obowiązki,  rzeczywistość uznaje,  że wszystko po-
winno zostać w rodzinie i trzeba wsiadać na absurdalnego
latającego konia, chwytać idiotyczną kosę i doglądać meta-
fizycznych żniw. Susan jest naprawdę zirytowana, kiedy po
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ponad roku spokojnego żywota guwernantki, urozmaicane-
go jedynie eliminowaniem dziecięcych strachów za pomocą
pogrzebacza (używanego,  żeby była jasność,  na strachach,
nie na dzieciach), znowu jej się TO przydarza. Dlatego nie
daruje panu Herbatce. A skuteczność to jej cecha rodzinna.

Najważniejsza  w Wiedźmikołaju  jest  jednak  nie  fabuła
(swoją drogą ciekawa i wyjątkowo spójna).  Jest  on bardzo
podobny do wspomnianego wcześniej Morta ze względu na
ładunek filozoficzny, ale przebija go dojrzałością rozważań,
które  generalnie  skupiają  się  wokół  delikatnej  sugestii,  że
być może to nie paskudny oraz zły skrytobójca z komplek-
sami i żądzą sławy zabił Wiedźmikołaja. Może zrobiliśmy to
my sami,  przehandlowując nieuchwytną świąteczną magię
na  kolorowe  opakowanie,  materialne  do  bólu?  Choinki,
ozdoby, kosztowne prezenty i dobroczynność na pokaz tak
nas  pochłaniają,  że  pozwalamy  zamarznąć  dziewczynce
z zapałkami, bo na naszym stole zabrakło miejsca na dodat-
kowe nakrycie. Musiał się przecież zmieścić stroik. Nikt nie
udaje,  że  prezenty  przynosi  jakiś  żałosny,  otyły  jegomość
z podejrzanie zaczerwienionym nosem, bo wszyscy,  nawet
małe  dzieci,  wiedzą,  że  to rodzice  podkładają  paczki  pod
sztucznym (ekologicznym) drzewkiem. Nikt więc nie pisze
listów do nieistniejącego – wystarczy odpowiednio wcześ-
niej  poinstruować rodzinę.  Nie czekamy na dźwięk dzwo-
neczków sań. Może właśnie dlatego się nie rozlega? A Wie-
dźmikołaj nie przychodzi, bo nie ma do kogo?

Pratchett wszystkie te aluzje podsuwa, nieznacznie, fine-
zyjnie, ale zarazem tak, by na pewno nie umknęły odbiorcy.
Pokrywa ja swoim charakterystycznym humorem, pokazu-
jąc, jak niewiele wiary trzeba, by powołać do życia tak ory-
ginalne byty jak bóg kaca. Jednak zarazem uświadamia, że
bez  tego  minimum  wiary  przestają  istnieć,  zupełnie  jak
bogowie, że sami decydujemy, na co w naszym świecie jest
miejsce i że trzeba podejmować te decyzje z nieco większą
rozwagą.  Oczywiście  Wiedźmikołaj  to  nie  kazanie  mające
nakłaniać  do  żalu  za  grzechy.  To  rzecz  o hierarchii  prag-
nień.  Śmierć  pragnie człowieczeństwa,  Susan  normalności,
skrytobójcy pieniędzy, Audytorzy zagłady świata, a Wiedź-
mikołaj chce mieć do kogo przychodzić. A my? Czego prag-
niemy?  Nie  odpowiadajmy  zbyt  pochopnie.  Zastanówmy
się nad tym w te święta. Najlepiej przy lekturze najnowszej
książki Pratchetta, wtedy na pewno nie będą to nudne i jało-
we medytacje, ale świetna, choć nieco refleksyjna, rozrywka.

 

Agnieszka Chojnowska

Terry Pratchett
Wiedźmikołaj
Tłum.: Piotr W. Cholewa
Prószyński i S-ka, 2004
Stron: 312
Cena: 29,90

Bo to zła kobieta była...
Po  przeczytaniu  Jehannette  Izabeli
Szolc,  niemal  natychmiast  przypom-
niały  mi  się  słowa  wypowiedziane
głosem  niezapomnianego  Bogusława
Lindy  z filmu  Psy.  W zasadzie  star-
czyłyby  na  podsumowanie  i recenzję
wymienionej  książki,  ale  obowiązek
nakazuje mi myśl rozszerzyć.

Na  okładce  zamieszczono  tekst
opisowy:  JEHANNETTE to  opowieść
o dziejach  niezwykłych  kobiet,  które

nie wahały się walczyć o swoją wolność i miłość – i płaciły
za to najwyższą cenę. Przynajmniej początek tego opisu jest
nad  wyraz  trafny.  Ponieważ  to  jest  opowieść.  Jedna  opo-
wieść,  za to w dwunastu wariantach,  bo tyle utworów za-
mieszczono w zbiorze. Niech nas nie zmylą zmieniające się
imiona bohaterów, a szczególnie bohaterek, to tylko sztafaż.
Za  każdym  razem  będziemy  bowiem  mieć  do  czynienia
z tym samym stereotypem: kobieta, która pragnie czegoś in-
nego niż przyrodzona jej z natury rola, to wiedźma skazana
przez  los  na  wieczny  smutek  i tragedię,  na  klęskę  i po-
tępienie. Bo to zła kobieta była.

Należy tutaj wspomnieć, że zbiór utworów Izabeli Szolc
opisuje  kobiety  znane  z historii  lub  literatury,  np.  Annę
Boleyn,  Joannę d’Arc,  Izabelę Kastylijską  czy...  Lady Mac-
beth. Niestety, trudno je od siebie odróżnić, bo autorka led-
wie je zarysowuje, niedbale i niewyraźnie – przez co przy-
pominają one prototypy postaci  i niewiele więcej.  Poznaje-
my je zazwyczaj w jednym aspekcie – są pełne determinacji,
przebiegłe i nie cofają się przed wykorzystaniem posiadanej
władzy  do  realizacji  swoich  zamierzeń,  czy też  sięgnięcia
w tym celu po magię. I tyle możemy się dowiedzieć – bar-
dziej z twierdzeń autorki niż z rozwoju akcji. Przedstawione
postaci niezwykle trudno jest umieścić w konkretnej epoce,
ponieważ Izabela Szolc nie zniża się do choćby śladowego
zaznaczenia  czy  opisu miejsc,  przez  co  sprowadza  tło  do
umownej i bardzo ubogiej  dekoracji,  nie mającej  wielkiego
znaczenia  dla rozwoju akcji.  W efekcie,  choć pojawiają się
imiona historyczne, odnosi się wrażenie, że wszystko dzieje
się w mgliście nieokreślonej rzeczywistości nibylandu, gdzie
postaci  tylko  przypadkowo  noszą  powszechnie  znane  na-
zwiska.  Zresztą,  każdy z tuzina epizodów toczy się w bar-
dzo kameralnej atmosferze – głównie we wnętrzach, gdzie
przebywają dwie, maksymalnie trzy osoby, których dialogi
są motorem rozwoju wydarzeń.

Nieprzypadkowo  nie  używam  w recenzji  słowa  „opo-
wiadanie”, bo utwory zaprezentowane w zbiorze Jehannette
trudno tak nazwać, a określenie „impresje” uważam za nad-
użycie.  Ich  dialogowa  konstrukcja,  umowność  i charakter
szkicowy bardziej niż opowieściowy, przywodzą mi na my-
śl powiązania z wczesnym dramatem – z tragedią antyczną
lub dramatem elżbietańskim. Do antyku odsyła nas nie tyl-
ko  powtarzalny  jak  refren  temat  – tragedia  losu  ambitnej
i wybitnej  (czytaj:  zainteresowanej  władzą,  nie  macierzy-
ństwem)  kobiety.  To  również  konsekwentne  zachowanie

1 0     F a h r e n h e i t  n r  4 3  –  g r u d z i e ń  2 o o 4

R e c e n z j e



jedności  miejsca  – większość  bowiem opowieści  dzieje  się
we wnętrzach pałacu lub zamku, czasem w gospodzie lub
w lochach. Wiemy o tym nie tyle z opisu, co raczej  z dida-
skaliów. Autorka szybko zaznacza miejsce i przechodzi do
dialogu. Jak już wspomniałam, na scenie pojawiają się dwie,
maksymalnie trzy dramatis personae i rozmawiają. Czasem
łapałam się podczas lektury na podświadomym oczekiwa-
niu, że za moment akcję skomentuje chór, opowieść bowiem
rozwijała się patetycznie i sięgała wysokich do nieprzytom-
ności  rejestrów.  Nie mogę oprzeć się  wrażeniu,  że postaci
grają,  stojąc  na  koturnach  w  jednoznacznych  maskach.
Gdyy  nie  brak  jedności  czasu  i dekoracje,  mogłabym  mieć
wrażenie, że czytam tekst nawiązujący bezpośrednio do sta-
rożytnych tragików. Do sztuk teatralnych epoki elżbietańskiej
natomiast odnieść można nawiązanie do motywów szekspi-
rowskich oraz zastosowanie fantastyki – magii. Magii kobie-
cej,  jak sugeruje Izabela Szolc, czyli magii związanej z sek-
sem i płodnością. I z niczym więcej, dodam.

Wszystko  to  jednak  rozważania  teoretyczno-literackie,
a całość  sprowadza  się  do  nużących  stereotypów  postaci
i zdarzeń ujętych w formę scenopisu, i to scenopisu mocno
chaotycznego.  Chociaż  bowiem  Izabela  Szolc  konsekwen-
tnie unika partii narracyjnych na rzecz dialogu, jednak nie
stara się wcale ułatwić czytelnikowi śledzenia rozwoju akcji.
Przy  tak  ograniczonej  liczbie  postaci  dialog  nie  powinien
sprawiać kłopotów, a jednak często nie wiadomo,  kto i do
kogo  mówi.  To  już  nie  jest  autorska  metoda  twórcza  czy
wyjątkowy  styl,  to  zwyczajna  niedbałość  i niechlujność.
Przy  dominującym  wrażeniu  uproszczenia  i spłaszczenia
treści, jest to niedoróbka, która miejsca mieć nie powinna.

Warto się jeszcze na chwilę zatrzymać przy stylu i języ-
ku utworów. W zasadzie tutaj  jest  znośnie,  zdania zbudo-
wane są sprawnie i nieźle rysują nastrój – statyczny, ale jed-
nak nastrój  mroku i grozy.  Od czasu do czasu tylko poja-
wiają  się  „kwiatki”,  np.  gdy w lochach  Inkwizycji  Izabela
Kastylijska w rozmowie z Torquemadą stwierdza: „Pogadaj
z królem  o tych  bzdetach”  –  tego  rodzaju  nowomowa
wprowadza  niezamierzony  efekt  komiczny  do  atmosfery
opowieści.  Nie  urzekają  też  specjalnie  opisy  aktów  płcio-
wych – sporo w nich ginekologii i uproszczeń, nijak nie ko-
jarzących  się  z miłością  i namiętnością,  która  ponoć  ma
przyświecać utworom, więcej tu fizjologii, pasującej za to do
dworskich  intryg.  Magia  zaznaczona  jest  marginalnie,  co
akurat  uważam za  dobre  posunięcie  – odniesienia  do sta-
rych  guseł,  satanizm,  przepowiednie  Nostradamusa  –  ta
magia sprawia realistyczne wrażenie, nie kieruje myśli od-
biorcy na tor fantasy i zawieszania niewiary, lecz w kierun-
ku skojarzeń niemal historycznych.

Generalnie  jednak  oceniam  zbiór  opowiadań  Izabeli
Szolc nisko.  Brak wyraźniejszego świata przedstawionego,
konturowe  i koturnowe,  stereotypowe  postaci  bohaterów,
o których przynależności  do ludzkiego gatunku świadczyć
mogą  jedynie  sceny  kopulacji,  nużący  i jednostajny  patos
oraz męcząca powtarzalność motywu tragicznego losu ko-
biety  marzącej  o władzy  i miłości,  z magią  na  nieokreślo-

nym tle historyczno-literackim,  a to  wszystko w dwunastu
odsłonach – tak podsumowałabym Jehannette. Nie wystar-
czyło sił lub czasu, by pokusić się o bardziej zróżnicowaną
i ciekawszą  realizację  pomysłu,  by  sportretować  nietuzin-
kowe postaci kobiet w ujęciu magiczno-historycznym. Miały
być  kobiety  w historii,  a wyszła  historia  kobiety.  Do  tego
historia  za  bardzo  schematyczna,  za  bardzo  statyczna,  za
bardzo umowna – a na dokładkę autorka postanowiła tor-
turować czytelnika nieustannym lamentem.

W tyle czaszki złośliwie tłucze się skojarzenie z brazylij-
skim serialem obyczajowym, gdzie  stosowane  są podobne
środki wyrazu, ale ponieważ tutaj mamy do czynienia tylko
z dwunastoma odcinkami, więc może to asocjacja za daleko
posunięta...

Za to książka Izabeli Szolc kojarzy mi się nieodmiennie
ze zmarnowaną okazją. Może to skrzywienie marketingowe,
ale nie potrafię się uwolnić od wrażenia, że wydano ją, nie
przykładając należytej wagi do drobiazgów. Zaczyna się od
tytułu zbioru, od otwarcia, wizytówki, polaryzującej skoja-
rzenia  odbiorcy  na  treść  całości.  Tytuł,  jako  że  czytałam
wcześniej publikowane opowiadanie, początkowo przywo-
dził mi na myśl powieść o Joannie d’Arc. Nie pomogły nie-
które  mylące  zapowiedzi,  określające  zbiór  mianem  po-
wieści właśnie, choć to ani wina autorki, ani wydawnictwa.
A jednak pozostaje wrażenie, że marketingowi i pomysłowi
kreatywnemu  nie  było  razem  po  drodze.  W spisie  treści
pojawiają  się  np.  Krzyż  i wąż,  Krwiożerczy  pies,  Dance
macabre, Zbrodnie serca... Każdy z tych nagłówków mogło-
by się nadać na tytuł  zbioru o wiele bardziej  pojemny niż
tylko  imię  budujące  skojarzenia  z bohaterką  jednego  z ut-
worów. Redakcja też mogłaby bez specjalnego wysiłku wy-
trzebić  irytujący  bałagan  dialogów  i językowe  potknięcia,
choć raczej przydałoby się przede wszystkim więcej uwagi
ze  strony  autorki  i  pracy  nad  egzekucją  kreatywną,  ale
o tym już napisałam. Jak zwykle pojawia się również dra-
żniąca maniera zamieszczania spisu treści nie na końcu, lecz
przed reklamami – fragmentami innych publikacji wydaw-
nictwa,  co  utrudnia  do  niego  dostęp.  Jak  zawsze:  mała
rzecz, a wkur...rza.

Pozostaje  jedynie  w podsumowaniu  odpowiedzieć  na
pytanie: warto przeczytać? Odradzam... Chyba, że dysponu-
je się nadmiarem wolnego czasu i brakiem bardziej interesu-
jących propozycji  na  jego spędzenie  lub cierpi  się  na  per-
manentną bezsenność.

Małgorzata Koczańska

Izabela Szolc
Jehannette
RUNA, 2004
Stron: 304
Cena: 27,50
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Niezwykły smak herbaty
Herbata z kwiatem paproci to w zasadzie
pierwsze  polskie  – nie  tylko  stworzone
przez  Polaka,  ale  i rozgrywające  się
w Polsce – urban fantasy z prawdziwego
zdarzenia.  Nie  tak  dawno  czytelnicy
mieli  możliwość  zapoznania  się  z cie-
kawą  Basztą  czarownic  Kochańskiego,
która również przynależy do tego nurtu
literatury  fantastycznej,  niemniej  jednak
jej autor nie zakorzenił warstwy fabular-
nej książki w starych wierzeniach charak-
terystycznych dla naszych rejonów.

Michał Studniarek wykonał kawał dobrej roboty adaptując
„baśń miejską” do polskich realiów.  Bohaterami są istoty ze
słowiańskich podań i legend. Niejako przy okazji, istotną cechą
rodzimych elfów jest  jawna  niechęć  do stworów z mitologii
skandynawskiej lub celtyckiej. Nazywają ich „importami”, os-
karżają o odbieranie zainteresowania śmiertelników i w ogóle
należnego  miejsca  w kulturze.  Inny  interesujący  aspekt  po-
wieści  to  wplecenie  weń  elementów  cyberpunkowych.  Ten
sztafaż podkreśla ponury rys fabuły, ukazując swoisty konflikt
między czarami, a rzeczywistością, która je wyklucza – jedyny-
mi dopuszczalnymi „czarami” jest coraz lepsza technologia.

Co  stanowi kanwę  opowieści?  Rzecz  dzieje  się  w nieda-
lekiej  przyszłości  –  mniej  więcej  za  20-30  lat.  Domowikom,
południcom, leszym i innym nie wiedzie się najlepiej. Do XIX
wieku wszystko wydawało się w porządku. Żyli na łonie przy-
rody oraz wśród ludzi i choć coraz mniej potrzebni śmiertel-
nikom, przynajmniej nie wadzili nikomu. Niestety, nagle oka-
zało się,  że nadchodzą przykre zmiany.  Coraz trudniej  było
używać magicznych zdolności  i utrzymać niezmieniony wy-
gląd. By przeżyć, musieli przybrać widzialną postać, narażając
się  na  agresję  ludzi  nienawykłych  do  oglądania  stworów
o trzech nogach i innych kontrowersyjnych fragmentach ciała.
Cywilizacja  i brak  wyobraźni  zaczęły  niszczyć  tkankę  ba-
śniowego świata.

Król Oberon umknął z częścią istot na Tamtą Stronę, lecz je-
go  małżonka  Goplana  zdecydowała  się  pozostać  ze  swym
dworem na miejscu. Do trwałości owej decyzji przyczyniła się
kłótnia  z mężem...  Na  skutek  której  bramy  Tamtej  Strony
zostały zatrzaśnięte przed nosem Pani i jej  wiernych podda-
nych. Odtąd królowa, wraz ze swymi towarzyszami, nieustan-
nie boryka się z problemem nadmiernego uczłowieczenia. Ich
życie  zmieniło  się  w nędzną  wegetację  –  stali  się  zaledwie
cieniem samych siebie.

Akcja ma początek w herbaciarni. Tam poznajemy główne-
go bohatera  – Adama Chorsa,  dziennikarza  zajmującego się
ekonomicznymi analizami dla jednego z warszawskich tygo-
dników  i amatora  dobrej,  oryginalnej  herbaty.  Przez  przy-
padek otrzymuje nie tę mieszankę, którą zamówił. Okazuje się,
że receptura stanowi własność pewnej kobiety, również stałej
bywalczyni lokalu. Tajemnicza kobieta prosi Adama o przysłu-
gę. Życzy sobie, ni mniej ni więcej, tylko by dostarczył kwiat
paproci... Niezbędny składnik herbacianej mieszanki. Oczywi-
ście jest to Goplana we własnej osobie.

Adam zyskuje dostęp do świata ukrytego przed wzrokiem
większości ludzi. Wkrótce bierze udział w kryminalnej intry-
dze i zaprzyjaźnia się z „elfami”. Magiczny lud nie przepada
za tym określeniem, lecz dla ułatwienia będę ich tak nazywać

(zresztą bohater książki postąpił podobnie). Nasz dziennikarz
postanawia pomóc im przetrwać i jednocześnie uniknąć zmia-
ny. Naturalnie z początku nie był w stanie uwierzyć w praw-
dziwość rewelacji, które przyszło mu usłyszeć i zobaczyć – na-
wet brodzenie w kwitnących (!) paprociach uznał za efekt zase-
rwowanego  narkotyku  lub  wyjątkowo  precyzyjnie  przygo-
towane  reality  show...  Wkrótce  zmuszony  jest  przynajmniej
chwilowo założyć,  że  to wszystko prawda, choć podejrzenie
o mistrzowską  blagę  wciąż  powraca.  W końcu jest  logicznie
myślącym, nastawionym na tropienie sensacji dziennikarzem.
Właśnie owo dziennikarskie podejście do tematu skłania go do
działania. Dochodzi do wniosku, że przynajmniej będzie miał
ciekawą historię. Niestety przekonuje się, że nie da się jej wy-
korzystać  –  jest  zbyt  prawdziwa,  a któż  w końcu  w wieku
twardego  rozumu,  pieniądza  i techniki,  uwierzy  w  bajki
o skrzatach, czy innych „krasnoludkach”?

To stanowi główny problem poruszony w książce. Niewąt-
pliwie jedną z miar atrakcyjności fantastycznych wizji jest ob-
serwacja  świata  wokół,  która  weryfikuje  tę  wizję  i pozwala
stwierdzić na przykład, na ile trafnie analizuje,  co dzieje się
z ludźmi. W tym przypadku widzimy całkiem prawdopodob-
ną  wersję  bliskiej  przyszłości  (można  nawet  zaryzykować
twierdzenie,  iż  to już  się stało),  gdzie  rządzą  wszechobecne
korporacje,  zmieniające  pracowników  w „roboty”  i  nawet
„wolne zawody” rzadko pozostają  ostoją wolności.  Wyobra-
źnia i sztuka traktowane są jako coś stricte komercyjnego – roz-
rywkę dla mas albo żer dla snobów. Nie ma miejsca na radość,
różnorodność gustów i niewymuszoną oryginalność.  Nie ma
miejsca na nieskrępowaną wyobraźnię. Nic dziwnego, że isto-
ty, które funkcjonują gdzieś na pograniczu jawy i snu, w mate-
rii legend, przestały posiadać rację bytu i aby przetrwać, za-
częły rozpaczliwie dążyć do zrozumienia nowego świata, by
się doń dostosować. Najsmutniejsze, iż dostosowanie oznacza
śmierć.

Autor nie stara się tworzyć tu skomplikowanej metafory –
rzecz jest podana niejako na talerzu – „elfy” inspirowały ludzi,
a gdy się uczłowieczą, któż tego dokona? Co stanie się z ludź-
mi w rzeczywistości bez baśni, legend i nadziei? Jeżeli „czło-
wieczeństwo” oznacza posiadanie nadziei, to być może ludzie
pozbawieni  odrobiny „cudowności”  przestaną  być  ludźmi  –
świat  zapełnią wymęczone,  pozbawione „duszy” organiczne
maszyny. Zachwiana równowaga między codziennością a mi-
tem nikomu nie służy.

Bohater  wykreowany  przez  Studniarka  ma  za  zadanie
ucieleśniać ideały buntu przeciwko dehumanizacji i wtłoczeniu
w tryby wielkiej  korporacyjnej  machiny,  a zarazem posiadać
zdrowy rozsądek. Nie jest jakimś nawiedzonym zwolennikiem
„powrotu do natury”, czy innego rodzaju Don Kichotem – to
dziennikarz lawirujący pomiędzy trybami owej machiny. Żyje
od zlecenia do zlecenia, stara się trzymać resztek tego, co wiąże
się z „wolnym zawodem” – posiadać odrobinę niezależności.
Gardzi braćmi, którzy stali się „trybikami” napędzającymi kor-
porację.

Należy powiedzieć, że to bardzo obiecująca podstawa dla
naprawdę barwnej,  mającej  wiele  do powiedzenia,  postaci  i,
niestety,  autor  wykazał  pewne  braki  kondycyjne.  Być  może
prezentuję  jedynie  swoje  wrażenie,  a nie  obiektywne  spo-
strzeżenie, ale bohater przypomina nieco sztuczny konstrukt,
a nie żywego człowieka. Można się było spodziewać czego in-
nego,  po opozycji  do korporacyjnych robocików. Jak na mój
gust jest za bardzo „spokojny” – popada w refleksje tam, gdzie
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„żywy  człowiek”  urżnąłby  się  w trupa,  nafaszerował  pigu-
łkami na uspokojenie, albo... straszliwie ucieszył. Poza tym wy-
kazuje  naprawdę  wielkie  niezdecydowanie  w podstawowej
przecież kwestii – czy oddać się tej aferze duszą i ciałem, czy
też lepiej nie. No i byłoby całkowicie zrozumiałe, gdyby stwier-
dził, że „jednak nie”. Zamiast wyboru opcji, przez dłuższy czas
podejmuje ryzykowne dla zdrowia psychicznego działanie –
stara się tkwić jedną nogą na suchym lądzie racjonalnego my-
ślenia, a drugą tonie w bagnie zmartwychwstałej legendy, co
wymyka się rozumowi. A jest to niezłe bagno – kłótnia mał-
żonków  ma  fatalne  skutki  dla  mnóstwa  elfów,  w dodatku
okazuje się, że Oberon zamierza... wrócić z Tamtej Strony. Jak
wieść gminna niesie, nie należy do miłych facetów i ma wielki
żal do ludzi...

Wspomniałam,  że  Chors  zachował  zdrowy  rozsądek,  co
pozornie  tłumaczy  niewiarę,  ale  właśnie  owa  cecha  winna
wpłynąć na śmielszą decyzję. Wręcz sama logika pokazuje, że
dla kogoś takiego jak Adam Chors możliwość popracowania
na rzecz magicznego ludu jest warta każdego grzechu i naraże-
nia  własnej  skóry.  Jest  racjonalistą,  który  ma  do  czynienia
z nieracjonalnymi wydarzeniami. Okazują się one faktami, nie
fikcją chorego umysłu, a mogą to wytłumaczyć jedynie czary.
Paradoksalnie  –  racjonalność  powinna  pomóc  mu  szybko
uwierzyć.  Gdy nasz bohater wciąż marudzi,  czytelnicy mają
prawo poczuć się nieco zirytowani. Chors jest zdegustowany
banalnym,  „korpowatym” otoczeniem,  dla  którego  kasa  jest
priorytetem, a tu proszę – oto coś barwnego, niezwykłego. No
i nareszcie można zrobić coś ważniejszego od ekonomicznych
zestawień – uratować wiele istnień, a nawet cały świat, zostać
bohaterem! Całe szczęście, że główna postać posiada choć jed-
ną charakterystyczną cechę – przysłowiową „ciekawość pisma-
ka”, która w końcu umożliwiła udział w magicznej aferze. Ce-
cha niby sztampowa, lecz nic lepiej nie nakręca akcji. Być może
irytowanie  czytelników  było  zamierzone,  żeby  pokazać  jak
głupią rzeczą jest wątpić i odrzucać baśń, która sama pcha się
pod nos...

Za  to  autor  bardzo  dobrze  zobrazował  same  elfy  i ich
problem, to, co się z nimi dzieje w banalnej, okrutnej rzeczywi-
stości. Obraz tych istot jest dość pesymistyczny, aż chce się rzec
– jaka Polska – takie elfy, wszyscy mają to, o co się prosili. Za-
stanawiając  się  nad  przyczyną  upadku  magicznego  ludku,
Studniarek snuje tym samym własną refleksję na temat czło-
wieka zakleszczonego w problemy XXI wieku. Przede wszys-
tkim  doskwiera  pogoń  za  karierą  i pieniądzem  (osławiony
„wyścig  szczurów”),  rozpaczliwy  brak  czasu,  zobojętnienie,
poszukiwanie rozrywki i używek. Zawiera w książce charakte-
rystyczną  dla  sztafażu cyberpunka  kwestię  narkotyków.  Ich
obecność nie jest niczym dziwnym – w pracy trzeba sprawniej
działać, po pracy skutecznie się zrelaksować i „odpłynąć”. Elfy
również potrzebują dragów, żeby zapomnieć o bagnie wokół,
poczuć się choć przez chwilę lepiej, jak dawniej – odzyskać złu-
dzenie potęgi. Po to piją herbatę z kwiatem paproci. Smutny
koniec legendy – nadnaturalne słowiańskie istoty stały się już
bardzo ludzkie w tragiczny sposób. Pozbawione źródła mocy
(dostępu do tamtej Strony) elfy potrzebują używek. Podobny
zabieg do tego, który wykonała wcześniej Maja Lidia Kossa-
kowska – anioły pozbawione obecności Pana (swojego źródła
mocy) narkotyzują się wodą z Lourdes.

Rodzi  się  pytanie,  co  jest  źródłem  mocy  dla  człowieka?
Może szczęście. Ale czym ono jest? Może to po prostu umiejęt-
ność dostrzegania magii i barw życia, ot choćby niezwykłego

smaku tajemniczej herbacianej mieszanki.
Warto  wspomnieć,  że  akcja  powieści  dzieje  się  w War-

szawie. Stolica została przedstawiona ciekawie i w sumie bar-
dzo ciepło. Wiele osób twierdzi,  że to brzydkie,  pozbawione
stylu i klimatu miasto, cóż... niby o gustach się nie dyskutuje,
lecz sądzę, że mylą się i koniec. Dość jednak osobistych wynu-
rzeń. Autorowi udało się przywołać klimat zarówno korpora-
cyjnych, strzeżonych osiedli (są już takie), knajpek na Starym
Mieście i Powiśla pełnego meneli, wyglądających nieraz w taki
sposób, że bez trudu można posądzić ich o przybycie z Tamtej
Strony.  Michał  Studniarek  wspomniał  przy  okazji  jednego
z konwentów, iż poszczególne miejsca są opisane na tyle do-
kładnie,  że  jego  książka  może  służyć  jako  przewodnik.  Po-
twierdzam (choć na wszelki wypadek nie szukałam baru „Bal-
ladyna”).

Perypetie bohatera i jego przyjaciela domowika Rumcajsa
(a także pewnego tajemniczego konesera herbaty) są opisane
ze swadą i poczuciem humoru. Autor puszcza perskie oko do
czytelników – osobiście nieraz żartowałam odnośnie tego, czy
przypadkiem jakiś dziwaczny lump nie należy do Obcych, al-
bo  nie  przybył  z innego  wymiaru.  Ogromną zaletę  stanowi
wspominane już pozornie karkołomne połączenie słowiańskiej
magii i cyberpunka. Mam ulotne skojarzenia z Shadowrunem
(Michał  Studniarek  współpracował  przy  polskiej  edycji  oraz
tworzył opowiadania dziejące się w tym świecie), który to sys-
tem RPG kreuje  rzeczywistość  opartą  na  podobnych założe-
niach – tam jednak elfy, krasnoludy i trolle (czyli „importy”)
paradują sobie na porządku dziennym wespół z ludźmi jako
normalni obywatele.

Siłę  napędową  tego  utworu  stanowi  konflikt  między
światem,  który  jest  bastionem  techniki,  wypranym  z wszel-
kiego romantyzmu, a baśniową, coraz bardziej delikatną mate-
rią innej rzeczywistości,  konfrontacja pomiędzy starymi wie-
rzeniami a przyszłością,  gdzie istnieje jedna religia – kariera.
Na szczęście tworząc fabułę, autor ustrzegł się szablonu i dał
trochę nadziei na pozytywne rozwiązanie.

Książka,  choć  nakłania  do  refleksji  nad  sposobem życia,
niepożądanymi  zmianami  w otoczeniu  i rosnącej  obojętności
na wszelka możliwą „niezwykłość”, czyni to w sposób łatwy,
miły i przyjemny. Był to potencjalny materiał również na filo-
zoficzną przypowieść, ale dostaliśmy wartką, ciekawą, a zara-
zem  niezbyt  skomplikowaną  historię.  I też  bardzo  dobrze.
Momentami  jest  nieco  zbyt  „filmowa”,  co  ma  uzasadnienie
w tym, że elfy z Tamtej Strony uczą się o współczesnym świe-
cie z filmów, jednak nie do końca tłumaczy dlaczego nagle po-
czynaniami  Adama,  człowieka  przecież,  zaczynają  rządzić
prawidła rodem z kina. To oraz kwestia osobowości głównego
bohatera  stanowią  pewne  mankamenty,  jednak  nie  zabijają
przyjemności czytania.

Chwilami odnosi się także wrażenie, że historia jest zbyt
„skondensowana”, pewne sceny i partie dialogowe są niepo-
trzebne, lecz temat niezaprzeczalnie fascynuje, a akcja wciąga.
Na pewno jest to dobry, solidny debiut, który zapowiada inte-
resujące powieści  w przyszłości.  Słowem,  książka godna po-
lecenia – tej herbaty warto spróbować.

Joanna Kułakowska

Michał Studniarek
Herbata z kwiatem paproci
RUNA 2004
Stron: 335, Cena: 25,50
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Bo gdy "Tatuniek" tonął to też orkiestra grała.
Fil marzy o stworzeniu raju na ziemi.
Sonia marzy o Filu. Dama z sąsiednie-
go  stolika  udaje,  że  nie  podsłuchuje.
Kulturalny,  jak  każdy  kaowiec,  dwoi
się i troi, robiąc z siebie idiotę. Bal ka-
pitański  na  transatlantyku „Tatuniek”
trwa w najlepsze i dotrwałby szczęśli-
wie do jutrzejszego kaca, gdyby kapi-
tan  nie  znalazł  szklanego oka.  Nigdy
nie dowiemy się, dlaczego ten, wyda-
wałoby  się,  doświadczony  marynarz
postanowił  odnaleźć  właściciela,  za-

miast schować znalezisko do kieszeni lub wkopać je pod naj-
bliższy mebel. Zresztą, jakie to ma teraz znaczenie? Ważne,
że poszukiwania zapoczątkowały łańcuch niewiarygodnych
wydarzeń, z udziałem tych i innych bohaterów. Nie osądzaj-
my jednak kapitana zbyt surowo, to naprawdę nie jego wina,
że „Tatuniek” zatonął. Po prostu Latarnik, jak zwykle, zanie-
dbywał obowiązki służbowe. Potem, no cóż? Potem, w myśl
zaleceń Hitchcocka napięcie mogło tylko rosnąć.

Rozbitkowie  w pływającej  stodole,  skrzypek  na  dachu
(stodoły),  Trójkąt  Wermudzki,  Perskie  Oko  (nie  mylić  ze
szklanym), oficjele, libertyński markiz rodzimego chowu, od-
rzutowa  fura,  Gapowicz  –  dyktator,  kanibale  na  odwyku,
zliofilizowany  wujaszek,  kopalnia  w wychodku,  kradzież
kontynentu oraz samowola budowlana, czyli rozbudowa wy-
spy bez wymaganych zezwoleń. Ta wyliczanka nie wyczer-
puje całej treści Oka Zbigniewa Batki

Oko to książka, którą bardzo trudno zaklasyfikować. Za-
wiera w sobie mnogość gatunków literackich. Jest fantastyką,
powieścią przygodową, obyczajową,  sensacyjną,  opowieścią
grozy, a nawet romansem. Jest poważną groteską i niepowa-
żnym moralitetem. Ta „wielość w jednym”, u niewprawnego
autora  powodująca  katastrofę  wydawniczą,  w  przypadku
Oka zdała egzamin celująco. Czytelnik, ceniący sobie słowne
zabawy,  lubiący  doszukiwać  się  w tekście  drugiego  albo
i trzeciego dna będzie lekturą usatysfakcjonowany. Bowiem
książka,  napisana  pozornie  lekkim  językiem,  któremu
patronują  Słonimski  z Tuwimem,  treści  zawiera  bynajmniej
nie purnonsensowe. Pełno w niej  odniesień literackich,  kul-
turowych ze  szczególnym uwzględnieniem specyfiki  rodzi-
mej.  Bohaterowie,  którzy na  wstępie jawią się  czytelnikowi
jako  typy konkretnych  osobowości,  okazują  się  być  nie  do
końca  określeni  i poznani.  Są  pełni  sprzeczności.  Jak  Kul-
turalny,  z którego  wyłazi  zawistne,  krwiożercze  chamstwo
czy Szaterhandowa, znajdująca wyjście z każdej sytuacji „su-
perwomanka”,  skrycie  marząca  o zdobyciu  męża.  Miejsca
i sytuacje, w jakich znajdują się Fil i spółka, mimo fantastycz-
nej  otoczki,  nie  są  wydumane.  Wystarczy rozejrzeć  się  do-
okoła, poczytać gazety,  aby dojść do wniosku, że autor jest
osobnikiem  wręcz  pozbawionym  wyobraźni,  który  potrafi
opisywać tylko to, co można dotknąć. Chociaż nie. Zbigniew
Batko  na  pewno  wymyślił  gospodarza  schroniska  „Perskie
Oko”, bo taka kreatura musi być postacią fikcyjną. Taką mam
nadzieję.

Zalety książki,  dla wielu czytelników, będą jej  wadami.
Dlatego  lojalnie  uprzedzam i informuję  wszystkich,  którzy:
czytają książki,  które mogą im się  przydać w pracy/szkole,

a nie  z potrzeby  ducha;  traktują  poszerzanie  wiedzy  jako
stopień do kariery; twierdzą, że nie mają czasu na czytanie;
nie widzą potrzeby „zaśmiecania umysłu” duperelami w ro-
dzaju Kandyda czy innego Rewizora – To nie jest książka dla
was! Włączcie telewizor.

Dorota Pacyńska

Zbigniew Batko
Oko
Supernowa, 2004
Stron: 240
Cena: 22,50

Opcja raczej zerowa
Ciężka jest  dola autorów polityczno-
szpiegowskich thrillerów. A wszystko
z powodu nieprzewidywalności. Zna-
jdzie  sobie  człowiek  dyktatora,  zda-
wałoby  się  solidnego  i wzbudzające-
go  zaufanie.  Przepojonego  nienawi-
ścią  do  prawdziwej  demokracji,
american dream, wolnej  konkurencji,
hamburgerów  i  czego  tam  jeszcze.
Takiego,  który  w czytelnikach
wzbudza grozę i nienawiść, co powi-
nno  sprawić,  że  powieść  połykać
będą z wypiekami na twarzy.

Pozostaje fabuła.
Cóż, fabuła rządzi się regułami gatunku. Agent operacyj-

ny  CIA,  niejaki  Mitch  Rapp  wyrusza  w misję  do  Niemiec.
W obronie  prawdziwej  demokracji  etc.  musi  wyeliminować
przemysłowca, który łamie embargo i w ten sposób pomaga
budować  tajny program nuklearny  jednego  z państw  arab-
skich.  Ale,  jak  to  zwykle  w  powieściach  tego  typu  bywa,
gdzieś kryje się drugie dno. Rapp jest tylko pionkiem, praw-
dziwa  intryga  rozgrywa się  w kręgach władzy,  w politycz-
nym bagnie Waszyngtonu. Agent zostaje zdradzony, podczas
zamachu na przemysłowca współpracownicy próbują wyeli-
minować i jego.

Vince  Flynn,  autor  Trzeciej  opcji  przedstawiany  jest  na
czwartej  stronie  okładki  jako  twórca  bestsellerowych  thril-
lerów politycznych.  Słowo "bestsellerowe" nasuwa tutaj  na-
trętnie  pewien znany cytat  z kultowego Rejsu.  Otóż ludzie
lubią oglądać filmy, które znają.

Bo też Trzecia opcja to kolaż "stałych fragmentów gry". Ta
idiotyczna kalka językowa sprawozdawców sportowych pa-
suje tutaj jak ulał – jest wyświechtana i przewidywalna. Zu-
pełnie jak omawiana powieść. Mamy spisek w kręgach wła-
dzy, mamy agenta po przejściach, zdrajców, nawet haker (co
ostatnio  modne)  gdzieś  się  w tle  przewija.  Krążył  kiedyś
w sieci taki wykaz motywów, które muszą się znaleźć w każ-
dym amerykańskim filmie – w rodzaju "każdy trafiony z bro-
ni palnej samochód wybucha". Albo "policjant najskuteczniej
rozwiązuje  zagadkę,  kiedy zostanie  odsunięty  od  sprawy".
Czy  też  "jeśli  w pierwszej  scenie  dowiadujemy  się,  że  po-
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licjantowi został tydzień do emerytury, wiadomo, że tejże nie
doczeka".

U Flynna mamy agenta, który chce się wycofać. Idzie na
ostatnią akcję. Biedny człowiek... Od samego początku może-
my mu współczuć. Co gorsza, nasze przypuszczenia momen-
talnie się spełniają.

I taka jest cała powieść – przewidywalna do bólu. Poskła-
dana  z gotowych  fragmentów,  owszem,  sprawnie.  Ale  co
z tego,  kiedy  bohater,  niczym  potwór  Frankensteina  po-
zszywany z kawałków Typowych Bohaterów Typowych Ksi-
ążek Akcji,  nie potrafi zaciekawić swoim losem? Nawet jak
do niego strzelają i (surprise! surprise!) porwą ukochaną... To
ostatnie jest zwłaszcza intrygujące. Jak oni na to wpadli?

Bo i jak ma zaciekawić? Biedy Rapp ma pecha od począt-
ku. Bo też, jak wspomniałem, powieść obarczona jest również
wielkim pechem. Rzecz  w tym,  że paskudnym dyktatorem,
który już prawie dochrapał się broni jądrowej, i tylko poświ-
ęcenie agenta ratuje prawdziwą demokrację etc., jest w autor-
skim zamyśle ni mniej ni więcej, tylko Saddam.

Śmiesznie się  czyta  o Wielkim Zagrożeniu w roku 2004.
A przecież powieść, jak wynika z notki, pierwodruk miała za-
ledwie cztery lata  wcześniej.  Ale przez  te  cztery lata  sporo
zdążyło się zmienić.

Śmiesznie się czyta o irackim programie nuklearnym, taj-
nych zbrojeniach, kiedy już wiadomo, że mimo najlepszych
chęci  siły  koalicyjne  nie  znalazły w Iraku nawet większych
zapasów trutki na szczury. Kiedy straszliwy dyktator został
wyciągnięty  z nory,  gdzie  ukrywał  się,  nie  śniąc  nawet
o atomie.

Flynnowi nie udało się nie wpaść na rafę dezaktualizacji.
Owszem,  nikt  nie  przewidział  jedenastego  września,  nawet
CIA. Ale czyż od autorów thrillerów nie można wymagać wię-
cej  niż  od  polityków? Tom Clancy  sobie  poradził,  mimo iż
w którymś  kolejnym  tomie  przygód  Jacka  Ryana  uśmiercił
Saddama. Jego powieść mimo to nie straciła wielu walorów, bo
wszak Saddam Clancy’ego był symbolem, umowną postacią.

I to chyba największa wada Trzeciej opcji  – zbytnia do-
słowność.  Flynn  nie  potrafił  nadać  zagrożeniu  symboliki,
umiał jedynie napisać wprost.  Książka,  w założeniu bestsel-
ler, skończyła swój żywot dokładnie w tym samym momen-
cie, co nadzieje rzeczywistego Saddama.

Wnioski  z tego  dwa.  Po  pierwsze,  Trzecia  opcja  żadną
opcją  nie  jest,  może  wyłącznie  dla  zatwardziałych  miło-
śników  gatunku.  Ale  i ich  zmóc  może  przewidywalność
i miałkość fabuły, nawet jeśli zawieszą byłego prezydenta Ira-
ku na tym kołku,  na  który zazwyczaj  wiesza  się  niewiarę.
Drugi – że warto spoglądać na datę pierwodruku. I jeśli thril-
ler napisany został  niezbyt dawno przed atakiem na WTC,
a dotyczy paskudnych Arabów,  dobrze  się  jednak  zastano-
wić. Naprawdę lepiej  pisać o Fidelu. Fidel przynajmniej jest
wieczny.

Tomasz Pacyński

Vince Flynn
Trzecia opcja
Tłum.: Jan Stanisław Zaus
Rebis 2004
Stron: 360
Cena: 28,00

Projekt na wtopa
Czymkolwiek być  to  miało,  nie  udało
się.  W ten  sposób  można  by  podsu-
mować finał cyklu Tomasza Piątka. Cy-
klu  (określenie  stosuję  z braku  lep-
szego),  który miał  być czymś nowym,
odkrywczym,  przełomowym  –  odejść
od wyeksploatowanych do cna założeń
gatunku,  od  zużytych  dekoracji  i wy-
blakłych  ze  starości  ikon.  Oto  autor
głównonurtowy zajrzał do niszy, w któ-
rej bytują przymierający głodem fanta-
ści,  niezepsuty  nadmiarem  lektury  (w

ramach gatunku),  nieskrępowany bałwochwalczym poszano-
waniem  zasad  (gatunku),  miał  pokazać...  Co?  Trudno  po-
wiedzieć. Ale czymkolwiek to być miało, nie udało się.

Z pewnością nie udało się Piątkowi napisać sagi, choć wy-
dawca sugeruje uporczywie coś wręcz przeciwnego. Ani też
trylogii, choć tego akurat określenia używa się ostatnio wobec
czegokolwiek, co wydawane jest w trzech częściach. Nie uda-
ło się nawet napisać powieści, bo mimo że niewątpliwie jest
to  powieść  z definicji  przynajmniej,  to  z pewnością  nie  po-
wieść udana. I piszę to z przykrością w zasadzie, bo po lek-
turze początku, czyli Żmij i kretów miałam nadzieję, że całość
sprosta zapowiedziom przynajmniej w części. Jednak jak się
okazuje były to tylko „miłe złego początki”.

Nie udało się również stworzyć obrazu, wstrząsającego je-
stestwem miłośnika literatury, ani też, bynajmniej, dostarczyć
mu wzruszeń i emocji, których tenże miłośnik w tejże litera-
turze poszukuje.  Powieść Piątka miała być odstępstwem od
typowych dla  gatunku  założeń,  głównie  z uwagi  na  okru-
cieństwo i brutalność, świata przedstawionego – świata „gor-
szego niż nasz” zgodnie z hasłem na opasce Żmij  i kretów.
Niestety,  chyba inaczej  rozumiem okrucieństwo,  brutalność
niż autor, a z pewnością inaczej niż większość recenzentów.
Już w trakcie lektury Szczurów i rekinów, brał mnie śmiech
pusty, na przemian z wrażeniem niesmaku – ale powiedzmy,
że to można uznać jeszcze za jakąkolwiek reakcję. Elfy i lu-
dzie nudzą do bólu i chyba do tego sprowadza się osobliwe
okrucieństwo  cyklu.  Wyrafinowane  tym  bardziej,  że  część
pierwsza pozwalała oczekiwać czegoś na zupełnie innym po-
ziomie.  To,  co  w pierwszym  tomie  wydawało  się  świeże,
ciekawe, zaskakujące, obrabiane w drugim, nie tylko sięgnęło
już wszelkich granic absurdu, ale stało się skończenie przewi-
dywalne  i nudne w tomie  trzecim.  Z prawdziwym zdumie-
niem czytałam recenzje,  w których wciąż pojawiają określe-
nia „nasycenie okrucieństwem”, „spora dawka brutalności”.
Stwierdzenie „oprawca bawi się z ofiarami” moim zdaniem
nabiera sensu tylko, jeśli odnieść je do autora i czytelników.

W chwili  gdy bohaterowie trafiają  do Rombu,  czytelnik
może spokojnie przewracać po dwie trzy kartki – nic nowego
nie wyczyta. Tym bardziej, że już został skatowany podobny-
mi opisami w Szczurach i rekinach. W zasadzie jedyna kwes-
tia,  jaka  może pobudzić,  zamęczoną już na tym etapie,  do-
ciekliwość  czytającego,  to  czysto  akademickie  zagadnienie,
dlaczego poddani  cesarza  tak  bardzo  się  tego Rombu oba-
wiają. Przecież to nic nowego – rutyna. Tortury, tortury i na-
wet wieloryba nie mają. Wsio normalno.
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Oczywiście  nadal  nie  ma mowy o powrocie  do,  zużytej
przecież, koncepcji opowieści o spójnej fabule, która to cecho-
wała  część  pierwszą.  Zapewne  przez  pomyłkę.  Większość
tego,  co  dzieje  się  w Rombie,  autor  przedstawił  w swojej
ulubionej formie – formie dialogu – która już w tym przypad-
ku zasługuje bezsprzecznie na miano nieznośnej maniery. Jak
rozumiem,  miało  to  nie  tyle  zaoszczędzić  czytającym  dłu-
ższych przecież opisów, co stanowić okazję dla wynurzeń Ce-
sarza. Filozoficzne, w założeniu, wywody mają zapewne wy-
jaśnić  motywy,  dopisać  przyczyny  do  opisywanych wyda-
rzeń,  a kto  wie,  może  nawet  odsłonić  niezmierzone  głębie
cesarskiego szaleństwa. Daleka bym była od stwierdzenia, że
spełniają swoje zadanie, choć w pewnym sensie mogłyby być
nawet uznane za wstrząsające...

Koncepcja jakoby cykl Piątka był fantasy totalitarną, czy
też metaforą totalitaryzmu, umarła gdzieś na początku tomu
drugiego. Razem z niezliczonymi rzeczami obywateli  Impe-
rium,  z których  część  z pewnością  straciła  życie  w bliskich
kontaktach z wielorybim oseskiem.  Może  to  niedostateczna
wiedza z zakresu politologii, ale nie potrafię jakoś postawić
znaku  równości  pomiędzy  masową  eksterminacją  a syste-
mem  totalitarnym.  Wedle  mnie  to  nie  są  pojęcia  tożsame,
owszem jedno  z drugim  historycznie  mocno  związane,  ale
w żadnym razie nie jednoznaczne.

Koncepcja jakoby miała być to metafora, alegoria, tudzież
pastisz, czy inna krytyka fantasy jako gatunku, najlepiej ob-
razoburcza  zupełnie,  dogorywa katowana  kolejnymi  cesar-
skimi koncepcjami. Pseudofilozoficzne wywody nijak się ma-
ją do elementarnych pytań o istotę dobra czy zła. Można by
ewentualnie zastanowić się nad przedstawioną w nich kon-
cepcją nieśmiertelności, gdyby nie drobny fakt, iż poprzepla-
tane  kolejnymi  pomysłami  na  tortury,  męczące  i  raczej
z gruntu niespójne, do takich rozważań bynajmniej nie skła-
niają. Dodatkowo zniechęca fakt, że autor, podrzucając czy-
telnikowi liczne tropy pozwala przypuszczać, iż ewentualne
ostrze ewentualnej  krytyki wymierzone zostało w Tolkiena.
I tu mści się niedostatecznie odrobiona praca domowa, czyli
nieznajomość  gatunku,  bowiem  takich,  którzy  próbowali
swych sił w temacie było bez liku i od dawna nie wystarczy
byle przytyk, by zarobić na epitet „odkrywczy”.

Podobnie wypada wątek o krasnoludach-ludojadach. Jeśli
miał  być prześmiewczy,  to próba raczej  chybiona.  Krasnale
jakoś  nie  wypadają  z roli,  uparte,  odważne,  bystrością  nie
grzeszą za bardzo, stosownie przaśne. Nic nowego pod sło-
ńcem. Zaś przedrzeźnianie stylistyki Sapkowskiego przypo-
mina, jako żywo, pokazywanie języka za plecami większego
od siebie.

Nie udał się więc i pastisz gatunku. A łamanie obowiązu-
jących zasad, tam gdzie zakończyło się sukcesem z pewnością
nie wyszło powieści na dobre. Szczególnie zaś złamanie zasa-
dy  spójności  formy pomiędzy  kolejnymi  częściami.  Ta  po-
wieść  to  równia  pochyła.  Jak  wspominałam  Żmije  i krety,
zbrojne w koherentną fabułę, skupioną wokół losów konkret-
nych bohaterów,  okraszone  kilkoma ciekawymi  pomysłami
dawały nadzieję na kawałek, bo objętość książki słowa „ka-
wał” użyć nie pozwala (kolejna złamana zasada), godziwej
lektury.  Rymowane  Szczury  i rekiny,  naszpikowane bzdur-
nymi opisami tortur, z fabułą utopioną już w kolejnych odsło-
nach rozmówek z katem, były przykrym kontrastem. Tomik
trzeci zaś to już jawna kpina z czytelnika, a nawet wydawcy.

Wszystko zaś zwieńczone wierszydłem, którego jedyną zale-
tą jest to, że zajmuje dwakroć mniej miejsca niż szczegółowy
opis i o połowę mniej niż stosowany z uporem dialog. Nawet
nie próbuję dociekać, cóż takiego autor chciał osiągnąć, jed-
nak to osiągnięcie  trudno  nazwać sukcesem.  W najlepszym
przypadku jest to pomysł, projekt, zarzucony gdzieś w poło-
wie,  który zdaje się znudził i zniechęcił samego autora. Nie
można się więc dziwić i czytelnikom. Tym zaś, którzy czytali
tomiki poprzednie i jednak mimo wszystko chcieliby poznać
zakończenie, mogę tylko poradzić, by oszczędzili sobie prze-
dzierania się przez sto sześćdziesiąt stron części trzeciej, a po-
djęli  równoważny  wysiłek  przeczytania  trzydziestu  jeden
zwrotek powalającej poezji. To krótkie, domykające wszelkie
wątki, streszczenie czwartego tomu, który na szczęście chyba
jednak nie powstanie. Czego sobie i państwu życzę.

Dominika Repeczko

Tomasz Piątek
Elfy i ludzie
RUNA 2004
Stron: 175
Cena: 19,50

Powrót do krainy beztroski
W zalewie książek fantastycznych i fan-
tasy na naszym rynku jest mnóstwo po-
zycji dla dorosłego czytelnika. I maleń-
ka półeczka dla młodych wiekiem i sta-
żem.  Króluje  Harry  Potter,  parę  ksią-
żeczek,  na  okładkach  których  można
przeczytać,  że  fabułą  dorównują  po-
wieściom pani Rowling. I właściwie to
wszystko.  Niewielu  polskich  autorów
dba o naszą przyszłość narodową. Kie-
dyś  Broszkiewicz,  Tomaszewska.  Dziś
w zasadzie  Pilipiuk.  Z sentymentem

wspominam stare, dobre czasy, gdy sama byłam niedorosłym
szczylem.  Lecz  czy  C.S.  Lewis  z Opowieściami  z Narni  lub
panna Marry Poppins mogą dziś zainteresować dzieci? Albo
poczciwa Karolcia z koralikiem i kredką?  Wątpliwe,  i to bar-
dzo. Jest tyle innych form rozrywki dla młodocianych, z Inter-
netem i grami komputerowymi na czele.

Jak wpoić małemu człowiekowi nawyk czytania? Hmm,
to temat na rozprawę dla  tęgich umysłów, ale autorzy, po-
malutku, powolutku starają się przełamać impas, zaciekawić
fantastyką. Tak zrobił w swojej książce Felix, Net i Nika oraz
Gang Niewidzialnych Ludzi autor powieści s-f, Rafał Kosik.

Trójka tytułowych bohaterów to uczniowie pierwszej kla-
sy gimnazjum. Net jest komputerowym maniakiem, wszędzie
taszczy ze sobą laptopa, sprawdza prognozy pogody, przy-
gotowuje na nim ściągi,  wykorzystuje komunikację  interne-
tową. Miłość do małej plastikowej skrzyneczki i wszystkiego,
co z nią związane, zaszczepił w nim ojciec – znany i ceniony
w Warszawie informatyk.

Przyjaciel Neta jest dyletantem w tych sprawach, ale jako
syn  wynalazcy,  potrafi  z części  mechanicznych  i elektrycz-
nych stworzyć robocika – Felix to taki młodociany MacGyver.
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W całym domu walają się różnego rodzaju sprzęty – jak na
przykład przyrząd do wyciągania x przed nawias.

Na  okrasę  Kosik  przydał  chłopakom  Nikę  – pracowitą,
solidną, trzeźwo patrzącą na świat trzynastolatkę. Nie zna się
na  mechanice,  nie  interesują  komputery.  Ma  inny  dar  –
przede wszystkim nie ustępuje kolegom inteligencją.

Ta trójka poznaje się w murach szkoły, przed pierwszym
wrześniowym dzwonkiem. Przypadają  sobie wzajemnie  do
gustu i odtąd rozstają się właściwie tylko na noce.

Przygodami, które im się przytrafiają, można by obdzielić
przynajmniej całą ich klasę: od spotkań z duchami, przez po-
szukiwanie tajemniczego gangu obrabiającego banki, do od-
krywania powojennych skarbów. Każdy z rozdziałów jest za-
mkniętą częścią, z motywem przewodnim – ślad ciągnący się
za szajką bankowych złodziei. Autor w treść zręcznie wplata
naukowe informacje – o sztucznej inteligencji, o misji na Mar-
sa, o możliwości wykorzystywania komputerów nie tylko do
gier i zabawy. Wynalazki Felixa i jego taty może nie są zbyt
poważne, ale potrafią swym opisem i prostotą wykonania do-
trzeć do wyobraźni czytelników.

Kosikowi udało się „upedagogicznić” tę książkę, ale ładnie
uciekł  od  niepotrzebnego  moralizatorstwa.  Chłopcy  –  jak  to
uczniowie – woleliby wykorzystać AI jak nielegalną pomoc pod-
czas  klasówki.  Zamiast  napisać  wprost,  że  ściąganie  jest  be!,
uczyć się trzeba! – autor zręcznie wkomponował postać Manfre-
da (sztuczną inteligencję) do wykazania powyższych tez.

Powieść,  mimo  silnego  rysu  fantastycznego,  objaśnia
dzieciakom też pewne socjologiczne aspekty. Felix i Net po-
chodzą z dość zamożnych rodzin, Nika – wręcz przeciwnie,
biega okrągły rok w jednych butach. I wiedzę o tym autor za-
podał dyskretnie, ani epatując bogactwem (co za tym idzie ła-
twością  uzyskania  na  przykład  kolejnej  potwornie  drogiej
przystawki do domowego kompa), ani lamentując nad losem
biednej dziewczynki.

Jedyne, co mi zgrzyta w powieści to nadmiar. Ale zapewne
to wina mojej metryki. Gdyby mi się przydarzyło tyle w ciągu
roku, to w połowie odpadłabym, zasiadając na kanapie i ocie-
rając pot ze zmęczonego czoła. Wolałabym widzieć te wszys-
tkie przygody rozpisane na kilka książek, nawet zdecydowa-
nie cieńsze (stronicowo) niż wzmiankowana pozycja. Coś na
kształt  pana  Samochodzika.  Rozumiem  jednak,  że  dzieciom
taka szybka akcja dużo bardziej przypadnie do gustu.

I coś jeszcze od strony szaty graficznej. Gdy autor przysłał
mi tę książkę do przeczytania, i pochwalił się, że całość jest
praktycznie zasługą rodziny Kosików (Rafał – tekst, ilustracje
i okładka; żona Kasia – redakcja, rodzinna firma – wydanie),
lekko zmartwiałam. Pomyślałam, że będę mieć do czynienia
z typowym produktem self-made, że któryś element musi na
tym  ucierpieć.  Mile  się  rozczarowałam  –  twarda  oprawa,
szycie, ciekawa okładka, dobry papier, wewnątrz bardzo ład-
ny język, wolny od błędów redaktorskich. Oby więcej takich
książek! Warta swojej ceny.

I mam nadzieję, że autor zamierza napisać inne powieści
z tymi bohaterami – sugeruje to słówko „oraz” w tytule.

Karolina Wiśniewska

Rafał Kosik
Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
Powergraph, 2004
Stron: 376; Cena: 33,90

A było nie wkładać słów w usta...
Golem to  takie  fajne  stworzenie:  nie
je, nie pije, pracuje do upadłego, nig-
dy  nie  odpoczywa,  nie  bywa  niedy-
sponowany,  nie  żąda podwyżek,  na-
wet  podstawowego  wynagrodzenia,
nie strajkuje i,  przede wszystkim, nie
dyskutuje z przełożonym, choćby głu-
pszym od niego, bo nie mówi w ogó-
le.  Słowem,  najlepszy  pracownik
w każdym  ustroju.  Nic  to,  że  ogra-
niczony umysłowo,  nic  to,  że  nie do
końca  kapuje,  co  tak  naprawdę  mu

każą  robić  i po  co.  Idealnie  zaprogramowany  robot.  Bez
uczuć, sumienia, rozumu...

Czy aby na pewno? Przed takim pytaniem stawia nas Terry
Pratchett w kolejnej powieści ze Świata Dysku Na glinianych
nogach. Tu golemy, ulepione tradycyjnym sposobem, poważa-
ją się na czyn niezwykły – zaczynają myśleć. Potem te myśli
ubierają  słowa,  słowa  ubierają  w zdania,  zdania  ubierają...
Stop, zaczynam spojlerować, a nie o tym chciałam napisać.

Na glinianych nogach to następna część,  w której  głów-
nym, zbiorowym bohaterem jest Straż Miejska – rozbudowa-
na, z kapitanem Marchewą na czele, z komendantem sir Vi-
mesem  jako  głównodowodzącym.  Dlaczego  rozbudowana?
A, bo nie tylko ludzie, trolle i krasnoludy są w Straży. W po-
przednim  „odcinku”  cyklu o tej  swoistej  policji  Ankh-Mor-
pork,  Zbrojnych,  do  dzielnego  oddziału  dobiła  na-ogół-
kobieta Angua, zapoczątkowała ona tym samym napływ in-
nych istot magicznych: teraz już nawet gargulce mają swoją
niezaprzeczalną rolę w pilnowaniu porządku publicznego.

Jak w każdej powieści o strażnikach miejskich, tak i w tej
jest tak zwany pierwiastek kryminalny. Daleko Pratchettowi
do  Agaty  Christie  czy  nawet,  z naszego podwórka,  Joanny
Chmielewskiej, jednak intryga poprowadzona jest sprawnie,
nie uprzedza się faktów, nie daje łatwej odpowiedzi, kto za-
bił. Gdyż w Ankh-Morpork ktoś morduje nieszkodliwych sta-
ruszków.  Fakt,  Gildia  Skrytobójców otrzymała  koncesję  na
wykonywanie robót czyścicielskich,  ale  żywo zaprzecza,  że
ma coś z tymi morderstwami wspólnego.

Dodatkowo, ktoś dybie na życie i zdrowie Patrycjusza –
i tym problemem zajął się sam sir Vimes.

Książki  Pratchetta  nieodmiennie  bawią  dowcipem sytu-
acyjnym, błyskotliwym dialogiem, humorystycznymi przypi-
sami. Wielka w tym rola tłumacza, Piotra W. Cholewy, i jego
mistrzowskiego przekładu. Ale Pratchett już dawno zrezyg-
nował li  tylko z satyry na ludzi,  społeczeństwo, świat. Nie-
które jego powieści dalej parodiują zastany porządek rzeczy
(na  przykład  Ruchome  obrazki,  jako  pastisz  czarno-białej
kinematografii). Od pewnego momentu cyklu Świata Dysku,
autor  zadaje  podchwytliwe  pytania  o człowieczeństwo,  ho-
nor,  zwykłą  potrzebę  bycia  potrzebnym  (celowe  powtó-
rzenie). Wystarczy wczytać się w Ostatniego bohatera...

Tak i tutaj – dość przewrotnie ukazuje się parę ludzkich
(i nie tylko) problemów: płciowość – warto czy nie warto być
kobietą, miłosne oddanie – czego szukamy i czy znajdujemy
w życiowym partnerze,  wierność własnym przekonaniom –
monarchia czy demokracja...
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Może  i doszukuję  się  drugiego  dna,  może  powinnam
przeczytać, pochichotać i odłożyć na półkę? Nie wiem...  We
mnie powieści Pratchetta zostawiają jakiś ślad. Pod fasadą na-
prawdę szczerego uśmiechu podczas lektury, mogę, i odnaj-
duję, coś więcej niźli tylko satyrę.

Czego i Państwu życzę...

Karolina Wiśniewska

Terry Pratchett
Na glinianych nogach
Tłum.: Piotr W. Cholewa
Prószyński i S-ka, 2004
Stron: 304
Cena: 29,90

Dużodobre
Koncepcję antologii tematycznych oso-
biście zawsze uważałam za doskonałą.
Nie ja jedna zapewne, skoro tego typu
książki,  a właściwie  przedsięwzięcia,
cieszą  się  szaloną  popularnością  na
rynku  zachodnim.  Tym  bardziej  cie-
szy,  że  pojawiła  się  i na  naszym,  za
sprawą  Fabryki  Słów.  To  już  druga
z kolei  antologia tematyczna tego wy-
dawnictwa. Poświęcona postaci – iko-
nie, której cień towarzyszył nam przez
wieki Oto mistrz małodobry.  Oto kat.

W jedenastu odsłonach.  Egzekucja to  misterium.  Ramię  kata
wymierza sprawiedliwość, a jego moc przynosi ukojenie, przy-
wraca spokój. Co jednak się stanie, jeśli mistrz małodobry nie
będzie  umiał  stanąć  naprzeciwko  zbrodniarza,  spojrzeć  mu
w oczy i, wreszcie, unieść miecza? W Szarej Wodzie panuje ża-
łoba. Popełniono okropną zbrodnię. Winny czeka w lochu, ale
nawet troje katów to za mało, by podołać obowiązkom.

Stanowczo  to,  co  najlepsze  w opowiadaniu  Kossakow-
skiej, to wyjątkowy klimat, a także i perspektywa, z jakiej au-
torka postanowiła ukazać tę, było nie było, mało zaszczytną
profesję. Zazwyczaj mało, ponieważ u Kossakowskiej kat jest
osobą szczególną i na pewno otoczoną szacunkiem. Przynosi
ukojenie, chroni żywych i pomaga umarłym, jest gwarantem
spokoju  po  obu stronach  granicy.  Nie  sposób też  połączyć
owego  niezwykłego  portretu  kata  z wyjątkową  atmosferą
samego  tekstu.  Szara  Woda  staje  się  sceną  dramatycznych
wydarzeń, jednak w każdym zdaniu niemal czuje się ten spo-
kój i równowagę, które zniknęły zaledwie na chwilę. I które
tylko mistrz małodobry może przywrócić.

Słowo "kat" znaczy... No właśnie, co znaczy? Czy zawsze,
mówiąc  "kat",  mamy  na  myśli  ponurego  jegomościa,  w gu-
stownym kapturku,  albo schludnym mundurku służby wię-
ziennej? A może kat to po prostu dręczyciel? Jednak mimo me-
tafory zawartej w opowiadaniu, Andrzej Pilipiuk mnie nie za-
skoczył. Groza wiejąca z nauczycielskiej katedry. Ten motyw,
ta  koncepcja  pojawia  się  u Pilipiuka  nie  po  raz  pierwszy,

a miejmy nadzieję, że ostatni, bo w opowiadaniu nawet prze-
wrotność zakończenia zdaje się wpisywać w schemat.

Zarzutu podążania utartymi koleinami nie można posta-
wić Eugeniuszowi Dębskiemu. W Dniu Rozliczenia kat także
nie jest tak po prostu katem. To by przecież było zbyt proste
i zupełnie  nie  w stylu,  z którego  już  autor  zdołał  zasłynąć.
Dzień  Rozliczenia  to  w zasadzie  doskonale  zrealizowany
przepis na dobry tekst, nie brakuje w nim ani akcji, ani reflek-
sji,  ani  zaskakujących koncepcji  czy rozwiązań.  To świetnie
napisana opowieść o tym, jak łatwo przychodzi nam osądza-
nie i wymierzanie kary sobie nawzajem. A jednak ma ten tek-
st swoją wadę. To tak zwany recycling, czyli nic nowego pod
słońcem. A szkoda.

W opowiadaniu Tomasza Kołodziejczaka kat jest katem.
Ma miecz, przeznaczony jak się należy do wymierzania spra-
wiedliwości, której karzącym ramieniem sam jest. Kat, oczy-
wiście. Kłopot w tym, że niektórzy delikwenci mają przykry
zwyczaj wracać, nawet po udanej dekapitacji.  Jak silny zwi-
ązek powstaje między ofiarą a katem? W opowiadaniu Koło-
dziejczaka nie wykonawca wyroków, ale skazaniec jest  ele-
mentem, ujmijmy, zagadkowym. Czy na tyle, by czytelnik nie
mógł się oderwać od prób rozwiązania owej tajemnicy? Nie
jest to stanowczo najlepszy tekst autora, ani też antologii, ale
w żadnym  razie  i nie  tekst  najgorszy.  Choć  zaryzykowała-
bym  stwierdzenie,  że  momentami  zwalnia  za  bardzo,  by
utrzymać czytelnika w napięciu, jakie powinno towarzyszyć
lekturze tego typu tekstów. Szczególnie czytelników, którzy
owy tekst mieli okazję już czytać. A takich znajdzie się wielu,
bowiem surowiec jest jak najbardziej wtórny.

Tekst Huberta Spandowskiego zaczynałam czytać z nasta-
wieniem wybitnie przychylnym. Bądź co bądź krajan, z tegoż
samego kąta. Niestety, nawet patriotyzm lokalny nie pomógł.
Męska  sprawa  jest  opowiadaniem  z gatunku  tych,  które
z czytelnika,  pytanego o treść,  wydobywają pełne  niezdecy-
dowania  "yyy...".  Nie  ma się  co nawet  zasłaniać kłopotami
z pamięcią, bo i bilobil tu nie pomoże. Opowiadanie jest po
prostu do tego stopnia nijakie. Cóż, początki bywają trudne,
pozostaje mieć nadzieję, że tylko początki.

Opowieść  Grzędowicza  to  ponura  historia  mistrza
Dourville’a  i Loisetty,  dzikiej,  niepohamowanej  i wiecznie
głodnej.  Loisetty,  która  tańczy  wśród  bezgłowego  tłumu.
W tym opowiadaniu wszystko jest niezwyczajne: i kat, i jego
ofiara, a nawet narzędzie. Oto nadeszła Rewolucja, rozpoczy-
na się wiek oświecenia. Mimo powszechnej wiary w moc ro-
zumu, nikt nie może zaprzeczyć, że mistrz Dourville nie jest
zwyczajnym katem, choć pracę swoją wykonuje tak jak i jego
konfratrzy. Jednak ma dar, wyjątkową umiejętność, która po-
zwala  mu dostrzec  winę  w oczach  skazańców.  Co zobaczy
w oczach kolejnego szlachcica, czekającego na spotkanie z os-
trzem gilotyny? To samo, co zobaczył spowiednik i od czego
posiwiał  w jednej  chwili?  Niezwykły dar.  Koszmar terroru,
krwi  i strachu.  W każdym  zdaniu  dreszcz  strachu  i grozy.
Opowiadanie  Grzędowicza  jak  zawsze  na  najwyższym po-
ziomie i w żadnym razie nie mogę powiedzieć, że ta regular-
ność mnie nudzi.

Kolejne  opowiadanie  antologii  to  tekst  poniekąd
debiutancki – poniekąd, ponieważ debiut tyczy się fantastyki.
I to widać.  Panikat,  wśród tekstów autorów, którzy jeszcze
nie zdążyli  na dobre osiąść na fantastycznej  niwie,  jest tek-
stem najlepszym. Sierociniec, troskliwa pani dyrektor, "Cho-
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rąża Kapitularni Prewencji Młodocianych" i grupa potencjal-
nych, przyszłych groźnych przestępców.  Kat i ofiara.  Tylko
trzeba ustalić, kto jest kim, kto zasłużył na sprawiedliwą karę
i jaka kara będzie właściwie sprawiedliwa? Opowiadanie nie
tylko sprawnie napisane, ale też ciekawe, zaskakujące w po-
dejściu do tematu, pozwala wyrazić głośno nadzieję, że polet-
ko fantastyczne zainteresuje Kamila C. Alstera na tyle, by po-
został tutaj na dłużej.

Szczepan  Twardych  ruszył  tą  samą  ścieżką,  co  Jarek
Grzędowicz.  W obu opowiadaniach grzmią echa Rewolucji,
słychać świst trójkątnego ostrza gilotyny. Jednak Twardocho-
wi udało się w swoim tekście nadać nowy wymiar, nie,  nie
słowu kat,  a...  nuda.  Jej  powiew jest  nieomalże śmiertelny.
Może taki i był zamysł autorski, w końcu antologia tyczy się
zawodu,  który  i tortury  miał  niejako  wpisane  w  zakres
świadczonych  usług.  Może  jest  kolejną  z nich?  Cały  tekst
można właściwie streścić w jednym zdaniu: rewolucjoniści to
nawet  głowy  nie  potrafią  porządnie  ściąć.  Nie  zamierzam
dyskutować z tym poglądem, bo może i faktycznie nie potra-
fili, niemniej można było ten temat potraktować nieco inaczej.
Przedzierając się przez kolejne wspomnienia, asocjacje i pod-
sumowania niezbyt rozgarniętego rewolucjonisty i kata z ma-
łego miasteczka, zaczęłam poważnie obawiać się rychłej wi-
zyty na oddziale chirurgii szczękowej.

Następne opowiadanie rozbudziło mnie całkowicie. Kapi-
tan Blood powrócił. Tym razem już nie w ckliwym romansie,
ale  w opowieści  grozy.  Oczywiście  nie  nazywał  się  Blood,
a Rackham, ale krwawy przydomek pasowałby do niego jak
najbardziej. Piraci Komudy to w żadnym razie szlachetni ry-
cerze,  niesłusznie  skazani  na  wygnanie,  a mimo  to  wierni
swej  ojczyźnie,  walczący do  ostatniego  tchu  dla  SPRAWY.
O nie, piraci Komudy to łotry najgorszego rodzaju, mordercy,
złodzieje i okrutnicy. Nie zawahają się palić i zabijać dla wła-
snej korzyści, a nawet tylko w imię drobnej przyjemności. Nie
ma dla nich praw ani kary. Nie znają lęku... o ile nie przyje-
dzie  im  stanąć  twarzą  w twarz  z katem.  Z oprawcą,  który
rozliczy ich z każdego grzechu, zmusi do zapłaty za każdą
niegodziwość. Jacek Komuda bezwzględnie mnie zachwycił.
Mroczny klimat pirackiej Tortugi, straszliwa klątwa niewiele
mniej  ponura  niż  bohaterowie  opowiadania,  to  wszystko...
No  cóż,  chyba  wolę  jednak  Komudę  pirata  od  Komudy
szlachcica.

Mateusz Bandurski jest ostatnim debiutantem w antologii.
Last  but  not  least,  jak  mawiają  Brytyjczycy,  bowiem  tekst,
choć na końcu listy, do ostatnich w żadnym razie nie należy.
W wymarłym na poły miasteczku, wśród pyłu i kurzu, roz-
grywa się historia skazańca i kata. Historia równie duszna, co
przesycone  kopalnianym pyłem powietrze  Sabiny,  w której
ze strony na stronę trudniej  wskazać tych winnych, jeszcze
trudniej  tych  sprawiedliwych.  Jeśli  karą  za  zbrodnie  jest
śmierć, czy ci, którzy ją wymierzają i o niej decydują, sami nie
stają się mordercami? Tytułowy bohater opowiadania,  czyli
łaps, szeryf Sabiny, szuka własnej odpowiedzi na to pytanie.
Tekst niewątpliwie wysokiej próby. Pozostaje mieć nadzieję,
że choć pierwszy Mateusza Bandurskiego, nie będzie ostat-
nim, jaki ukaże się drukiem.

Antologię zamyka opowiadanie Jacka Piekary. Bohaterem
Kości  i zwłok  jest  oczywiście  stary  dobry  znajomy  czytel-
ników – Mordimer.  Pokorny sługa.  Jak  zawsze nieustający
w swym dążeniu do poznania prawdy, tym razem rozwiązu-

je zagadkę zwłok, znikających z wiejskiego cmentarza. Mor-
dimera  nie  trzeba  reklamować.  Jednak  dla  czytelników,
którzy  już  zapoznali  się  z najnowszym tomem cyklu,  czyli
Mieczem  Aniołów,  będzie  zaledwie  powtórką  z rozrywki.
W obu książkach, wydanych niemal jednocześnie, pojawia się
bowiem  ten  sam  tekst.  No,  prawie  ten  sam,  w Mieczu
Aniołów  opublikowano  wersję  rozszerzoną.  Miałam pecha,
zacząć od tej wersji właśnie, dlatego powtórzę – nic nowego
pod słońcem.

Należałoby tytułem podsumowania ocenić też i całą ksi-
ążkę.  I będzie  to  ocena  niewątpliwie  wysoka.  Antologia
Małodobry ma wprawdzie kilka niedociągnięć (do nich zali-
czyłabym przejmującą  ilustrację  dzieci  z progerią),  ale  jako
całość prezentuje się nawet lepiej niż Demony. Jest to niewąt-
pliwie książka godna polecenia, w której niemalże każdy czy-
telnik znajdzie coś dla siebie, do tego zawierającą kilka tek-
stów,  które  podobają  się  każdemu  czytelnikowi.  Wieść
gminna niesie, że Fabryka Słów przygotowuje następną anto-
logię tematyczną. Radośnie obserwując wyjątkową tendencję
zwyżkową w poziomie niniejszych, nie  mogę się po prostu
doczekać kolejnej książki z serii. I kolejnej. I jeszcze następnej.

Anna Marcewicz

Małodobry – Antologia
Fabryka Słów, 2004
Stron: 478
Cena: 27,99

3 x "Achaja"
Autorka dziękuje Andrzejowi Ziemiańskiemu za okazaną pomoc

przy pisaniu niniejszego tekstu.

Czekaliśmy,  czekaliśmy  i doczekali-
śmy  –  jest  na  półkach  księgarskich
"Achaja"  Andrzeja Ziemiańskiego, na-
reszcie w całości. Oczywiście, nagrody
zebrała  wcześniej.  W kolekcji  autora
znalazły  się:  Nautilius,  Sfinks,  dwie
nominacje do Zajdla za 2002 i 2003. Po-
wieść  znalazła  się  wśród  najlepiej
sprzedawanych w Empiku oraz  na  li-
ście  bestsellerów  "Wprost",  "Polityki",
"Newsweeka", "Przekroju" i rzecz jasna
"Nowej Fantastyki".

Jaka jest ta fenomenalna powieść?
(Powieść,  przypominam,  zgodnie  ze  słowami  autora,  nie
trylogia,  jak  niektórzy  myślą,  lecz  powieść  w trzech  to-
mach). Ot, tu się zaczyna problem. Pojawiają się określenia:
"dzieło  przełomowe",  "wspaniała  książka",  "rewelacja".
Recenzje najlepsze z możliwych, chyba tylko AS miał lepsze
przy  cyklu  o wiedźminie.  Nieszczęsny  krytyk  ma  teraz
problem:  wyrazić  opinię  niezgodną  i rzeszom  wielbicieli
prozy  Andrzeja  Ziemiańskiego narazić  się  raz  na  zawsze,
czy też schlebiać? Albowiem rzesze są to ogromne i krytyk,
który ośmieli się Dzieło obrazić, będzie jako ten głos woła-
jący samotnie na puszczy.

A jednak ośmielono się postawić Dziełu pewne zarzuty.
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Powtarzane dość często było oskarżenie,  że pornografia
jest w tej powieści. No, nie? Jaka pornografia?! Te parę mło-
dych kobiet rozebranych do naga, to przecież nie pornografia
jeszcze. Za pornografię nie można też uznać kobiecej kawa-
lerii  w skórzanych mini.  Faktem jest,  że obraz ten wywołał
gorące dyskusje, głównie w męskich kręgach, wyraźnie dzia-
łał zatem na wyobraźnię panów. Jako kobieta, która parę razy
na koniu siedziała w siodle i na oklep, powiem jedno: jeździć
tak można, choć to niewygodne z gołymi nogami, ale te spód-
niczki mini, to zupełnie niepotrzebny drobiazg – bo gdy się
wsiądzie na koński grzbiet tradycyjnie, okrakiem, spódniczka
taka podjedzie do pasa niezależnie, czy wróg będzie w zasi-
ęgu wzroku,  czy też  nie,  przydatność  zatem tego elementu
umundurowania jest, delikatnie mówiąc, żadna. Ale to tylko
dygresja. Jak wspomniałam, pornografia to daleko posunięta
kalumnia.  Ot, trochę erotyki ubarwiającej długą opowieść –
szczególnie  obozowe  przytulanki  z udziałem  Shhy  i Achai
lub sado-masochistyczne sceny, jak nie przymierzając obraz
dręczenia tytułowej bohaterki przez Mistrza Anai.

Zapadają  niektóre  sceny w pamięć,  nieprawdaż?  Łatwo
wówczas  o generalizację.  A przecież  właśnie  fakt,  że  obraz
utrwalił się w umyśle, winien świadczyć, że autorowi coś się
udało...  Udało  się!  Sugestywne  sceny,  plastycznie  opisane,
narracją  oszczędną  i dosłowną,  niezbyt  rozbudowaną,  języ-
kiem niemal  "przezroczystym"  – niedostrzegalnym  dla  od-
biorcy  jako  tekst,  lecz  od  razu  trafiającym  do  wyobraźni.
Może  to  zasługa  stylu,  pozbawionego  skomplikowanych
środków wyrazu, jak metafory czy porównania, dosłownego
i kolokwialnego. W takich chwilach odnieść można wrażenie,
że komunikacja z utworem nie zachodzi na poziomie tekstu,
lecz na poziomie emocjonalnym. Autor trafia do czytelnika,
potrafi  go  "zaczarować",  wzbudzić  uczuciowy  rezonans,
umieścić  obraz przed oczami,  nawet wbrew woli  odbiorcy.
A że  przy  tym  posługuje  się  erotyką?  Cóż,  najsilniejsze
emocje wzbudza właśnie erotyzm, nic zatem dziwnego. A za-
rzut o pornografii chybiony jest, jak nie przymierzając, próby
strzeleckie Achai.

Powtarzało  się  również  twierdzenie  o nadmiarowości
wulgaryzmów w powieści. Jakich, kurwa, wulgaryzmów?! Te
parę  przekleństw  rzuconych  przez  żołnierzy?  A od  kiedy,
kurwa ich mać, żołnierze mówią klarowną i czystą polszczy-
zną prosto z salonów literackich? W babską armię łatwiej mi
uwierzyć niż w wojsko posługujące się mową urzędową! Czy
autor powtarza przekleństwa w partiach narracyjnych? W ża-
dnym razie! Tylko tam, gdzie rzeczywiście takie słowo nie-
cenzuralne jedno i drugie, a nawet trzecie, paść by mogło. Dla
purystów to,  oczywiście,  rzecz  niepojęta,  śmiem przypusz-
czać  bowiem,  że  wojska  w akcji  nigdy  żaden  z nich  nie
widział,  ani  rozmów nie  słyszał.  Oczyścić  wypowiedzi  żo-
łnierzy ze słów powszechnie uważanych za niecenzuralne, to
jakby autor własnoręcznie złamał pewien kołek, co to służy
do wieszania niewiary. Do dupy z takim realizmem, jak po-
wiedziałaby  pierwsza  lepsza  sierżant  z kawalerii  Arkach,
gdyby rozumiała, co to realizm, rzecz jasna.

Ot,  zarzuty,  niegodne  przyzwoitego  recenzenta.  Wszak
powieść Ziemiańskiego wciąga od pierwszej strony. Czyta się
ją  łatwo,  lekko  i przyjemnie,  niewiarę  wieszając  na  kołku
mimochodem  i niewiele  poświęcając  jej  uwagi.  Kołek  nie
trzeszczy nie dlatego, że tak prawdopodobnie i prawdziwie

Ziemiański opowiada, lecz dlatego właśnie,  że sugestywnie
i czarująco.

Niewątpliwie, jest to zasługą bohaterów – postaci barw-
nych, charakterystycznych, wyrazistych. Każda z nich – nie-
powtarzalna, zindywidualizowana. Stosunkowo blado na tle
kogoś takiego, jak opętany manią Zaan, bezwzględny Hekke,
cyniczny Krótki, czy machavelliczny Biafra, wypada główna
bohaterka – udręczona i utwardzona przez mękę księżniczka,
córka Wielkiego Księcia Troy, księżniczka Arkach, major wy-
wiadu. Zresztą, nic dziwnego, supermanka nie pasuje raczej
do pełnokrwistych, a przez to niedoskonałych, ludzi.

Nie bez znaczenia jest także konstrukcja powieści oparta
głownie  na  dialogach.  Nieliczne  są  momenty,  gdy  autor,
przez narratora, wtrąca dygresje i pozwala sobie na dłuższe
wywody. Widać wyraźnie takie przejścia,  w gawędziarskim
stylu z bezpośrednimi zwrotami do czytelnika. Jednak w całej
powieści nie ma wiele czasu na postoje, tu się wszystko dzieje
– tu i teraz,  jak  w filmie.  Obrazy  się  zmieniają,  autor  zary-
sowuje ledwie scenerię, nie skupia się na szczegółach – kreśli
panoramę,  tło  wydarzeń,  które  oglądamy  w trzech  wy-
miarach: Achai, Mereditha i Zaana z Siriusem.

Struktura powieści oparta jest o trzy wątki. Pierwszy i naj-
bardziej rozbudowany – to losy głównej bohaterki, która jako
piętnastoletnia  księżniczka  trafiła  do  wojska,  a stamtąd  do
niewoli.  Tak  zaczyna  się  długa  tułaczka,  która  zahartuje
i zmieni Achaję z wymuskanej księżniczki w bezlitosną (pra-
wie) i natchnioną wojowniczkę. Kolejny – to łotrzykowski na
pozór  wątek  Zaana,  wioskowego  pisarza,  który pod  wpły-
wem  przypadkowego  spotkania  z Siriusem  –  eks-galerni-
kiem,  "rycerzem",  a właściwie  rozbójnikiem i płatnym mor-
dercą – postanawia zmienić swoje życie. Losy pary oszustów
szybko jednak z sowizdrzalskich facecji zmieniają się w prze-
kręty o wiele większego kalibru. I na koniec najmniejszy ob-
jętościowo, ale za to najbardziej intrygujący wątek Mereditha,
czarodzieja,  który  sprzymierzył  się  ze  Złem,  który  stawiał
Bogom pytanie, czy na świecie istnieją demony i otrzymał od-
powiedź,  który wędruje  jako jedyny mając  świadomość,  że
ten świat jest skazany na zagładę, ponieważ kiedyś odnajdą
go Ziemcy, potwory, istoty, które czyniąc Zło, pragną czynić
Dobro. Z jednej strony jest Achaja, która uczy się, że nie ma
przeznaczenia,  z drugiej  Meredith,  który  to  przeznaczenie
zna i wie, że nadejdzie, a pomiędzy nimi Zaan i Sirius, którzy
martwią się jedynie,  czy uda im się kolejny przekręt, a losy
świata  mają  w głębokim poważaniu,  liczy  się  bowiem sku-
teczność,  przy  jakiej  skala  występku – czy  to  będzie  ogra-
bienie  poborcy  podatkowego,  czy  przewrót  w królestwie  –
nie ma żadnego znaczenia. I tylko często powtarza się pyta-
nie: czy Ziemcy istnieją? Tak, wystarczy spojrzeć...

Jest "Achaja"  opowieścią barwną i rozrywkową, lecz nie
tak prostą,  jak  można sądzić po pozorach.  Nie  brak w niej
tropów, które uważny czytelnik odnajdzie – niektóre łatwiej,
jak  scenę  na  schodach,  która  przeszła  już  do  historii  kine-
matografii i w "Achai" znalazła kolejną interpretację; niektóre
trudniej  –  jak  nawiązania  do Szekspira,  Goethego  lub Asi-
mova i Forsytha, a także do Sapkowskiego czy Kresa...

A jednak można i należy postawić też zarzuty, choćby po
to,  aby  zrównoważyć  pochwalne  peany  na  cześć  "Achai".
I nie będą one dotyczyć ilości scen z gołym biustem lub stęże-
nia wulgaryzmów. Nagość powszechna jest  jak zanieczysz-
czenia powietrza i niedługo już nikt nie będzie zwracać uwa-
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gi  –  stylistyczny  ornament,  nic  więcej.  A u Ziemiańskiego
wcale nie jest to anatomicznie nachalne i dobrze wpasowuje
się w opowieść,  nie ma powodu,  by się sprzeciwiać.  Zatem
język wulgarny i prostacki dialogów? A niechże autor prze-
klina, ile chce, jeśli taka wola, byle robił to z wdziękiem. Nie
potępiam  –  choć  miejscami  sztuczność  się  wkrada  do  roz-
mowy przez użycie czułych określeń "laleczko", "dupeczko",
"krowo", etc. Znać we mnie staroświecką szkołę, która mówi,
by przeklinać oszczędnie,  ale jak już bluzgać,  to siarczyście
i nigdy połowicznie.

Pomimo wszystko ma jednak "Achaja" wady, nad którymi
trudno przejść do porządku, zwłaszcza w świetle długiej listy
pochwał. Przede wszystkim, jak na rewelacyjny utwór, dość
niedbale jest ta powieść skonstruowana. Pozornie oparta na
triadzie – trzy wątki, trzy postawy wobec wydarzeń, trzy eta-
py  dojrzewania  i kariery  głównej  bohaterki,  trzy  kraje  za-
plątane w wojny. I nawet trzy części. Ale jednak tutaj natra-
fimy na najsłabszy punkt twórczości autora "Achai": brawu-
rowy początek i wymęczony koniec. Ziemiańskiego poznaje
się po tym, jak zaczyna, nie jak kończy. Choć wątki całkiem
zgrabnie zbiegają się  i splatają,  po drodze trzeba przebrnąć
przez długie monologi – pod koniec bowiem postacie opano-
wuje gadulstwo nieprawdopodobne, a do tego mało treściwe,
poglądy swoje wyrażają bowiem bohaterowie wcześniej i w
formie o wiele bardziej lapidarnej. O ile na początku powieści
akcja toczy się równomiernie, o tyle im dalej, tym większy ba-
łagan i więcej powtórek. Nie tylko w przemowach, lecz także
w dowcipach, bo co ładniejsze pointy lubi autor powtarzać,
jakby się obawiał, że odbiorca zapomni.

Jest  też  świat  przedstawiony...  a,  przepraszam,  właśnie
tego w "Achai"  nie ma. Szczególnie wyraźnie widać to pod
koniec  powieści,  gdzie  naprawdę  trudno  się  zorientować
w geografii, w odległościach, a przecież ma to znaczenie przy
opisie  ruchów  wojsk  i rozwiązań  taktycznych.  Tymczasem
bieg wydarzeń (w przypadku "Achai"  nie  jest  to metafora)
odbywa  się  w swoistym  bezczasowym  "nigdzie".  Jest  las,
Wielki  Las,  znaczy.  Są  miasta  i mają  nazwy,  np.  Syrinx,
a także – pałace, chaty, karczmy. Są również drogi, np. Droga
Cesarska nr 6, albo tylko ścieżki. Nie męczy Ziemiański bar-
dziej szczegółowym opisem, zostawia go wyobraźni czytel-
nika, a gdyby ta zawiodła – zawsze jeszcze można obejrzeć
obrazki. Czas też nie płynie wyraźnie, choć autor zaznacza,
że tym właśnie istoty rozumne różnią się od zwierząt. A jed-
nak  chronologia  szwankuje  i trudno  stwierdzić,  czy  minął
dzień, czy kilka miesięcy.

W  zamierzeniu  miała  być  "Achaja"  epopeją.  Nie  przez
przypadek  przecież  pojawia  się  imię  tytułowej  bohaterki,
miejsce  jej  urodzenia  też  ma znaczącą  przewrotnie  nazwę.
I rzeczywiście,  losy Achai to wątek czysto epicki – od przy-
gotowania  w nietypowych warunkach  przez  przemianę  do
wielkich czynów. Znaleźć można zbiorowego bohatera – ar-
mię, ponieważ Ziemiański kocha militaria i daje temu otwar-
cie wyraz, przez co powieść pełna jest opisów broni, umun-
durowania,  taktyki  wojskowej.  Znajdziemy  również  wyda-
rzenie  przełomowe,  schyłek  epoki  rycerstwa,  nadejście
zupełnie nowych czasów – i przełom ten również ma militar-
ne  podwaliny.  Jedynie  świat  przedstawiony,  tło  wydarzeń,
rozmyte straszliwie i pozbawione namacalności...

Można to nawet  wybaczyć.  Ale "Achaja"  Ziemiańskiego
kuleje pod koniec jak ochwacona szkapa. Od połowy zaczyna
bowiem autor gubić dyscyplinę opowieści, wątki sprowadza-
ją  się  do  przewidywalnego  schematu:  kolejna  męka  Achai
i okrutne manipulacje Biafry, knucie Zaana, rozmyślania lub
dialogi Mereditha poszukującego prawdy o Ziemcach, bitwa.
I koniec.  Można  wybaczyć  to  powieści  beletrystycznej,  ale
nigdy – epopei. Epopeja bowiem jest wyzwaniem – wymaga
nie tylko wyobraźni  i wizji,  lecz także dyscypliny twórczej,
a tej Andrzejowi Ziemiańskiemu ewidentnie zabrakło. Może
i miało to być dzieło przełomowe i epos, ale tak naprawdę –
wyszła tylko beletrystyka.

Nie chcę  zniechęcać  do czytania  "Achai",  bo  to  całkiem
przyjemna lektura, zwłaszcza dla mężczyzn, a szczególnie –
miłośników militariów. Ale nie wolno dać się oszukać, to nie
jest najdoskonalsza z opowieści. Nie tym razem...

Małgorzata Koczańska

Andrzej Ziemiański
Achaja; t. 1-3
Fabryka Słów, Lublin 2002-2004.
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MagMaxIV zwariował.
To dla mnie już pewne.
Jak wielu przedtem, którzy weszli  w kontakt z tak zwa-

nym Fandymem. Nie do końca wiem, co to jest – dmuchają
coś? Palą? Wąchają?

Ale tak czy śmak – po jakimś czasie wszystkim odbija.
Maxiu postanowił otworzyć firmę, która by sponsorowała

jego  fandymowe  pisemko.  Zorientował  się,  że  pieniędzy
z tego nie ma i nie będzie. I ktoś mu powiedział, że wszyscy
tak postępują: zawiązują firmę, a jak ta nie idzie – wspierają
ją inną firmą, dochodową. Mnie się wydawało, że to nie tak,
że zawiązuje się firmę, ona daje tyły, to się zawiązuje drugą,
która przejmuje wszystko, co jeszcze nie zostało zapłacone, ta
pierwsza pada, a druga żyje, póki nie dojdzie do konieczności
zawiązania trzeciej, która przejmie...

I tak dalej.
Ale Max – nie. On inaczej.
Nawet nie wiem dokładnie, co zarejestrował i jaką tablicz-

kę powiesił na bramie. Nie chciał ze mną o tym rozmawiać,
podlec. Że niby się wymundrzam zawsze i go gaszę. Gaszę!
Co to ja – gaśnica jestem? Jestem Księga Magiczna, do siar-
czystych lich!

Fajne przekleństwo, zanim się je wypowie, to złość prze-
chodzi...

No i zaczął działalność.
Pierwszy klient.
–  Proszę pana – mówi ostro i zdecydowanie. – Pan napi-

sał:  „Kłopoty  to  moja  domena!”.  Rozumiem,  że  nie  pan  je
przynosi, tylko likwiduje?

Max złożył ręce jak do paciorka, wtulił w dłonie nos i ze
szlachetnym,  mało  widocznym  uśmiechem  powiada  takim
głosem kaznodziei:

– Owszem, proszę pana. Rozwiązuję.
– Ja mam problem drogowy...
– Zaskoczyła pana zima?
– Nie! – I nagle klient eksplodował: – Mnie wkurwiają ci

wszyscy  faszyści,  ci  durnie,  ci  Nowi  Polacy,  którzy  na
każdym  metrze  pieprzonej,  dziurawej,  wąskiej  jezdni
wpieprzają mi się przed samochód! Dostaję szału, jak mi się
jakiś gnój pakuje w lukę, gdzie nie zmieściłaby się dziecinna
spacerówka. I wiem, że ta kanalia ma jakieś chody w ubez-
pieczalni, i że zawsze wyjdzie z kolizji z portfelem grubszym
i radością w sercu, a ja będę musiał zwalniać się z pracy kilka
razy, a wie pan, to uczelnia jest, zajęć, ot, tak sobie, odwoły-
wać nie mogę...

Otarł pot z czoła, uderzył się pięścią w kolano.
– Ale już tak mam tego stresu dość, że pewnego dnia wy-

skoczę  z samochodu  i skopię  takiemu  durniowi  karoserię.
A on mi za to wybije zęby... – zakończył z rozpaczą. – I będę
miał do czynienia z ubezpieczeniem, blacharzem i stomatolo-
giem...

– Sprecyzujmy – powiedział MagMax z nosem w kopercie
z dłoni.  – Pan chce,  żebym powybijał  tych...  Nowych Pola-
ków? Czy spowodował, żeby się pana bali?

Klient wzruszył ramionami.

– No-o... Powybijał, to za dużo. Dwadzieścia procent na-
rodu do piachu to przesada... – powiedział jakby spokojniej. –
Raczej, żeby się mnie bali...

– To nie będzie tanie – ostrzegł go MagMaxIV. – Trzeba by
silne pole założyć i to w dużym promieniu, żeby tak ze dwa-
dzieścia metrów od pana oni już się orientowali,  że coś nie
tak, i nie należy przed tego gościa się wpychać.

– A co będzie tańsze? I nie takie... krwa... radykalne?
Max zmrużył oczęta i trwał tak chwilę. Założyłabym się, że

w jakimś filmie podejrzał tę scenę. Ale zagrał, o dziwo, dobrze.
–  Może coś takiego – pomsta?  – powiedział  w końcu.  –

Nawet jeśli ktoś się przed pana wepchnie, to pan, wiedząc, że
już za chwilę będzie ukarany, pochichocze co najwyżej i już.
A jeśli  rzeczywiście  jest tak,  że tak wielu Nowych Polaków
mamy na ulicach, to prędzej czy później skojarzą, że niegod-
ne zachowanie jest karane.

– Ale... jak...? – Klient z jednej strony się cieszył już, z dru-
giej – wahał.

–  Hm...  Co  by pan powiedział  na  coś  takiego:  wjeżdża
ktoś  panu  przed  ry...  nos...  pan  robi  klaksonem  „ta-ta-
tadada”, wie pan, jak na meczu? I kierowca, do którego pan
kieruje klakson, robi siku w majtki? Co?

Klient otworzył oczka tak szeroko, że rzęsy zaczepiły mu
o grzywkę.

– Tak! – szepnął. – Tak!! – Podskoczył na krześle. – O tat-
ko! Tak!

– No to załatwione – powiedział MagMaxIV.
– Ale!? A policja? – Ochłonął trochę klient. – Przecież uży-

wanie klaksonu jest zabronione?
–  Wymuszanie  pierwszeństwa  też.  –  Machnął  niedbale

ręką Max. – A poza tym, kiedy pan ostatnio widział policjanta
z drogówki? Wymarły gatunek.

– No tak. – Klient odetchnął jak przed wejściem do zim-
nego basenu. – Okay. Biorę. Ile?

– Półtora.
– Sto pięćdziesiąt?
– Tysiąc pięćset.
Klient  przygryzł  wargę,  ale  po  sekundzie  na  twarz  po-

wrócił mu miły uśmiech wywołany perspektywą moczenia.
– Kartą można?
– Oczywiście!
Max skasował  gostka  i pożegnali  się.  Nastała  cisza.  Kto

nie wytrzymał? On:
– I co powiesz, mądralo?
Nic nie powiedziałam. Zagłębiłam się w siebie.
O  osiemnastej  sześć  wyszłam  z siebie,  żeby  posłuchać,

o czym też tak płacze nasz poranny klient. Bo wrócił!
–  Proszę  pana...  Ja...  Ja  mam  żonę  jędzę...  Jak  każdy

z takim  stażem.  Dziewięć  lat  po  ślubie,  ile  można...  Kołki
ciosać... Nic mi nie wolno... Wszyscy dokoła mądrzejsi, bogat-
si...

–  Do rzeczy, drogi panie – ponaglił go Max, bo już miał
oglądać „Pasterixa 6”,  a ten mu tu głowę zawracał.  – Chce
pan, żeby po klaśnięciu żona zamykała usta?
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– Nie! Nie, nie chcę jej tykać, bo... No, nie chcę i już! Ale
chodzi o ten klakson... Wie pan, „ta-ta-tadada!”.

MagMaxIV zmarszczył brew. To z innego filmu.
– Co z nim? – zapytał (jeszcze innego filmu).
– No, dziś już ze cztery razy tak potrąbiłem... I raz nawet

widziałem, jak facet porzucił wóz i popędził w krzaki, ale nie
zdążył. Fura radości...

– No to?..
– No, ale ja... żona... więc mam przyjaciółkę... I, wie pan,

odwiedziłem ją... Ona zapłakana, pomyślałem, że żona ją do-
padła...  Rzucam  kwiaty,  biegnę  do  niej,  ona...  Jadzia...
w spazmach... I mówi: „Jakiś idiota tak mnie dzisiaj na skrzy-
żowaniu wystraszył klaksonem, że się posikałam!” I szlochy,
i płacze. Ja przypominam sobie, że jakaś taka micra pakowała
się,  nie  przede  mnie,  tylko  obok,  jak  użyłem  klaksonu,  to
patrzyłem przed siebie, nie na boki... mogłem nie zauważyć...
No więc mówię: „Skarbie, może coś nie tak zrobiłaś? Dlatego
ten pan...” A ona: „Pan? Cham!!! W takim sraczkowatym po-
lo,  jak  twoje...  Pewnie  ty  też  byś  na  kobietę  nawrzeszczał,
a najlepiej od razu pobił!!! Widziałam takie bilbordy: „Bo zu-
pa była za gorąca!”.  I tak się nakręciła,  nawymyślała mi od
chamów... Słowem, rozstaliśmy się...

Pokręcił głową.
–  Czego pan oczekuje ode mnie? Wycofania zemsty? Odzy-
skania przychylności kochanki? – MagMaxIV zaczął  mówić
dziwnym głosem. Nadgłosem, jak wiedziałam. I wiedziałam,
że zaraz polecą z kogoś strzępy. Jak MagMaxIV używa Nad-
głosu, jak jakieś BeneGeserit, za przeproszeniem... Oj-joj-joj!

–  A może za niewielką dopłatą  zrobimy tak,  że jak  pan
użyje klaksonu, to wszystkie panie w micrach się posrają, co?
Albo może od razu poronią? Albo rozsadzi im trzustki? Może
rozpękną się w swoich samochodzikach? Takie flaki – sru, od
środka  po  szybach?  Żeby  już  nigdy  nie  wyprzedzały,  nie
szlochały, nie histeryzowały?

– C-co pan?.. – Klient poczuł wreszcie, że mu włosy dęba
stają.

Wytrzeszczył oczy i cofnął się o krok. A MagMaxIV – i za
to  faceta  mimo  wszystko  kocham  –  stanął  na  wysokości.
Chamstwa to my nie lubimy, nawet jeśli ma stanąć w opozy-
cji do Nowych Polaków. MagMaxIV podniósł ręce i klasnął:
klask-klask! Klask-klask-klask!!!

Klient chwycił się za krocze i wybiegł.
Z  własnej  woli  przewróciłam się  na  stronę  z zaklęciem

osuszenia.
Maksio  użył  go  i włączył  odtwarzanie.  „Pasterix  6”.

Widziałam to już cztery razy.
Ale skoro Mag chce – niech mu...

On Cornish
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M.K.: To znowu ja. Cieszysz się? I znowu zacznę drążyć.
A na  początek  pokuszę  się  o małą  dywagację.  Jakiś  mądry
człowiek (podkreślam, człowiek, bo nie powiem, czy był to
mężczyzna, czy kobieta) powiedział kiedyś, że ładnie byłoby,
gdyby  pisarz  pisał  o znanych  mu  rzeczach.  Jeżeli  chodzi
o fantastykę, to można puścić wodze wyobraźni, oczywiście.
Ale takie motywy jak struktura psychologiczna jednostki, po-
winny  mieć  jakiekolwiek  zakorzenienie  w naszej  rzeczywi-
stości  chyba. Zauważyłam również,  że  niektórzy twórcy ze
szczególną pieczą i dbałością o szczegóły kreują swoich boha-
terów. Jakby ich normalnie znali, jakby spotykali na ulicy, czy
w sklepie  i jakby...  No właśnie,  jakby owi  bohaterowie  (vel
bohaterki),  nieźle  zalazły  pisarzowi  (vel  pisarce)  za  skórę
w świecie realnym i do tego stopnia, że owe postaci znalazły
swoje odzwierciedlenie na kartach książki w formie bohatera
o charakterze mniej więcej czarnym. Zauważyłaś?

D.R.:  Zagajasz jakoś tak niegroźnie, aż jestem pełna po-
dejrzeń, co do tego, co mnie za chwilę czeka. Z ostrożnością
niejaką powiem więc, że owszem, zauważyłam. I co w związ-
ku z tym?

M.K.: Skoro zauważyłaś, to znaczy, że mi się nie przewi-
działo. I coś w tym jest – nie tylko mojej skromnej uwadze się
udzieliło.  A co  w związku z tym? Mianowicie:  w literaturze
tak  zwanej  fantastycznej  wiele  postaci  mniej  lub  bardziej
przewija  się  przez  mniej  lub  bardziej  zagmatwaną  fabułę.
I nie byłoby w tym nic dziwnego. Normalna rzecz. Jest akcja-
reakcja,  jest  również  zaplątany  w nią  bohater  (lub  bohate-
rowie – nazwa jest nazwą, na razie nie rozgraniczam na płci).
I prędzej czy później na spotkaniu z Autorem (nazwa jest na-
zwą,  na  razie  nie  rozgraniczam  na  płci,  żeby  nie  było  na
mnie...)  publiczność  zada  pytanie:  który  z bohaterów  jest
rzeczywisty. To znaczy, czy gdzieś oraz pod ludzką postacią
łazi pierwowzór. Z tego, co zdążyłam zaobserwować, wszę-
dzie łażą takie pierwowzory. I pół biedy, jeżeli wpychają się
do książki pod postacią  pozytywu. Bohater (vel  bohaterka)
pozytywna nie wzbudza emocji. Ot, jest ona i wiadomo, że na
pewno  oberwie.  Za  to  negatyw  charakteru.  Ho,  ho,  ho  –
naśladując  zadowolonego  Mikołaja.  Wskakuje  do  książki
i robi  tam,  co  się  mu  rzewnie  podoba  i z  kim.  Dosłownie.
Jakoś  tak  się  również  złożyło,  że  „zły”  rodzaju  męskiego
śmiało  może  mieć  pierwowzór  łażący  po  ulicach  (lub
siedzący w więzieniu, nie wnikam) i nie będzie to wzbudzało
takich kontrowersji  jak...  No właśnie,  jak negatywna postać
kobieca. Bierzesz książkę, czytasz i stwierdzasz (z gęsią skór-
ką na całym ciele): „ta sucz gdzieś łazi po świecie. Jak ją spo-
tkam, normalnie to... to... !!!”. Rozumiesz, o co mi chodzi?

D.R.: Nooo... poniekąd. Znaczy staram się. W pierwszym
rzędzie zastanawiam się, czy masz coś naprzeciwko pierwo-
wzorowaniu? Nadal jakoś niegroźnie brzmisz, więc postano-
wiłam się sama dopytać w tym względzie. W drugim rzędzie
już się  nie zgadzam z tym, że bohaterka pozytywna emocji
nie wzbudza. Jak to nie wzbudza? Ja w swojej karierze czytel-
nika  pamiętam  przynajmniej  kilka  takich,  co  wzbudzały.
W tym  bohaterki  pozytywne  z założenia,  które  we  mnie

budziły chęci  negatywne,  też pewnie z założenia.  A w trze-
cim  rzędzie  znowu pytanie:  będziemy  rozmawiać  o „złych
kobietach”?

M.K.: Dobra,  przyznaję,  źle  sformułowałam.  Bohaterka
pozytywna  nie  wzbudza  emocji  we  mnie  i moim wnętrzu.
No,  nie  wzbudza i już.  Żeby była normalnie chodzącą świ-
ętością,  to nie wzbudza. Nic na to nie poradzę.  Ten rzeczy
stan ma się nijak do mojej  rzeczywistości,  ponieważ w rze-
czywistości właśnie człowiek tak zwany dobry „z założenia”
niekiedy wzbudza u mnie większe emocje niż seryjny mor-
derca małych świnek. Dlaczego? Ponieważ o elementy z Mil-
czenia owiec jakoś łatwiej. Nie wiem, jak to się dzieje, ale wy-
starczy włączyć telewizor albo poświęcić kilka minut dzien-
nie  na  „prasówkę”.  Tutaj  ktoś  komuś jakiś  szpikulec  wbije
w oko  przypadkowo  siedemnaście  razy,  albo  w ucho.  Tam
epidemia pedofilii, co pięć sekund gdzieś na świecie wybucha
konflikt zbrojny, panuje głód, atakują nowe nieuleczalne cho-
roby, do Ziemi zbliża się niewyobrażalnie wielki meteor i tyl-
ko Bruce Willis może zapobiec katastrofie... Nie, czekaj, bo się
zagalopowałam. Miało być o złych kobietach, przecież.  Tak,
tak, już prostuję wątek. Czy mam coś naprzeciwko pierwo-
wzorowaniu?  Nie,  chyba  nie.  No  bo  jakbym  mogła  mieć.
Sama pierwowzoruję, więc mój potencjalny protest nie miał-
by sensu, chyba... Chciałam jedynie powiedzieć, że nie wiem,
dlaczego  literacka  bohaterka  negatywna  zawsze  wzbudzi
emocje.  Teoretycznie  nie  powinna,  ponieważ  w życiu  co-
dziennym o podobne żmije nie jest trudno. I skoro „wredne
małpy” znane są ogółowi i skoro „permanentny peemes” do-
tyka coraz większą ilość kobiet, i skoro zjawisko agresji  vel
waleczności vel zwykłego rozstroju nastroju jest wszechobec-
ne oraz udowodnione naukowo. I skoro już do kanonu po-
wiedzeń codziennych weszło powiedzenie codzienne „bo to
zła kofieta była” (nie wiem, jak fonetycznie oddać brzmienie
nosowe litery  „b”),  to  wyjaśnij  mi  proszę,  dlaczego  tak się
dzieje,  że  mimo  tego  wszystkiego,  bohaterki  negatywne
nadal wzbudzają kontrowersje. No, dlaczego?

D.R.: Bo są złe? Zastanów się chwilę, zła kobieta to prze-
cież coś,  co przeczy od dawien dawna ustalonym normom,
stereotypom wygodnym jak stare kapcie,  archetypom i cze-
mu tam jeszcze chcesz. Strażniczka domowego ogniska. Mat-
ka  Polka.  Penelopa.  Matka,  żona,  kochanka.  Bezpieczna
ostoja. I czego tam jeszcze nie wymyślisz. Jak sama widzisz,
wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że kobieta zła nie
jest z natury. A ta natura predestynuje kobietę do gotowania
obiadów,  tulenia  dzieci  i bohatera,  który  zmęczony  wraca
wreszcie do domu. W takiej  roli  pojawia się  też w dziesiąt-
kach utworów literackich, łącznie z tymi najwcześniejszymi.
I nie,  nie  macham  tutaj  feministycznym  transparentem.  Po
prostu jeśli myślisz o kobiecie, czy o kobiecości, w takich naj-
generalniejszych  terminach,  to  raczej  pierwszym  skojarze-
niem nie będzie szurnięta wiedźma, uzbrojona po zęby, która
pożera serca wrogów (to jest metafora, jakby kto pytał). Nie
mówię,  że takich kobiet nie ma i nie było. Są. Ale nijak nie
pretendują do miana typowych przedstawicielek płci. No nie-

2 4     F a h r e n h e i t  n r  4 3  –  g r u d z i e ń  2 o o 4

P e r m a n e n t n y  P M S

R e p e c z k o  i  K a ł u ż y ń s k a
P e r m a n e n t n y  P M S :
Kobiety fantastyczne, czyli co autor miał na myśli.Kobiety fantastyczne, czyli co autor miał na myśli.



stety, a może stety w tym przypadku, bo o dobro i zło chodzi,
ten nie  do końca może uświadomiony stereotyp przeważa,
i zła kobieta budzi odruchowy sprzeciw. Nawet innych bab,
co sama byłaś uprzejma zauważyć. Nie lubimy odstępstw od
tej  normy,  oj  nie  lubimy.  A w trakcie  wędrówek literackich
noże,  te  przysłowiowe z kieszeni,  otwierają  się  nam już na
etapie Kopciuszka i złej macochy, że o bardziej skomplikowa-
nych bohaterkach nie wspomnę. Chwilowo nie wspomnę.

M.K.: Czyli wszystko ładnie-pięknie. Ale, jak byłaś skłon-
na zauważyć, one – te bohaterki – nie występują w literaturze
od  wczoraj.  Tym  bardziej  w życiu.  I skoro  Autor  życiową
„złą” przerabia na teoretycznie fikcyjną, dorabia fabułę i coś
tam jeszcze (co potrzebne jest, aby dłuższa forma prozatorska
powstała), to cały ten zabieg jest prawdopodobnie premedy-
tacyjny, a co za tym idzie – świadomy. I na pytanie o pierwo-
wzór  „złej”  Autor  powie:  oczywiście,  że  istnieje,  zawsze
istniał i tak właśnie widzę obraz kobiety jakiekolwiek, bo ja
po prostu innych kobiet nie znałem, nie znam i najprawdo-
podobniej znać nie będę!” I to się chwali. Kobita nie wymy-
ślona jest, ale ma (brzydko mówiąc) korzenie w realu. Czyli
norma jakaś,  prawda? Czyli  może świadczyć, że kobiety są
skomplikowane.  A nawet  może  świadczyć  o czymś  więcej.
One, te kobiety „z krwi i kości”,  czyli realne,  są tak bardzo
skomplikowane,  tak  niesamowicie  wielokrotnie  skompli-
kowane...  Do tego stopnia,  że nie trzeba wymyślać nowych
wzorów osobowościowych. No nie trzeba, skoro można sobie
cechy nabierać garściami i tworzyć „jakiesobieżyczysz” boha-
terki  literackie.  A skoro jest  tendencja do tworzenia  postaci
„złych” kobiet, to może oznaczać ni mniej, ni więcej: archetyp
kobiety jest nieaktualny!

D.R.: Nieaktualny archetyp?! Archetyp nie może się zdez-
aktualizować. Archetyp jest jak grzyb, obrasta mroczne głębie
naszej  podświadomości,  strzelając  zarodnikami  w najmniej
oczekiwanym momencie.  Nie możesz,  Moja  Droga,  potrak-
tować  naszego  dziedzictwa  khem...  kulturowego  środkiem
grzybobójczym. Zanim jednak zaczniesz podejmować jakie-
kolwiek  próby w tym względzie  i zanim dam Ci stosowny
odpór,  rzucę  sobie  jeszcze uwag kilka.  Po pierwsze,  arche-
typiczne  wcale  nie  znaczy nieskomplikowane.  Jak  stawiasz
znak równości, to robisz błąd. Znowu idziesz za ciosem i po-
wszechnym przekonaniem, że dobro jest nudne. Nie jest. Tyl-
ko jak staje się bohaterem literackim, to jakoś od razu staje się
i mniej  interesujące.  Niewątpliwie  dotyczy  to  też  pozytyw-
nych bohaterek. Nie wiedzieć czemu, pozytywy stają się łza-
we i mają skłonności do noszenia włosiennicy. Że tak cichcem
wspomnę o Siłaczce,  Oleńce Bilewiczównie, czy już bardziej
z naszego  fantastycznego  podwórka,  o Sierotce  Marysi.  No
dobrze, może trochę się wyzłośliwiam, ale nie do końca. My-
ślisz, że kobieta taka realna i jak najbardziej żywa, która jest
dobrym człowiekiem, jest tym samym człowiekiem nudnym?
Nie sądzę. Po drugie, a ta konkluzja jest tylko pozornie ode-
rwana od pierwszej, zwróć baczniejszą uwagę, kto z najwięk-
szym zapałem takie kobiety opisuje. Ano mężczyźni. Kwes-
tia: „bo to zła kobieta była” to partia typowo męska, nie da się
tego nosowego „b” wygłosić damskim altem. Kobiety dokła-
dają zawsze ideologie do złych uczynków. Spójrz chociażby
na Mgły Avalonu Marion Zimmer Bradley. Tam zły jest Mor-
dred. Czego się dotknie,  to zniszczy, bo nie potrafi kochać.
Ale kobiety? Kobiety mają swoje powody. Swoje ideały, jakąś
przeszłość i jakąś przyszłość. Oszczędzę nam obu mnożenia

przykładów w tym względzie. Na razie spytam, co Ci wycho-
dzi z moich dywagacji. Czy może koncepcja, że mimo wciąż
obecnych archetypów, kobieta widzi w drugiej kobiecie całe
spektrum szarości, logiczny ciąg przyczyn i skutków, których
efektem są konkretne wybory i sytuacje,  natomiast mężczy-
zna kiwa się smętnie nad niedopitym piwem, składając wszy-
stko na karb zła wcielonego?

M.K.: O,  o właśnie.  Zło  wcielone.  Brakowało  mi  tego
określenia. Poza tym nadal twierdzę, że archetyp kobiety jest
nieaktualny. Przynajmniej dla mnie. I wybacz, że usiłuję oba-
lić  wciąż obecny wzorzec, że podważam łomem, że wiercę
dziurę,  wpycham laskę  dynamitu i podpalam lont.  Wiesz...
muszę spróbować. I zobaczyć, co z tego wyniknie. Czy może
pójdzie jakaś rysa po niezmiennym, stabilnym i jak dotych-
czas  niemożliwym  do  obalenia  wizerunku.  A jeszcze  sobie
zadaję pytanie: dlaczego w ogóle istnieje podział na kobiety
„dobre”  i kobiety „złe”.  Moim skromnym zdaniem nie  ma
takiego podziału. Kobieta to kobieta, po prostu. I w zależno-
ści od okoliczności przybiera różne oblicza. I na tym polega
właśnie  to  całe  skomplikowanie.  Sama  napisałaś.  Kobiety
mają  swoje  powody.  Swoje  ideały,  jakąś  przeszłość  i jakąś
przyszłość. Nie tylko w Mgłach Avalonu. I faktycznie „to zła
kobieta była” jest kwestią męską. Tak samo jak:  „wszystkie
kobiety  są  złe”.  Bo  są.  Bo  nie  są.  Wszystko  na  raz.  Tylko
wiesz,  taka  „wszelakość”  jest  bardzo  trudna  do  ogarnięcia
i dlatego  bierze  się  z niej  potrzebne  fragmenty:  kochającą
Matkę, strażniczkę Ognia, pożeraczkę serc (w sensie dosłow-
nym  i przenośnym),  Ostoję,  itepe,  itede,  et  caetera.  Trochę
mnie  denerwuje  fakt,  że  jakaś  bohaterka  literacka  zyskuje
miano „złej”, ponieważ Autor określił ją zupełnie odwrotnie
niż wskazuje na to całe dziedzictwo kulturowe. Moim zda-
niem ona nie jest zła. Inna – tak, ale nie zła. To jest nowe obli-
cze kobiety. Wciąż kobiety. Po prostu. Chyba czas najwyższy
to zaakceptować i dopić piwo...

D.R.: Po kolei, po kolei... Dynamitem?! W archetypa?! I co
Ci z tego przyjdzie?! Nie obalisz i nie pognębisz. Archetypy
to  część  nas  samych,  a już  z pewnością  część  społecznej
podświadomości,  metaforycznie mówiąc.  Możesz  sobie  naj-
wyżej  stanąć  do  walki  ze  stereotypem,  w jednym  rzędzie
z sufrażystkami i feministkami.  Tylko się  za  mocno nie  na-
machaj, bo stereotypu też w tym wszystkim niewiele. To zło
wcielone,  to  wygodne hasło  o złej  kobiecie,  to  przecież  nie
stereotyp. To jest ni mniej, ni więcej, a zwykła różnica płci. Bo
zwróć  uwagę,  tylko baczniejszą,  jaka  jest  ta  zła  kobieta,  co
była? Seryjna zabójczyni? Zła matka? Nie, to zawsze kobieta,
która  z niezrozumiałych  powodów  porzuca  kochającego  ją
mężczyznę. Prawda? Jak słyszysz: bo to zła kobieta była, to
zaraz  wiesz,  o co  chodzi.  Przy  czym  te  powody  nie  są
bynajmniej  niezrozumiałe  dla  niej  samej,  rzadko  pozostają
niezrozumiałe  dla  innych,  złych  czy  dobrych,  kobiet,  na-
tomiast regularnie dla facetów. Czy słusznie owi faceci szafu-
ją  etykietą  z jednoznacznym  określeniem  „zła”?  Zapewne
i tak,  i nie.  Pominę  wzgardliwym  milczeniem  szowinistów
wszelakiej maści, cudacznych macho, których w ich mniema-
niu porzucić nie można, i wszystkich innych nieprzystosowa-
nych. Zatrzymam się natomiast na chwilę przy różnicy płci.
A właściwie  zapytam  podstępnie,  naprawdę  myślisz,  że  te
motywacje  i inne takie,  są  dla  obu stron  perfekcyjnie  jasne
i zrozumiałe? To ja  chyba jakaś dziwna jestem, bo nad ksi-
ążką, w której każda bohaterka ma imponujący biust, dostaję
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napadów chichotu. Jak czytam sobie o kobiecie, która, patrząc
na usmarkaną i zarzyganą twarz faceta, uważa, że to najpięk-
niejszy widok na świecie, i aż ją uczucie w dołku ściska, to się
krzywię z niesmakiem. I choć ten niesmak budzi facet, to na-
wet  niekoniecznie  ten  zarzygany  i usmarkany.  Zapewne
twórca tej niewątpliwie dobrej bohaterki, której się łza w oku
kręci ze wzruszenia, bo jej ukochany tak się właśnie pięknie
w spodnie sfajdał, uznałby za skończenie złą taką babę, która
by zasrańca z alkowy na zbity pysk wyrzuciła.  Jednemu się
marzy  kobita  na  wzór  dojnej  krowy,  drugiemu  taka,  co
będzie go kochać bezwarunkowo, nawet jak jej na gors narzy-
ga. I te są dobre, porywające, piękne, kochane. Niekoniecznie
ta,  co  by  jednego  z drugim  porwała  na  ręce  i poniosła  do
sypialni. Sama widzisz, różnica płci i pragnień. Co do dętego
dziedzictwa kulturowego, to mnie akurat nie przeszkadza, że
kobieta archetypicznie jakoś, kojarzy się z dobrem i ciepłem.
Wręcz przeciwnie.  A zanim jeszcze zaczniesz namawiać  do
picia warzonego piwa, to Ci przypomnę, że złe kobiety też są.
Złe tak prawdziwie. I w życiu, i w książkach. Nie inne, a złe
właśnie.

M.K.: No to może ja zapełnię ten wielokropek na końcu
mojej  poprzedniej  wypowiedzi.  Chyba  czas  najwyższy  to
zaakceptować  i dopić  piwo...  A po  tego  piwa  dopiciu  naj-
prawdopodobniej zrobi się lekko niedobrze. Co za tym idzie,
należałoby  się  pozbyć  ciężaru  na  żołądku  i sobie  rzygnąć
właśnie.  A to było w kontekście tego faceta,  co  kiwa głową
nad  niedopitym  kuflem.  Przecież  napisałam,  że  kobieca
wszelakość jest właśnie trudna do ogarnięcia – stąd bardzo
częsta  niezrozumiałość  motywacji  dla  strony  przeciwpoło-
żnej. I skoro jakiś Wielki Pisarz naskrobie postać kobiety, co
porzuca kochających ją mężczyzn...  Sama napisałaś:  różnica
płci. Jak najbardziej, i niech sobie będzie ta różnica. Tylko że-
by, do jasnej cholery, nie wytykać jej – tej różnicy – paluchami
i nie  określać:  zła.  Nietolerancyjna,  niedostosowana,  nie
kochająca, nie posiadająca odczuć głębszych, czarownica, al-
bo mocniej: wściekła wiedźma, kąsająca żmija, bez tak poszu-
kiwanych elementów dobra i ciepła właśnie, nie lubi dzieci,
zjada koty, uprawia seks grupowy, bawi się mężczyznami –
co  gorsza,  czerpiąc  z tego  niesamowite  wręcz  zadowolenie
i wszystko,  co  się  z tym  wiąże.  Oj...  bo  się  zdenerwuję.
Chciałabym po prostu się jasno i węzłowato dowiedzieć, co to
znaczy „zła kobieta”. To określenie nic mi nie mówi. No nic.
Co innego, kiedy padają określenia typu: silna, odporna, kon-
sekwentna  (a  przez  to  zdecydowana).  Od  razu  dobrze  się
kojarzy, prawda? Nawet, jeżeli bohaterka jakiejś książki jest
zawodową  morderczynią  i ma  na  swoim  koncie  więcej
istnień ludzkich niż Ponury Kosiarz. Motywację poproszę, ar-
gumenty...  A może jest  zwyczajnie inna od stereotypowych
kobiet,  po  prostu  inna.  Odstaje  od  szablonu.  Zupełnie  się
w nim nie mieści. Ale dobrze wykonuje swoją profesję: istny
Leon  zawodowiec.  Właśnie,  oglądałaś  film?  Czy  Leon  był
zły? Dobra, wiem, to temat nie z tej półki. Przykład, kiedy fa-
cet wraca do domu w tak zwane trzy dupy pijany, rzyga od
progu i fajda w gacie? A proszę bardzo.  Widzę dwie możli-
wości  postrzegania  postaci  kobiecej.  Pierwsza:  niewiasta
biegnie,  co sił  w nogach biegnie i z włosem rozwianym, do
swojego wybranka i resztką sił ciągnie go za nogi do sypialni,
gdzie cierpliwie wyprowadza go ze zwarzenia i do snu ukła-
da.  Druga:  kobieta  nie  reaguje  i zostawia  faceta  w rosnącej
plamie jego sosu własnego. I co? I która kobieta jest zła? Która

źle postępuje? Moim zdaniem nie da się tak jasno tego okre-
ślić. Już słyszę gremialne: druga jest zła, ponieważ zostawiła
biedaka  przy  drzwiach  i się  owym  nie  zaopiekowała.  Jak
mogła? Jak ona mogła? Ano mogła, zadzwoniła po ekipę, za-
brali delikwenta do izby wytrzeźwień, oblali lodowatą wodą
prosto z ogrodowego węża i czyściutki spał do białego rana
na  betonowej  podłodze  nieogrzewanego  pokoju.  Może  się
czegoś  nauczy.  Facet,  nie  podłoga.  Proste,  konsekwentne
i niestety bolesne. Zła kobieta, zła. Tylko, dlaczego? „Następ-
nym razem jak się zdoję,  to pójdę  sobie do takiej,  co mnie
przyjmie  z ramionami  otwartymi”.  Jeszcze  jedno.  Ja  też od
uśmiechu powstrzymać się nie mogę, kiedy czytam książki,
w których każda bohaterka imponującym biustem świat prze-
słania. Ech... Ale to inny temat, chyba.

D.R.:  Ja  chyba  przesadziłam  z tym  przykładem  o rzy-
ganiu...  Inaczej,  nie  ja  przesadziłam tylko  autor  (słowo,  że
o takim i o takiej, co go kochała czytałam całkiem niedawno),
ale przytaczanie tego przykładu chyba nam zaciemniło sytu-
acje.  Wyraźnie zaciemniło,  a już z pewnością zamoczyło, bo
nie  wiedzieć  po  co,  skoczyłaś  po  węża  ogrodowego.  Moja
Droga,  zamiast  się  dawać  porwać  z prądem,  chciałam  Ci
uwagę zwrócić, że widać tak to już jest, że pisarze piszą, co
im w duszy gra.  O pragnieniach piszą również.  A każdemu
człowiekowi, wydaje się, że najbardziej istotne jest to, czego
pożąda osobiście. I tu masz chyba odpowiedź na swoje pyta-
nie. Zła kobieta to za każdym razem taka, która nie spełnia
wymagań  tego,  co  ją  opisał.  Sama  zobacz,  jakie  to  proste.
A najprostsze  rozwiązania  zazwyczaj  okazują  się  słuszne.
I wróćmy do naszego zapitego i niezbyt czystego bohatera, co
teraz  wstrząsany  dreszczami  leży  na  betonowej  podłodze.
Przestań biedaka lać wodą przez chwilę,  i zastanówmy się,
jak  Ciebie  oceni.  Załóżmy,  że  osiągnął  wiek  męski  i nie-
koniecznie potrzebuje świergotania nad głową w stylu: siam
psisiedłeś?  Oj  do  domećku,  siam?  Ale  dzielny  chłopcik!
A telaz wyciemy buziunie, pozigał się naś śkarbulek. Oj, i ku-
peńkę źlobił.. No dobra wystarczy, bo aż mnie zemdliło. Po-
wiem  może  językiem mniej  paskudnym,  załóżmy,  że  nasz
biedny  bohater,  któremu  w tej  chwili  grozi  galopująca
pneumonia, chce partnerki, kobiety mającej  swoje wymaga-
nia, dążenia i tak dalej. Zapewne uznałby jej prawo do takiej
reakcji,  a przynajmniej do zostawienia go w sosie własnym,
w przedpokoju. Zakładając dalej, że coś by napisał, książkę,
dajmy na to, zapewne taką kobietę by odmalował. Jeśli jed-
nak  marzy  mu  się,  wiemy już,  co,  to  zapewne  polewanie
wężem uznałby  za  szczyt  okrucieństwa.  Również  w ewen-
tualnie stworzonym tekście, tak? Punkt widzenia zależy od
punktu siedzenia. W życiu. Bo, niestety w literaturze jest nie-
co inaczej. Autor, demiurg, może zechcieć przedstawiać świat
z punktu  widzenia  świra  jakowego. Może  chcieć  pokazać
pragnienia wariata, mordercy, dziwaka, ba! kosmity nawet! Je-
go wola. Może zaludnić świat potworami lepszymi od ludzi.
Może stworzyć wiedźmę, która będzie kochać nad życie, po-
twora  skłonnego  do  największych  poświęceń,  lojalnego
demona, wiernego sukkuba. Może odtworzyć historię Genene
Jones i dać jej, zgodnie z Twoim życzeniem, motywacje i argu-
menty, a wierz mi, to zła kobieta była. Z pewnością bardzo in-
na.  A jeśli  to przypadkiem będzie drugi  z bohaterów Twojej
wypowiedzi, czyli Wielki Pisarz, to wierz mi, zapłaczesz nad
wiedźmą, będziesz życzyła szczęścia potworom, a może nawet
zrozumiesz  Genene  Jones  (było  nie  było,  sama  trzymałam
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stronę czternastoletniej  Caril  Fugate w dobrze opowiedzianej
historii... No, momentami trzymałam). Bo wielkich pisarzy ce-
chuje właśnie to, że umieją nadać literaturze przymioty życia.
A w życiu jak jest wiadomo: punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia. Tym razem czytelniczego.
M.K.: A może  wszystko  dlatego,  że  ona  była  złym  czło-
wiekiem? Widzisz, jak zupełnie inaczej zabrzmiało? Zły czło-
wiek, to daje od razu do myślenia. Przynajmniej mi daje. Po-
trafię  sobie  wyobrazić  i nie  szukam  żadnego  usprawiedli-
wienia. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że słowo „człowiek”
kojarzy  się  z przedstawicielami  płci  męskiej.  Przykre,  ale
prawdziwe.  Z drugiej  strony nadal  próbuję jakoś przełknąć
określenie „zła kobieta”. Może na każdym kroku trzeba pod-
kreślać, że kobieta to też człowiek? No chyba, że jakaś boha-
terka  nie  jest  przedstawicielką  gatunku  homo  sapiens
sapiens.  W fantastyce  wszystko jest  możliwe przecież.  I do-
szłam do pewnego  wniosku.  Cytując  Twoje  słowa:  Zła  ko-
bieta to za każdym razem taka, która nie spełnia wymagań
tego, co ją opisał. A skoro kobiety i ich motywacje są bardziej
skomplikowane i nieprzewidywalne, to raczej nie zdarza się,
żeby, ot tak, znajdowały aprobatę w oczach Autora. A skoro
nie znajdują, to skala natężenia emocjonalnego (związanego
z bohaterką)  przesuwa  się  na  ujemne  pole.  A i przy  okazji
Autor twierdzi, że opisuje „złe kobiety” ponieważ i w świecie
realnym nie zna innych wzorców zachowania. Co oczywiście
rzuca określonej barwy światło na płeć słabszą, równając sta-
tystycznie pod jedną kreskę. Koniec końców wychodzi na to,
że wszystkie kobiety są złe. Cokolwiek to znaczy. Chociaż...
może to i dobre określenie. Bo przecież z dwojga złego, chyba
lepiej być „złą kobietą” niż złym człowiekiem, prawda? Prze-
praszam za powtórzenia. Niektórych rzeczy nie da się uniknąć.

D.R.: Ja sobie myślę, że generalizujesz... Że są autorzy, dla
których kobieta to coś więcej niż biust i coś więcej niż cielęce
uwielbienie.  I ci  właśnie  opisują  ludzi,  płci  obojga,  ich
dylematy,  domowe wojny,  prywatne krucjaty,  poświęcenie,
wybory. Co ja tu będę wymieniać, przecież sama wiesz. I czy-
telnik też wie,  bez podkreśleń I jeśli  się  któryś z bohaterów
nad piwem pokiwa, i smętnie coś mruknie o złej kobiecie, to
przecież  tylko  smaczek.  W dobrej  książce.  Bo zawsze  obok
znajdzie  się  taki  bohater,  co  będzie  umiał  zaakceptować,
czasem zrozumieć, a czasem otwarcie przyznać, że za cholerę
nie wie, co jest grane. Normalnie, jak to między ludźmi bywa.
I tymi dobrymi, i tymi złymi. A tych, co nad tym niedopitym
piwem, zostawmy ich smutkom. W tajemnicy Ci powiem, że
ja mężczyzn też nie rozumiem... Może nie żeby zaraz źli byli,
ale obca rasa to jest na pewno. Ale to już jest temat na zupe-
łnie inną rozmowę.

Repeczko i Kałużyńska

    F a h r e n h e i t  n r  4 3  –  g r u d z i e ń  2 o o 4 2 7

P e r m a n e n t n y  P M S



Szanowna Redakcjo!

Z uwagą przeczytałem artykuł Pana Piotra Schmidtke za-
mieszczony  w czterdziestym  drugim  numerze  Fahrenheita.
Nie mnie dociekać, czy inspiracją dlań stała  się krótka wy-
miana zdań na liście dyskusyjnej  FiF,  dotycząca polecanek,
czy też  nastąpiła cudowna koincydencja i to samo zjawisko
doczekało się równoległego oddźwięku. Niezależnie od tego
cieszy,  że  taki  oddźwięk  ma  miejsce,  a okołofantastyczna
działalność  budzi  zainteresowanie  i prowokuje  do  przemy-
śleń.

Rzuca  się  w oczy,  iż  autor  tekstu  "Polecanki-cacanki
(a głupiemu radość)"  porusza  się  wyłącznie  w sferze  aluzji,
pozwalając  sobie  jednocześnie  na  autorytatywną  krytykę
osób istniejących faktycznie.

Pan Schmidtke – posiłkując się metodą "jedna kuma, dru-
giej kumie" – teatralnym szeptem serwuje garść demaskator-
skich stwierdzeń rzuconych w powietrze.

Otóż warto może zwrócić uwagę, iż podobne teksty pisuje
się z jak najdokładniejszym podaniem personaliów, numeru
buta  i długości  sierści  na  ogonie  kota  należącego  do
demaskowanego, podczas gdy nazwisko autora owego utwo-
ru, zwanego potocznie anonimem, pozostaje nieznane. Nigdy
odwrotnie – toż to szkolny błąd.

A mówiąc nieco poważniej, jest dobra praktyka, by pisząc
o kimś, a w szczególności pisząc nieprzychylnie i wysuwając
tezy graniczące z posądzeniem o nieczyste intencje i ukrywa-
ną prywatę, mieć dość odwagi cywilnej, by wprost zaznaczyć
o kim mowa. Taki modus operandi przyjął się powszechnie
i stosowany jest od renomowanych dzienników po prasę bru-
kową. Przypuszczalnie nie bez powodu.

Tym  bardziej,  że  opisywane  osoby  stosunkowo  łatwo
zidentyfikować, jeśli ma się jako takie rozeznanie w temacie,
zatem trudno uwierzyć,  iż  chodziło Autorowi o odniesienie
się li tylko do zjawiska. Pozostaje niesmak.

Z poważaniem
Hubert Kolano

Szanowny Panie!

Raz  już  się  wypowiadałem  w kwestii  personaliów  bohaterów
moich  felietonów  –  i w  ciągu  tych  kilku  miesięcy  zdania  nie
zmieniłem. Może mi Pan nie wierzyć, ale głównym celem tego tek-
stu nie było zaatakowanie kogokolwiek, tylko opisanie nieuczciwych
praktyk wydawców – a osoba, która jest głównym bohaterem tekstu,
stała  się  nim  z kilku  przyczyn:  po  pierwsze,  to  jej  działalność
sprowokowała mnie do napisania trzynastego PeKaeSa; po drugie,
to  właśnie  jej  postępowanie  jest  najbardziej  jaskrawe i widoczne,
a więc najpowszechniej znane – a felieton powinien opierać się na
faktach znanych szerszej  publiczności;  po trzecie  wreszcie, jest to
bodaj jedyny wydawca zachowujący się tak bezczelnie (inni, jeśli to
robią, to raczej pod stołem), a jednak nikt nie zwraca mu na to uwa-
gi. Postanowiłem więc zrobić to ja, jednocześnie szerzej zajmując się
tematem relacji wydawcy-recenzenci. Ale że Fahrenheit nie jest jed-
nak miejscem do rozpętywania  prywatnych wojenek,  nie podałem
personaliów – bo znajomość tychże jest do zrozumienia mojego fe-
lietonu absolutnie zbędna. 

Z poważaniem
Piotr K. Schmidtke
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Zaczepnie flirtują: Magda i Sigismund 
Broni się: Andrzej Zimniak

Magda: Czy Polska jest zagrożona przez terroryzm?
AZ: Od kilku lat trwa Trzecia Wojna Światowa. Miasta nie

legną w gruzach i nie giną miliony,  ale  wojna zbiera swoje
żniwo i zmienia światowy układ sił  i sojuszów. W tym kon-
flikcie  wszystkie  państwa są  frontowe,  choć zagrożenie  nie
jest jednakowe. Dotychczas w Polsce nie opłacało się robić za-
machów,  bo  istnieją  lepsze  ku  temu  miejsca,  tzn.  takie,
w których akcja odbija się szerszym echem. Poza tym Polska
jest zasadniczo monoetniczna, więc inne grupy łatwo moni-
torować. Myślę jednak, że i my możemy stać się celem, np.
żeby wykazać, że nikt nie może czuć się bezpiecznie.

Magda: Czuję nutkę katastroficzną w twojej wypowiedzi.
Przecież nic się dotychczas nie stało.

AZ: Oby  dalej  tak  było.  Oby  nikt  z nas  nie  żył  w cie-
kawych czasach.

Sigismund: Mówisz o Trzeciej  Wojnie Światowej,  czy to
nie  przesada?  Zawsze  toczyły  się  jakieś  lokalne  konflikty,
które tliły się w okresach pomiędzy wojnami światowymi.

AZ: Nie ja wymyśliłem ten termin, jedynie go akceptuję.
O wojnie  światowej  mówimy,  jeśli  konflikt  rozprzestrzenia
się na wiele różnych regionów i jeśli zaangażowane są takie
siły, że zagrożone mogą być całe państwa.

Sigismund: Przecież nawet atak na WTC, choć tragiczny
w skutkach,  był  jedynie  policzkiem  dla  Stanów Zjednoczo-
nych, a w żadnym wypadku nie zagroził państwu jako cało-
ści.

AZ: Na razie nie. Ale ten atak stanowił bezpośredni po-
wód dwóch wojen, które zmieniły ustroje Afganistanu i Ira-
ku.  Międzynarodówka  terrorystyczna  nie  ma  jeszcze  broni
masowego rażenia, ale usilnie się o nią stara. Wydaje mi się,
że to tylko kwestia czasu.

Magda: Bardzo proszę, dosyć tego czarnowidztwa! Chcia-
łabym usłyszeć  kilka  słów na  plus.  Jestem przekonana,  że
uporamy się z tymi problemami. Jakie są drogi wyjścia z im-
pasu?

AZ: Jak wspomniałem, działa międzynarodówka terrory-
styczna, wywodząca się głównie z państw arabskich, a ogól-
niej  –  spośród  muzułmanów,  również  tych  zamieszkałych
w krajach europejskich i w USA. Trudno więc w tym konflik-
cie kierować broń przeciwko jakiemuś państwu, należy raczej
skupić się na tropieniu organizacji i ich członków. Tylko jak
ich znaleźć? Po pierwsze: wywiad i policja muszą infiltrować
te  organizacje.  Po  drugie:  trzeba  ewidencjonować  ludzi
i prowadzić inwigilację na masową skalę.

Sigismund: Protestuję!  Nie  dam  się  śledzić,  podglądać,
nie chcę, żeby ktoś grzebał w moich wyciągach bankowych,
kwitach  po  zakupach,  badał  moje  znajomości,  preferencje,
upodobania. To są wyłącznie moje sprawy!

AZ:  Tak mówi każdy w pierwszym odruchu,  zanim się
zastanowi. Potem niektórzy zmieniają zdanie,  zwłaszcza ci,
którzy są najbardziej zagrożeni. A jeszcze później także inni.

Magda: Zaraz. Nie wiem, gdzie w tym wszystkim zgu-
biłeś  wolności  obywatelskie,  prawo do prywatności,  prawa
jednostki.

AZ: To  piękne  hasła,  ale  w dzisiejszym  świecie,  znaj-
dującym się w stanie wojny, zatrącające utopią. Ludzie sami
z nich  zrezygnują,  oczywiście  w rozsądnym wymiarze,  aby
chronić swoje bezpieczeństwo i swój świat.

Sigismund: Ja dziękuję, ale wolę zachować swoją tożsa-
mość. Przecież gdy damy decydentom tak ogromną władzę,
nie oprą się pokusie  i wprowadzą rządy totalitarne.  To już
było  ćwiczone  w historii,  ludziom  nie  wolno  dać  władzy
absolutnej!

AZ: Nikt nie twierdzi, że będą władcy absolutni. To jest
ważny  i osobny  problem:  jak  sprawić,  żeby  zebrana  infor-
macja nie była wykorzystana przeciwko obywatelom, lecz dla
ich dobra. Może ustanowić szerokie gremia kontrolne, mające
dostęp do danych? Może wprowadzić rotacyjność i obieralno-
ść  newralgicznych  stanowisk?  Gdy  urzędnik  pozostaje  za
długo u władzy, ma dosyć czasu na korupcję, więc temu na-
leży zapobiec. Kilka lat temu w Nowym Jorku z powodu nad-
miernego liberalizmu tak rozkwitła przestępczość, że nie dało
się  tam żyć,  i wtedy obywatele  udzielili  poparcia  drastycz-
nym działaniom policji,  rezygnując z części swobód obywa-
telskich. Opłaciło im się: teraz żyją w bezpiecznym mieście.

Magda: Więc czego możemy się spodziewać?
AZ: Zostanie wprowadzona światowa kartoteka ludności,

gdzie będzie twój dokładny, stale uzupełniany życiorys, dane
o ludziach,  z którymi  masz  kontakty,  preferencje,  zaintere-
sowania, źródła dochodów. Będziesz śledzona przez własny
telefon komórkowy, karty kredytowe, dokumenty tożsamości
i zakupione  towary,  a twoje  codzienne  marszruty  i dalsze
wyjazdy będą komputerowo ewidencjonowane i w razie po-
trzeby  kontrolowane.  Na  ulicy,  w urzędach,  pracy,  w skle-
pach będą obserwowały cię obiektywy kamer, lidary, analiza-
tory dyfundujących cząstek organicznych. Przy każdej okazji
będziesz  identyfikowana  na  podstawie  odcisków  palców,
wzoru  tęczówki,  sekwencji  DNA,  wzorca  zapachowego,
struktury uzębienia i profilu kośćca, a nie jest wykluczone, że
już  niedługo  będziesz  miała  wszczepiony  chip  wielozada-
niowy, który będzie w stałym kontakcie z ulicznymi wieloza-
daniowymi  terminalami.  Zostaniesz  odarta  z prywatności,
lecz będziesz bezpieczniejsza.

Sigismund: Czyżby? Co naprawdę z tego wyniknie?
AZ: Nie  będzie  ludzi  anonimowych,  każdy  zostanie

opatrzony etykietką.  Wciąż nie będzie można czytać myśli,
ale  da  się  wykrywać  zdenerwowanie  czy  nadmierne  pod-
niecenie.  To  wszystko  zapewne  zmniejszy  zagrożenie  ata-
kami  terrorystycznymi,  zwłaszcza  organizowanymi  przez
grupy. Jednak jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości
pojawi  się jakieś  inne zagrożenie,  na które od nowa trzeba
będzie poszukiwać antidotum.

Andrzej Zimniak
_______________
* Wiodące pytania zostały tematycznie wyselekcjonowane z kolek-

cji. Imiona, ksywy i etykiety są zmienione lub nadane przez AZ.
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Nie, nie o kulturze, bo na kulturze się nie znam. Lepiej,
żebym  nic  na  ten  temat  nie  mówił.  O technice  i o  bez-
pieczeństwie.  Świat  zdąża  do  uniformizacji.  Dlaczego?  Za-
zwyczaj podobieństwo się opłaca. Gdy ktoś wyprodukuje la-
tarkę, nie ma sensu, by, wkraczający na rynek producent ba-
terii,  wyprodukował takie ogniwo, które do niej  nie pasuje.
Jeśli  ktoś  wyprodukował  gramofon,  nie  ma  sensu  produ-
kowanie płyt, które do niego nie pasują. Jeśli są dwa standar-
dy, zazwyczaj jeden z nich albo wypiera drugi, albo spycha
do niszy, w której decydują jakieś inne warunki o tym, że po-
zostaje. Czasami, może się wydawać, że dwa produkty mają
ze sobą za mało wspólnego, by konkurować na rynku. Przy-
kład: aparaty cyfrowe i analogowe. Całkowicie różna techno-
logia. To tylko z wyglądu ten sam aparat, jedna część, która
jest naprawdę niezbędna i taka sama, to obiektyw. W apara-
cie chemicznym wszyscy wiemy, co jest, wiemy też, jak po-
wstaje odbitka. W "cyfrze" po wyświetleniu obrazu na matry-
cy dzieją się jakieś "czary – mary", przedziwne przekształce-
nia, o których nic nie wiemy, oprócz tego że są "cyfrowe". Tak
naprawdę,  to jakości  dobrego zdjęcia  cyfrowego daleko do
średniego  analoga,  zawartość  informacji  jest  zupełnie  inna.
Jednak w tej chwili fotografia cyfrowa zdobywa świat. Diabli
wiedzą  z jakiego  powodu,  bo  jest  ona  w gruncie  rzeczy
droższa od analogowej i poza szczególnymi wypadkami, nie
ma jakichś zasadniczych zalet. Decyduje chyba jedna cecha:
nie musimy się udawać do zakładu fotograficznego, wsadza-
my  kabelek  i zdjęcia  przeskakują  czy  do  drukarki,  czy  do
komputera. Dzieje się to szybko i o wygodnej dla nas porze.
Nie  całkiem bagatelne  jest  także  to,  że  nie  musimy za  ów
proces zapłacić. Cyfrówką można narobić zdjęć "od groma"
za friko. Bez udziału systemu wymiany pieniężnej, bez wy-
chodzenia z domu. Przykład ów jest, tak naprawdę, potrzeb-
ny mi do czegoś całkiem innego, ale tak na końcu chcę dodać:
jeśli robimy zdjęcia z imprezy, to dla umieszczenia ich w al-
bumie,  dlatego,  żebyśmy  mogli  się  nimi  pochwalić  przed
znajomymi.  Oczywiście,  można  się  chwalić  zdjęciami  na
stronie internetowej,  ale  to  całkiem inne chwalenie się.  Cy-
frówka  jest  dobra  do  Internetu,  do  albumu  trzeba  jeszcze
zdjęcie wydrukować i to zazwyczaj oznacza albo koszty, albo
kłopoty. Nie bardzo się przyda aparat cyfrowy tak zwanemu
specjaliście, bo kupując za 100 zł Starta chyba 66 i kliszę 6x9,
uzyska zdjęcia  nieporównanie  lepszej  jakości.  Na oko więc
powinny  istnieć  dla  tych  dwu  technologii  inne  rynki.
Owszem, pewien pokrywający się segment spowoduje jakąś
konkurencję, ale nie powinna to być taka konkurencja, która
właściwie  niszczy  jeden  z produktów.  A tak  właśnie  się
dzieje,  fotografia  analogowa  odchodzi  w przeszłość,  choć
w naszym biednym kraju jeszcze tego nie widać. Tacy poten-
taci  jak  Kodak  rezygnują  z produkcji  filmów  i całej  foto-
graficznej chemii, choć jeszcze parę lat temu, to oni właśnie
byli tymi, którzy decydowali  na  tym rynku.  Nie ma chyba
znaczącego producenta aparatów fotograficznych, który nie
chciałby wprowadzić na rynek swego cyfrzaka. A kto bogat-
szy, zamyka fabryki analogów, które tanieją z dnia na dzień.
Otóż,  znika  PRODUKT,  a nie  PRODUCENCI.  Oni  dosto-

sowują się do nowego standardu technologicznego. Na doda-
tek, co chciałem pokazać, proces ma dynamikę, która trochę
wymyka się zdrowemu rozsądkowi. Tak kilka lat temu "we-
ssało" płyty analogowe. Warto sobie uświadomić, że ekono-
miczne uzasadnienie procesu dały produkty, które pojawiły
się  dopiero  wówczas,  gdy płytami  już  nikt  nie  handlował.
Stało się to kilka lat temu. Dziś konsument już nie lamentuje
z powodu  totalnej  cyfryzacji  dźwięku,  ale  gdy  jeszcze  nie-
dawno  porównywałem  liczbę  nagrań  egzystującą  na  czar-
nych trzeszczących winylach i tych cyfrowych, to wyszło, że
zwłaszcza  interesującej  muzyki  jest  znacznie  więcej  ciągle
w wersji  analogowej.  Mówię  tu  o sytuacji,  gdy  ktoś  się  na
przykład edukuje w tej dziedzinie i pan od fortepianu kazał
wysłuchać. Co prawda moje zbiory "w pozytywce", czyli for-
macie midi, kilkakrotnie przekraczają zawartość półki, która
się niebezpiecznie wygięła pod ciężarem płyt do gramofonu,
ale to już ciut inny problem.

Na świecie istnieje kilka standardów zasilania urządzeń
elektrycznych. Całkiem niedawno mieliśmy w naszym kraju
220 woltów, dziś już, co sprawdziłem woltomierzem, jest 230.
Jest także 50 Hz. Te 50 a nie 60 bywa powodem przeróżnych
enuncjacji.  Niejaki  profesor  Sujak z mojego Instytutu Fizyki
lubił powtarzać, że dzięki tym 10 hercom więcej, Amerykanie
zaoszczędzili  mnóstwo  stali  krzemowej  i miedzi,  bo  mogli
budować  odrobinę  mniejsze  transformatory  energetyczne.
Nie wiem, jak jest naprawdę, ale każdy kij ma dwa końce i tu
konsekwencją  podniesienia  częstotliwości  są  większe  straty
w "żelazie". Starty "w miedzi " rosną niezauważalnie, ale tak
czy  owak,  problem  wyboru  częstotliwości  jest  poważny
i trzeba  się  ostro  nagłówkować  i wiele  naliczyć,  żeby  jakiś
parametr techniczny, nawet zdawałoby się, tak mało istotny
i tak tolerancyjny, jak częstość zasilającego urządzenia prądu
(lwia część zasilaczy "jada" napięcia zasilające od 50 do 440
Hz) wybrać możliwie szczęśliwie.

Wychodzi na to, że każdy standard niesie niebezpieczeń-
stwo jakiegoś zbiorowego nieszczęścia.

Oprócz standaryzacji ludzkość uprawia jeszcze coś, co na-
zwałbym monolityzacją. Wiele zastępowane jest jednym. Taki
techniczny  zabieg  niesie  czasem  całkiem  niespodziewane
efekty. Na przykład budynki o większej objętości potrzebują
mniej energii  do ogrzewania.  Nie do końca tu działa "efekt
słonia", który, jak wiadomo sierści nie ma z powodu dużego
stosunku masy do  powierzchni.  Duży budynek  musi  mieć
jednak  pomieszczenia  z dostępem  do  światła  i powietrza,
wobec tego nie można na przykład postawić kostki sześcien-
nej o boku 100 metrów, ale,  nawet jeśli  mamy domy jedno-
rodzinne tzw "szeregowce",  to dwie ich ściany nie promie-
niują  ciepła  w przestrzeń.  Jeśli  by  wyliczyć  zaopatrzenie
w paliwo  dla  takiego  osiedla,  to  okażą  się  całkiem  realne
oszczędności w porównaniu z domami stojącymi swobodnie.
Z tej  samej przyczyny tańsza energetycznie jest eksploatacja
domów w blokach.

W ciągu XX wieku, miasta, nikogo nie pytając, przeszły na
wodociągi, a te są zasilane standardowo już, z jednego zakła-
du uzdatniania wody. Bo taniej. Zamiast wielu pomp – jedna,
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zamiast wielu urządzeń filtracyjnych – jedno. Zamiast wielu
magistral zasilających – jedna, za to o grubszych rurach.

Nie bardzo wychodzi  z centralnym zasilaniem w ciepło.
Co  prawda  w dużej  elektrociepłowni  można  wprowadzić
technologie  oszczędnościowe,  o których  się  w głowie  nie
mieści  indywidualnemu użytkownikowi,  ale  banalną  prze-
szkodą są straty na zasilaniu.  Po prostu długie rury,  które,
mimo świetnej izolacji,  ogrzewają powietrze.  Tak czy owak
jednak,  gdy  istnieje  możliwość  zasilania  jakiegoś  osiedla
z jednego miejsca, to zwykle się opłaca o wiele bardziej,  niż
na przykład najbardziej kosmiczne piece gazowe, jakie dziś
można  kupić.  Czasami  identyczna  technologia,  lecz  urzą-
dzenia w innym rozmiarze, i mamy "efekt słonia", jest cieplej
przy tej samej ilości paliwa.

Istnieje coś takiego jak minimalny ekonomiczny rozmiar
bloku energetycznego  w elektrowni.  Co  oznacza,  że  mniej-
szych się nie robi, mniejsze się nie opłacają. Skutek tej realnie
istniejącej wielkości, to monstrualne rozmiary współczesnych
elektrowni oraz ich niewielka ilość w skali kraju. Jeśli nie są
budowane większe generatory niż obecnie, to "szlaban" sta-
wia wytrzymałość materiałów.

Nie wiem, na ile zauważalnym zjawiskiem jest to, że "roz-
miar"  naszej  cywilizacji,  coś co można liczyć na wiele spo-
sobów, generuje budowanie coraz większych urządzeń, i na
odwrót,  owe  urządzenia  napędzają  "wielkość  cywilizacji".
Wiele urządzeń ma swój rozmiar minimalny, co więcej, wiele
urządzeń nie może powstać, gdy środowisko ma jakieś wiel-
kości za małe. Budowa wielkich mostów napędza wymianę
handlową, coraz większy strumień przewożonych przez nie
towarów prowokuje do budowy jeszcze większych mostów.
Ale wielkie mosty nie mogą powstać, gdy strumień wozów
z towarami jest zbyt mały, gdy nie osiąga pewnej progowej
wartości.

Współczesne samoloty zaczynają dorównywać wymiara-
mi sterowcom, a liczbą przewożonych pasażerów pobiły ich
dawno i wielokrotnie.

Dzięki temu katastrofy lotnicze zawsze trafiają na pierw-
sze strony gazet.  Choć w zasadzie  wszyscy wiedzą,  że naj-
niebezpieczniejszy  jest  transport  osobowymi  samochodami,
to koszmarne drogowe jatki, w których wszyscy pasażerowie
bywają  zamieniani  w porozciągane  po  rowie  flaki,  rzadko
trafiają na pierwsze strony gazet, chyba że rozwali  się ktoś
tak znaczny, jak księżna Diana czy jak jej tam było. Medialne
są tylko wielkie katastrofy lotnicze. Przyczyna tkwi nie tylko
w ilości ofiar, ale w ich rzadkości. Samolotów jest wielokrot-
nie  mniej  niż  samochodów,  powodują  wielokrotnie  mniej
katastrof. Jednak gdy już spowodują, to jest to bardzo solidna
katastrofa. Jest o czym pisać.

Dlaczego  terroryści  zaatakowali  WTC?  Bo  było  bardzo
duże.  Atak był  bardzo opłacalny.  Stosunek liczby potencjal-
nych ofiar,  wielkości  strat  do  poniesionych nakładów i strat
własnych  wydał  się  bardzo  korzystny.  W rzeczywistości
rzeczy  miały  się  dokładnie  odwrotnie,  ale  też  nie  w tym
problem. Decydująca jest tu porażająca łatwość dokonania ata-
ku, która wyniknęła z monolityzacji i monokulturowości. Wiel-
kie bloki, co prawda, nie opłacają się pod względem eksploata-
cji, ale opłaca się koncentracja wielkiej liczby biur, opłaca się
tworzenie  prestiżowej  przestrzeni.  W rezultacie  powstają
absurdalnie wielkie budowle,  które nie tylko są dochodowe,
ale  jeszcze  działają  na  terrorystów jak spodek z miodem na

muchy. Z drugiej strony absurdalnie wielkie samoloty. Na do-
datek jednakowe, co stanowi wymóg współczesnej technologii,
której podstawą jest seryjność, unifikacja.

To bardzo ogólne rozważania, a szczegółowe są takie, że
podstawą  bezpieczeństwa  we  współczesnych  operacjach
wojskowych  jest  rozśrodkowanie.  Nie  budujemy  twierdz
o straszliwie  grubych  murach,  ale  rozpraszamy  sprzęt
i ludzi  na  ogromnych  obszarach.  Ta  technologia  stała  się
przyczyną zarzucenia z pozoru bardzo obiecującej technolo-
gii atomowej. Siła rażenia maleje z trzecią potęgą odległości.
Zrzucenie  atomówki,  kosztowne także taktycznie,  bo two-
rzymy obszar, na którym nie może być własnych sił, jedno-
cześnie nie daje szansy zadania enplowi strat adekwatnych
do wszystkich kosztów.

Monokulturowe  uprawy  stwarzają  idealne  warunki  do
tego, by na przykład w cholerę padły tysiące hektarów lasów
sosnowych. Monokulturalna gospodarka powoduje, że pope-
łniamy te same głupoty. Panika jest tylko jedną z możliwości.
Monokulturalność wygenerowała  na przykład monokulturę
systemu  operacyjnego.  Kiedy  czytam  o kolejnych  akcjach
przeciw  wirusom  komputerowym,  to  mnie  skręca:  o co  tu
chodzi?  Z punktu widzenie  komputerowego  outsidera  wy-
gląda to tak, jakby wszyscy powbijali  sobie od spodu gwo-
ździe w stołki i teraz odkrywali,  że coś ich w dupę uwiera.
Zamiast wyciągnąć gwóźdź, dyskutują, który półdupek i jak
obrócony, żeby najmniej bolało.  Monokuturalność prowadzi
do tego, że nie wolno się wirusów nie bać. Masz być mono-
kulturalnie przestraszony, monokulturalnie bezradny. Jak na-
pisał ktoś na linuksianym oczywiście forum, jak się nie boisz,
to cię nie ma.

Monokulturalnie  powinniśmy  sobie  robić  krzywdę.
Kiedyś jedna pani chciała mi wręczyć kawałek plastyku zwa-
ny kartą kredytową. Powiedziałem jej, że, wchodząc w ukła-
dy z bankiem, stracę pieniądze.  Powiedziałem jej,  że ma za
kiepską ofertę, że założę cośtam w banku, pod warunkiem, że
będę miał  z tego jakiś  potencjalny zysk.  Tymczasem prosta
arytmetyka wskazuje, że na dzień dobry będę do tyłu jakieś
półtora patola. Oczywiście, że wyszedłem na niewychowane-
go chama, bo przecież "kto dziś nie ma karty kredytowej? Kto
dziś płaci gotówką?" był to argument zasadniczy. Okazałem
się niemonokulturalny. Nie chciałem sobie zrobić zestandary-
zowanych problemów.

Monokulturalność zakłada monokulturę rozwiązań tech-
nicznych w dziedzinie finansów. Na skutek tejże mam mono-
kulturalnie bać się Wielkiego Brata, który zarejestruje wszys-
tkie moje operacje finansowe. Jeśli będę płacił gotówką, aby
uniknąć opłat manipulacyjnych i zaoszczędzić czas na staniu
w kolejce  w banku,  bo w kasie  nie  mam kolejki,  to  niestety
Wielki Brat nie będzie mógł kontrolować, co i gdzie kupuję,
i nie będę miał powodu, by zajmować się problemem ochro-
ny prywatności.

Tymże  sposobem  poczucie  bezpieczeństwa  a i zwykła
paskudna kalkulacja, równa się niekulturalności, bynajmniej
nie  przeciwieństwu monokulturalnosci.  Bo jedyną,  dopusz-
czalną kulturą jest monokultura powszechnej kontroli finan-
sów przez banki.

Masz  się  bać,  najlepiej  standardowo.  Inaczej  nie
istniejesz. Czasami zdaje mi się, że nadmiar bezpieczeństwa
tak  działa.  Kiedyś  można  było  się  bać  wojny  atomowej.
Teraz mamy jakieś próżne przechwałki Putina. Może i zmaj-
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strują jakąś tam super-rakietkę, ale z banalnej przyczyny, że
jej odpalenie, a nawet skuteczne i całkowite zniszczenie ce-
lu,  nic  Wielkiej  Rosji  nie  da  rzecz,  cała  raczej  w sferze
takiego  sobie  propagandowania,  niż  rzeczywistych  pro-
blemów. Nie ma kogo się bać, to trzeba sobie walnąć adre-
nalinę  w żyłę i na  przykład rżnąć jak  wszyscy autostradą,
160  na  godzinę.  I od  czasu  do  czasu  dlatego,  że  wszyscy
niczym stado bawołów gnają po tej autostradzie równo 160,
rozpaćkać się na przestrzeni kilkuset metrów albo solidar-
nie, monokulturalnie spłonąć w wielkim karambolu. Mono-
kulturalność każe zagłosować na polityka, który założy nam
najtańsze wodociągi. Po to, żeby solidarnie z całym światem
czuć się zagrożonym atakiem terrorystycznym.

Jak mi opowiadał niedawno pewien doktor biolog, wiel-
kie wymierania gatunków nie są w przyrodzie niczym dziw-
nym. W przenośni mówiąc, przyroda może sobie pozwolić na
to, by na skutek jakiegoś czynnika wycięło w ciągu zaledwie
kilkunastu pokoleń wszystkie wróble, za wyjątkiem jednej ra-
sy  mającej  szczególną  długość  skrzydeł.  Może,  bo  ma roz-
maitość.  Ma wróble  takie,  inne i owakie.  Niestety,  ludziska
mają  tylko  jeden  system  operacyjny,  tylko  jeden  system
wodociągów zasilany z jednego zakładu uzdatniania wody.
Co  prawda...  z punktu  widzenia  bardzo  historycznego,
owszem, mamy wiele szczepów ludzkiej kultury, kilkanaście
wielkich  jak  Etruskowie  występują  już  dziś  tylko  w fazie
kopalnej.  Etruskowie  byli  monokulturalni,  choć  w stopniu
o wiele mniejszym niż monokuturalny jest system zasilania
w prąd  elektryczny.  Jakoś  nie  chcę  być  przedstawicielem
kopalnej monokultury śródziemnomorskiej.

Adam Cebula
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Motto:
Rzeczywistość, czyli wariat na ślizgawce,
Frustrat na nie swoich łyżwach z brzytwą w ręku.

"W nieciekawych czasach" ("Rozdział zamknięty")
Wojciech Młynarski

Święta idą. Już od połowy listopada wszystko pooplatane
jest  lampkami choinkowymi,  mikołaje  czają  się  za  każdym
rogiem, promocje sypią się jak z rękawa, premiery hitów ksi-
ążkowych, muzycznych i filmowych następują dosłownie co
chwila,  zmuszając  do  dzikich  wysiłków  finansowych  (bo
przecież ktoś, kto od pół roku czeka na premierę czteropły-
towego  "Powrotu  Króla"  będzie  chciał  kupić  go  jak  naj-
prędzej, niezależnie od gwiazdkowych prezentów dla najbli-
ższych). Jakoś na daniach zacznie sie do pożegnań dodawać
formułkę  "Wesołych  Świąt",  wszyscy  będą  się  uśmiechać,
kochać i w ogóle. Z przewagą w ogóle.

I  aż cholera mnie trzaska,  ze muszę felieton świąteczny
poświęcić  sprawom  przykrym  i newralgicznym,  a już  przy
okazji  poprzedniego  tekstu  zostałem  oskarżony  o brzydkie
zagrania,  a nawet  wręcz  o tchórzowskie  ataki  –  które  to
tchórzostwo przejawiało się w tym, ze nie podałem personali-
ów atakowanego. Owszem, nie podałem – i podawać nie za-
mierzam.  Już  choćby  dlatego,  ze  przede  wszystkim  piszę
o zachowaniach, które wszyscy widzą,  ale jakoś nikt o nich
nie  pisze  –  a pisać  się,  moim  zdaniem,  powinno.  Bo  choć
przysłowie mówi, że nie należy gówna ruszać, bo śmierdzi,
to jednak z czasem okazuje się, ze śmierdzi nie tylko ono, ale
całe pomieszczenie. Stąd wypadałoby wziąć szuflę i psujący
atmosferę element usunąć. Ostatnio można było takie czysz-
czenie oglądać na żywo, kiedy to jeden z pisarzy posunął się
odrobinę za daleko (a  na granicy balansował  ładnych parę
lat) i został nieledwie chirurgicznie wycięty: nie jest nigdzie
zapraszany,  drukowany,  a nawet  się  o nim  nie  mówi.  No
może czasami, ale nigdy miłym tonem. 

A teraz dokonajmy pewnego eksperymentu myślowego –
wyobraźmy sobie osobę skupiającą w sobie wszelkie złe ce-
chy,  jakie  nam mogą  tylko przyjść  do głowy.  Kogoś,  kogo
wypowiedzi dowodzą, że ma sie do czynienia z ćwierćinteli-
gentem, zachowanie – że z chamem i prostakiem, tfurczość –
że z grafomanem nieprzeciętnego kalibru. Kogoś, kto obraża
– personalnie lub grupowo – znakomitą większość fandomu
(rozumianego tu przeze mnie jako wszystkich ludzi interesu-
jących się i zajmujących fantastyką; nie zamierzam sie bawić
w rozróżnianie fandomu, Fandomu i FANDOMU), pomijając
może kilku najznamienitszych pisarzy, którym z kolei włazi
w dupę bez mydła. Kto w nieprawdopodobnie chamski spo-
sób atakuje osoby, które na atak w żaden sposób nie zasłuży-
ły, a nawet wręcz przeciwnie (nie, żebym był zwolennikiem
instytucji "świętych krów", ale jednak po pierwsze obowiązu-
ją pewne zasady dobrego wychowania, a po drugie przedkła-
dam inteligentne  złośliwości  nad  prostackie  i wulgarne  ob-
szczekiwanie). I jak, udało się? Podejrzewam, że tak, bo ludzi
pasujacych  mniej  lub  bardziej  do  tego  opisu trochę  by sie

znalazło, wystarczy zatem ich skompilować, by uzyskać ob-
raz największego buraka polskiej fantastyki.

Następnie zastanówmy się, jak reagowałoby na działalno-
ść takiego gościa nasze środowisko. Ja sądzę, że osoby na po-
ziomie  zwyczajnie  ignorowałyby  obecność  kogoś  takiego,
wychodząc z zacytowanego przeze mnie wyżej założenia. In-
ne  osoby,  mniej  świadome  czy  też  nie  dotknięte  osobiście
działalnością owego indywiduum zapewne nie zważałyby na
jego wybryki (bo przecież skoro nikt nie porusza kwestii jego
zachowań, to nie ma problemu) i traktowały go jak zwykłego
fana  – a  dzięki  lizaniu  tych  tyłków,  co  trzeba,  gość  wciąż
utrzymywałby się na powierzchni,  wciąż jeszcze udzielałby
się na forum fantastyki, nawet jeśli bez przerwy dawałby do-
wody  własnego  buractwa  i niekompetencji.  A ludzie  by  to
pomijali  milczeniem.  Nie  wierzycie?  Wystarczy  się  lepiej
przyjrzeć  naszemu małemu światkowi,  by zauważyć,  ze  to
naprawdę tak działa. Całe zatrzęsienie buraków działa pod
osłoną przysłowia o gównie i – czasami anonimowo, czasami
pod własnym nazwiskiem – plwa, obraża i krytykuje, same-
mu stanowiąc świetny obiekt krytyki. A jednak nikt tego nie
wykorzystuje, nie mówi się o tym. Czemu? Dlaczego ludzie
znoszą  nieustanne  wywyższanie  się  i nazywanie  debilami
tudzież kwestionowanie ich kompetencji,  któremu towarzy-
szy radosne ignorowanie  faktu,  ze  samemu się  ich  nie po-
siada? Już mówię, jak ja to widzę.

Nakreśliłem tu obraz postaci odstręczającej.  Owszem, jest
to uogólnienie i przejaskrawienie – ale jednak oparte na fak-
tach. Dlaczego więc jest ona wciąż tolerowana? Prosta sprawa.
Otóż dlatego, że nie mówi się i nie piętnuje jej działań publicz-
nie, tylko w myśl przytoczonej na wstępie mądrości ludowej
zostawia, by śmierdziała w samotności. Niestety typek taki jest
zazwyczaj na tyle bezczelny, że ani myśli – i próbuje stawiać
się na pozycji jednego z ostatnich inteligentnych i kulturalnych
ludzi w fandomie.  I uchodzi mu to na sucho, ponieważ nikt
głośno o jego zachowaniu nie mówi. I tak jak w zeszłym miesi-
ącu, tak i tym razem pomyślałem sobie, że "milczenia dość". Że
trzeba wreszcie o tym powiedzieć – i liczyć na to,  że coś się
wreszcie zmieni  na  lepsze.  Cytując  znany skecz:  "chamstwu
w życiu  należy  się  przeciwstawiać  siłom  i godnościom
osobistom". I ja spróbuję. Ktoś musi.

Na zakończenie chciałbym przeprosić wszystkich Czytel-
ników za tak niewesoły w tonie koniec roku. Chciałbym też
złożyć  wszystkim  Wam  serdeczne  życzenia  udanych  i we-
sołych Świąt Bożego Narodzenia, a następnie fantastycznego
i szampańskiego Sylwestra oraz – jeszcze fantastyczniejszego
– szczęśliwego Nowego Roku. Obiecuję, że zacznie się trochę
weselej,  niż  ten  się  zakończył.  Przynajmniej  jeśli  chodzi
o moje  felietony.  Bo  wygląda  na  to,  ze  jeszcze  tu  z Wami
zostanę. Zerwanie umowy jest ze strony Packa obwarowane
urwaniem mi czegoś, do czego jestem bardzo przywiązany –
więc chyba nie mam wyboru.

Do zobaczenia w Nowym Roku!

Piotr K. Schmidtke
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Drodzy kandydaci na grafomanów. W dzisiejszym odcin-
ku garść rad, jak zacząć i co trzeba umieć zanim siądzie się do
pisania. A zatem pora powiedzieć sobie kilka prawd funda-
mentalnych.

Dobre oceny w szkole nie przekładają się w najmniejszym
stopniu na naszą karierę literacką. Nie należy przypuszczać,
że jeśli mamy z polskiego piątki, to możemy zostać pisarzem,
a jeśli  dostajemy  wyłącznie  trójki,  to  nie  zostaniemy.  Ja
miałem tróje...  Nauka polskiego nijak się ma do znajomości
tego języka. Nauczyciele (pomijając nieliczne chlubne wyjąt-
ki) reprezentują sobą kompletnie denny poziom przygotowa-
nia zawodowego. Uczeń, który chce pisać i próbuje coś w tym
kierunku  robić,  najczęściej  nie  może  liczyć  z ich  strony  na
żadną pomoc.

Podstawowym problemem młodego człowieka jest błędna
ocena  sytuacji.  Chodziłem  do  dwu  podstawówek,  potem
trafiłem do LO. Mieszkałem w paskudnej dzielnicy, zasiedlo-
nej wszelakiej maści hołotą. Siłą rzeczy, w mojej klasie prze-
ważały przypadki zoologiczne. Szybko okazało się, że na do-
brą sprawę nie mam z kim pogadać.  Wszyscy koledzy byli
ode mnie ewidentnie głupsi. Tylko nieliczni coś tam czytali,
żaden  z nich  nie  próbował  niczego  pisać.  W tej  chorej
sytuacji,  po  pierwsze,  doszedłem  do  wniosku,  że  skoro
wszyscy są głupi, to ja jestem geniuszem. Po drugie, jeśli tyl-
ko ja dużo czytam i w dodatku piszę, to nie dość, że jestem
geniuszem,  to  jeszcze  wybitnie  utalentowanym.  Czytając
swojego czasu Hebanowy świat, stwierdziłem, że do analo-
gicznych wniosków doszła Iza Szolc. Potem były studia, na
których  ze  zdumieniem  i rozczarowaniem stwierdziłem,  że
jakoś,  cholera,  geniuszy na moim poziomie jest  naokoło na
pęczki,  a co gorsza,  co i rusz trafiam na kogoś,  kto jest  ode
mnie ewidentnie mądrzejszy i bystrzejszy. W dodatku okaza-
ło się, że to, co piszę, nie jest aż tak wybitne, jak mi się począt-
kowo  wydawało  a co  więcej,  fakt,  że  w liceum  miewałem
czasem piątki z wypracowań, nie oznacza automatycznie, że
umiem napisać poprawny językowo tekst literacki. Okazało
się, że 12 lat nauki nie dało mi nic – poza poczuciem własnej
genialności. Trzeba było zakasać rękawy i brać się do roboty.
Praktycznie od zera...

A zatem moja pierwsza i najważniejsza rada: nie należy się
sugerować wynikami w nauce. Nie należy liczyć, że to, czego
nauczymy się w szkole, w jakimkolwiek stopniu pomoże nam
w przyszłej karierze literackiej. Nie należy zakładać, że prze-
kazywana nam wiedza jest  prawdziwa lub kompletna – nie
unikniemy ciężkiej  pracy samokształceniowej.  Nie  należy li-
czyć, że lata spędzone w towarzystwie przygłupów rozwiną
nas intelektualnie. Partnerów do dyskusji w większości przy-
padków  szukać  musimy  poza  szkołą  i do  tego  często  poza
grupą rówieśniczą... Prawdopodobnie otaczający nas ludzie są
od nas głupsi, ale to nie znaczy automatycznie, że my jesteśmy
geniuszami. I wreszcie fakt, że byliśmy jedynym w klasie lub
jednym w szkole  osobnikiem,  który  próbował  coś  pisać,  nie
oznacza,  że  to,  co  sobie  skrobiemy,  jest  wybitne.  Prawdo-
podobnie  jest  to  zupełnie  przeciętna  grafomania,  nie  spe-
łniająca wymogów drukowalności.

Zderzenie  z realnym  życiem  bywa  bardzo  brutalne.
Mamy dwa wyjścia. Po pierwsze, możemy wypruwać z siebie
flaki, doskonalić styl i warsztat literacki, nadrabiać zaległości,
by  doszlusować  do  intelektualnej  awangardy.  Po  drugie,
możemy  sobie  problem  odpuścić,  a nasze  niepowodzenia
uznać  na  życiowy  pech,  przejaw  nienawiści  otoczenia  lub
wręcz  wrodzonego  antysemityzmu  Polaków,  jak  to  było
w jednym zoologicznym przypadku...

Opuszczając szkoły z maturą w ręce, mamy głowę nabitą
rozmaitymi bzdurami. Musimy uświadomić sobie na wstępie
dorosłości,  że przez 12 lat uczono nas,  po pierwsze, rzeczy
niepotrzebnych, po drugie, przekazano nam wiadomości bar-
dzo nieaktualne, po trzecie, szereg poznanych teorii (np. tezy
Darwina)  to  czystej  wody  mniemanologia  stosowana,  po
czwarte, programy i podręczniki roją się od ordynarnych fa-
łszerstw  naukowych,  a po  piąte,  skutkiem  obowiązującej
ideologii pomijają masę danych nie pasujących do obecnych
wizji. (np. z historii Europy wycenzurowano istnienie kupiec-
kiej republiki Nowogrodu oraz 500 lat dziejów Hanzy). Jeśli
zapamiętaliśmy dużo z sieczki, którą nas karmiono, od biedy
jesteśmy w stanie  pisać utwory zrozumiałe dla ćwierćinteli-
gentów (mieniących się intelektualistami). Jeśli jednak mamy
wyższe ambicje,  niestety czeka nas ciężka orka – grzebanie
w tekstach źródłowych i odkrywanie na nowo fundamentów
naszej cywilizacji.

Podobnie sprawa ma się z listą lektur szkolnych. Układali
ją  lenie,  ignoranci,  sabotażyści,  kretyni  i ludzie  owładnięci
skrajnie  lewicową  ideologią.  To,  co  kazano  nam  czytać,  to
w większości  przypadków  śmiecie,  podczas  gdy  dzieła  na-
prawdę wybitne od dziesięcioleci skazywano u nas na zapo-
mnienie. Dopiero gdy pluniemy na to i rozpoczniemy własne
poszukania,  mamy szansę  natrafić na prawdziwe arcydzieła
ludzkiego umysłu – książki Grina, Ossendowskiego, Bułyczo-
wa, Wojnowicza. Nagle okazuje się też, że spisani przez nas na
straty wieszcze – autorzy lektur szkolnych potrafili  pisać na-
prawdę fajne rzeczy. Tylko, kto dziś pamięta powieść Wampir
– wspaniały horror napisany przez Reymonta? (ech, miał szel-
ma wielki talent w młodości a potem napisał takiego gniota jak
Chłopi...). Czy Nagi bruk Żeromskiego? Także w tej dziedzinie
czeka nas niestety ogromna praca samokształceniowa... A za-
tem: "uczyć się uczyć się, uczyć się" (W. Lenin)

Oczywiście,  uzupełnienie  braków w podstawowym wy-
kształceniu oraz doczytanie wagonu zaległej lektury da nam
niewiele  lub  zgoła  nic.  Uzyskamy  poziom,  umożliwiający
tworzenie zgrabnych opowiadanek, nie naszpikowanych ra-
żącymi błędami, ale jeśli  chcemy wykonać krok do przodu,
musimy go zrobić. Nasi bohaterowie nie będą przecież zasta-
nawiali się nad wymową ideową Pana Tadeusza Juliusza Sło-
wackiego*.  Uwagę  czytelnika  tylko  na  chwilę  przykujemy,
pokazując  szerzej  problem,  po  którym  prześlizgnął  się
w trakcie nauki. Nie tędy droga.

Jeśli  chcemy go  kupić  i zniewolić,  musimy pokazać  mu
rzeczy,  których istnienia  dotąd nawet  nie podejrzewał.  Po-

* To nie jest błąd. Nasz "Wieszcz nr 2" pracował nad kontynuacją
i spory kawałek szczęśliwie się zachował.
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każmy mu rzeczy, o których nie czytał nigdzie indziej. Rzu-
ćmy na stół nasze najmocniejsze karty. Każdy ma jakieś zain-
teresowania. Zdecydowana większość ludzi ogranicza je do
rzeczy  mało  istotnych,  przyziemnych...  Miłości  do  poke-
monów czy kolekcjonowania figurek do rpg nie przetworzy-
my w porywający  tekst  literacki.  Jeśli  interesuje  nas  Harry
Potter i nic poza tym, możemy napisać fanfika i pokazać in-
nym maniakom, niech im oko zbieleje. Ale nie stworzymy na
takim  fundamencie  żadnej  wzniosłej  budowli,  świadczącej
o naszym kunszcie i przykuwającej wzrok tysięcy ludzi. Pisa-
rze  w sporym procencie  przypadków to  ludzie  o szerokich
interdyscyplinarnych  zainteresowaniach,  naukowcy  lub ba-
dacze amatorzy. Widać to na konwentach, gdzie zaproszeni
goście  wygłaszają  prelekcje  o tym,  dlaczego smerfy  są  nie-
bieskie (i czemu z niedotlenienia), jakim preparatem szpryco-
wał się dr Jekryl czy dlaczego nanoroboty nie będą w stanie
działać.  Czytelnicy  przypominają  nieco  Indian  czy  Murzy-
nów. Zanim wręczymy im biblię, najpierw trzeba zachęcić ich
błyskotkami. Im bardziej egzotyczne są nasze zainteresowa-
nia, tym ciekawszym materiałem wyjściowym dysponujemy.

Andrzej Pilipiuk
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Felieton ten to pierwszy z trzech artykułów traktujących
o wikingach.  Następne będą o żeglarstwie i sztuce wojennej
Skandynawów.

Zapiski kronik anglosaskich przedstawiają wikingów jako
olbrzymich, jasnowłosych i brodatych wojów. Przedstawiani
też są jako wcielone diabły (stąd też wzięły się te rogi przy
hełmach we współczesnych wizerunkach wojownika Półno-
cy), okrutni wojownicy, którzy bez litości palili,  mordowali
i gwałcili.

Nie do końca jest to prawdą. Większość z Normanów na-
wet nie wyściubiła nosa ze swoich fiordów, nabrzeży Jutlan-
dii czy znad jezior Szwecji.  Tych, których znali  Frankowie,
Słowianie, Włosi, Irlandczycy, Anglosasi, Arabowie z Kalifa-
tu  Kordoby  czy  obywatele  Bizancjum,  należy  zaliczyć  do
kategorii awanturników, których zresztą można podzielić na
dwie grupy: banitów i „biznesmenów”. „Biznesmeni”, bo nie
zawsze kupcy, byli nastawieni na zysk nie tylko z łupienia.
Kiedy napadali na klasztor czy większą osadę, nie mordowali
tak zawzięcie  jak  mogłoby się  wydawać  – szkoda  im było
towaru. A towarem byli niewolnicy – im zdrowszy okaz, tym
lepsza cena. Czasami bardziej opłacało się wikingom wyłapać
chłopów z kościelnych włości,  niż poważyć się na dość do-
brze zabezpieczony klasztor. Takich schwytanych biedaków
sprzedawano  w niewolę,  zazwyczaj  do  Kalifatu  Kordoby.
Jednak, żeby przygotować taką wyprawę, trzeba było być za-
możnym  panem  –  nie  wszystkich  na  to  było  stać.  Druga
grupę  stanowili  banici.  Banicja  obowiązywała  przez  rok,
dwa, trzy lata, albo do końca życia. Zakres banicji obejmował
jeden  okręg,  powiedzmy Rogaland,  albo  całą  krainę  (Nor-
wegię, Szwecję bądź Jutlandię). W pierwszym przypadku nie
było problemu przeprowadzić się do drugiego okręgu i tam
spokojnie przeczekać okres banicji. Jednak przy banicji doży-
wotniej,  kiedy  każdy  mieszkaniec,  powiedzmy  Norwegii,
mógł bezkarnie  zabić banitę,  należało  pierzchać za granicę.
I tacy właśnie banici, wyrzutkowie tworzyli bandy krwiożer-
czych wikingów, którym na niczym nie zależało. To oni wła-
śnie najbardziej  zaleźli  Europie za skórę.  Banici  łupili  rów-
nież  swoich pobratymców.  Obie  grupy stanowiły  zaledwie
kilkanaście procent całej społeczności normańskiej.

Resztę  stanowili  wolni  chłopi,  tak  zwani  bondi,  do
których zaliczamy również  rzemieślników.  To oni  tworzyli
trzon  społeczeństwa  wikingów.  To  ich  możny  pan brał  na
załogę swojego langskipu, drekaru, to spośród nich konung
rekrutował  wojów  na  większą  wyprawę.  Im  więcej  ziemi
i bydła  miał  bondi,  tym  większe  poważanie  i status  miał
w społeczeństwie.  Nawet liczba niewolnych,  czy skrzyni ze
skarbami nie miała takiego znaczenia jak rogacizna. Gospo-
darstwa  bondich  zazwyczaj  były  jednorodzinne,  składające
się  z jednego  domostwa  i dość  oddalone  od  siebie.  Prze-
mawiało za tym to, że Skandynawowie sprzed tysiąca lat byli
bardzo wojowniczy i zebranie ich w większej gromadzie za-
zwyczaj prowadziło do rozlewu krwi. Inną sprawą jest to, że
przy  tak  nieprzychylnych  człowiekowi  warunkach  jakie
panowały w Skandynawii, zwłaszcza w Norwegii, bondi po-
trzebował  więcej  terenów  zielonych,  aby  wyżywić  swoją

rodzinę. Skandynawskie rodziny miały do pomocy również
niewolników  (thrall),  którzy  wiedli  dość  znośne  życie.
Wikińscy chłopi zamieszkiwali jednoizbowe chatki zbudowa-
ne  z drewna,  którego w Skandynawii  było  pod dostatkiem,
lub  półziemianki  na  terenach,  gdzie  o ten  surowiec  było
ciężko (Islandia, Grenlandia, Wyspy Owcze)

Możni budowali sobie sporej wielkości dwory, będące za-
razem  wyznacznikiem  statusu  społecznego,  jak  i miejscem
gdzie stacjonowała „hird”, drużyna przyboczna oraz goście.
Zresztą dwór możnego był często sporą osadą, której miesz-
kańcy w większym lub mniejszym stopniu uzależnieni  byli
od możnowładcy.

Wikingowie właściwie nie posiadali miast, a ośrodki które
można by za miasta uznawać, były raczej miejscami handlu,
gdzie po zimie zjeżdżali się kupcy, żeby wymienić się towa-
rami, a wraz z nastaniem mrozów pozostawali  w nich tylko
rzemieślnicy. Do największych spośród nich zaliczyć należy:
Hedeby w Danii, Birka w Szwecji i Kaupang w Norwegii.

Jak  się  nosili  wikingowie?  Podstawowym  strojem  były
lniane  spodnie  i koszule.  Co  bogatsi  posiadali  wełniane
pończochy i wełnianą tunikę.  Noszono również odzież skó-
rzaną, futra i wełniane płaszcze. Najbogatszych stać było na
jedwab i obszywanie stroju złotą i srebrną nitką.  Stroje bar-
wiono naturalnymi barwnikami,  im bardziej  były  nasycone
kolory,  tym  droższy  materiał  –  najdroższym  kolorem  był
czarny.  Z kolei  czerwony był  zarezerwowany dla  najbogat-
szych  i najmożniejszych  wikingów.  Wikingowie  uwielbiali
obwieszać się srebrem, stąd mnogość wzorów spinek, broszy,
fibuli,  okuć  do  pasków  i pierścieni.  Ozdoby  były  również
środkiem  płatniczym.  Na  Gotlandii  co  i rusz  znajduje  się
ogromne  skarby  z epoki  wikingów  liczone  w dziesiątkach
kilogramów srebra i złota.

Dieta  wikingów  była  wysokotłuszczowa  i składała  się
głównie z ryb i mięsa ssaków morskich. Bardzo często polo-
wano  na  wieloryby  i morsy.  Jedzono  też  gęsinę,  koninę,
dziczyznę  (głównie  zające,  łosie  i dziki),  a także  mewy
i mięso  niedźwiedzi.  Potrawy  przyrządzano  na  ruszcie  lub
w zagłębieniach wyłożonych rozgrzanymi kamieniami. Goto-
wano również  zupy i z  mleka przyrządzano  sery.  Ze zbóż
robiono piwo i chleb, a także jedzono wodorosty. Kiedy przy-
chodził  wielki  głód  nie  gardzono  lisami  i krukami,  a także
wyrabiano  specjalny  chleb  z mąki,  grochu  i kory sosnowej.
Pito głównie piwo i miód, chociaż na stołach często gościło
i wino. Jako naczynie do picia służyły bydlęce rogi, z których
trzeba  było  umiejętnie  pić.  Niewłaściwy  kąt  przechylenia
rogu sprawiał, że jego zawartość wylewała się niczym mor-
ska fala. Współcześni wikingom uważali ich za olbrzymów –
prawdopodobnie z powodu takiej właśnie diety. Potwierdza-
ją to współczesne odkrycia archeologiczne. Średnia wzrostu
wikingów odnalezionych w pochówkach wynosi ok. 170 cm,
co na ludzi średniowiecza jest naprawdę dużo.

To tyle jeśli chodzi o życie wikinga. Po więcej odsyłam do
fachowej  literatury.  W następnej  części  „Cimmerian  Show”
zajmę  się,  jednym  z ich  ulubionych  żywiołów  (zaraz  po
wojaczce), czyli morzem i wikińskim okrętami.

Wojciech Świdziniewski
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Scena taka: stoi marynarz przy relingu. Stoi, bo nie ma co
robić, rejs długi i nudny, nic tylko stanąć i wędkę zarzucić. To
i zarzucił.  A jak  zarzucił,  to  coś  wzięło  i wzięło.  Wyciąga,
patrzy – złota rybka. Rybka w lament: wypuść mnie, wypuść,
dobry człowieku... Marynarz, jako że serce miał dobre, odha-
czył i wypuścił. Na to się ryba z wody wychyla i mówi: za to,
żeś mnie wypuścił, za serce twoje dobre, spełnię twoje trzy
życzenia. Marynarz myśli, myśli, myśli, żyła mu na czoło wy-
lazła, ale w końcu mówi: wiesz co, złota rybko? Ja tam swoją
kajutę  mam,  w niej  koję  wygodną,  mam co jeść  i w  co  się
ubrać.  Niczego  mi  do  szczęścia  więcej  nie  potrzeba.  Za  to
mamy  na  pokładzie  bosmana.  Dusza  człowiek.  Do  rany
przyłóż. Jak ojciec mi jest. Co ja mówię! Jak ojciec i matka mi
jest. I gdyby dało się tak zrobić, żebyś to jemu spełniła trzy
pierwsze  życzenia,  jakie  jutro  rano  po  przebudzeniu  wy-
powie... Ryba wzruszyła płetwami i mówi: mnie tam za jed-
no.  Trzy  życzenia  się  należą,  a komu spełnić,  to  ja  już  nie
wnikam. Załatwione masz i jesteśmy kwita.

Minęła noc.
Rano się bosman budzi, oczy przeciera.
Z łóżka wstaje, przeciąga się i w te słowa uderza:
Sto chujów w dupę i kotwica w plecy, żeby tylko pogoda była!

Dlaczego  zaczynam  od  starego  dowcipu,  w dodatku
z użyciem brzydkiego słowa „dupa”?  A bo tak właśnie  po-
myślałem, że czasem czuję się jako ten bosman o poranku. No
dobrze,  może nie  literalnie,  ale  coś jest  na rzeczy. Państwo
uważają, chyba każdemu się z raz przydarzyło, że mu życie
spełniło jakieś marzenie, nie do końca to, które byśmy sobie
na pierwszym miejscu w kolejce do spełnienia ustawili.  Nic
w tym  dziwnego.  Każdy  z nas  wypełniony  jest  najróżniej-
szymi  marzeniami,  marzonkami  i wielkimi  życiowymi
marzeniami, niczym siennik alergenami. Czasem coś tam się
spełnia.  Nasza naiwna ludzka natura lubi  sobie powyobra-
żać, że ktoś tam gdzieś siedzi i nam te spełniania przyznaje.
Za  co?  Wszystko  jedno.  Pokażcie  mi  takiego,  kto  trafi  ku-
mulację i nie powie „w końcu coś mi się od życia należało...”.
Powód zawsze  się  znajdzie.  Mniej  jesteśmy entuzjastyczni,
kiedy przyjdzie wziąć od życia w szanowną zadnią. „Czym
ja  sobie  zasłużyłem(łam)?”  Powiedzmy,  że  ja  znam  od-
powiedź. Niczym. Ani w jednym, ani w drugim przypadku.
Liczba nieszczęść, które mogą człowieka spotkać, jest równie
nieskończona, jak liczba marzeń, pragnień i życzeń, jakie wy-
pełniają  nasze  głowy najczęściej  na  tych  kilka  chwil  przed
zaśnięciem.  Państwo  chyba  samo potrafi  zauważyć,  że  już
z samego rachunku prawdopodobieństwa (gdyby się tu dało
cokolwiek porachować)  wynika,  że raz na czas coś się tam
spełnić  musi.  A ponieważ  zasada  przypadkowości  głównie
opiera się na przypadkowości, to logiczne jest chyba, że nic
się  po  ludziach  równomiernie  nie  rozkłada.  Komuś  się
szczęści bardziej, komuś się bardziej nie układa, jeszcze inne-
mu dużo obu, a pani  Halince ani  jedno, ani drugie.  Jednak
ludzki umysł kiepsko znosi ideę przypadku. Przypadek kłóci
się  strasznie  z celowością,  którą  na  każdym  kroku  lubimy
wypełniać nasze życie.

Nie, nie będziemy się rozwodzić nad sensem życia.  Ten
odkryłem  dawno  temu,  obserwując  wiewiórkę  w parku.
Każdy, kto potrafi określić sens istnienia wiewiórki, ma od-
powiedź gotową. Ot, i nie ma się nad czym rozwodzić...

Zostawmy wiewiórkę w parku, wróćmy do najskrytszych
marzeń.  (Wrócimy za  chwilę  i do  złotej  rybki,  ale  na  razie
niech sobie jeszcze popływa, będzie świeższa.) Jak mówiłem,
prędzej,  czy później  coś tam nam się  spełni.  Może trudniej
z tą mityczną kumulacją, ale jak zażyczymy sobie w duchu,
żeby wreszcie kiedyś przestało piź...wiać, to szanse są spore.
O ile,  oczywiście,  nie  mieszkamy  wszyscy-wiedzą-gdzie.
A jak nie wiedzą, to niech sobie wyguglają, jaką ksywkę ma
Chicago. Przepraszam, chyba zwiało mnie nieco z tematu.

Ponieważ  przypadek ma to do siebie,  że  nie  rządzi  się
żadnymi regułami, jest kompletnie nieprzewidywalny i, jak-
by to powiedzieć, absolutnie przypadkowy, może się czasem
zdarzyć i tak, że spełni się komuś coś absurdalnego i zupełnie
od  czapy.  Nie  oszukujmy  się,  w takiej  sytuacji  naprawdę
trudno  odpuścić  sobie  to  podskórne  przeświadczenie,  że
„ktoś/coś za tym stoi”.  Tym bardziej,  że przecież „nam się
należało”. O co chodzi? Otóż powolutku próbuję dociągnąć tę
paplaninę do konkluzji, że spełnianie się marzeń jest jednym
z największych marzeń ludzkości. O czym nie świadczy licz-
ba  grających  dwa  razy  w tygodniu  w Lotto  (swoją  drogą
marzenie  o trafieniu  kumulacji  jest  już  chyba  naszym
Marzeniem Narodowym. Co oznacza, że czasy mamy znacz-
nie  lepsze,  bo  wcześniej  marzyliśmy  głównie  o Wolności
i Niepodległości...). O tym świadczy już raczej liczba dowci-
pów o złotej rybce. Naprawdę. No dobrze, nie tylko dowci-
pów, ale obecność tego motywu w naszej (ogólnoludzkiej, nie
tylko europejskiej) kulturze. Wystarczy popatrzeć na baśnie.
Czy to będzie owa złota rybka, czy szczupak, co się od uchy
wykpił, czy też przez tysiąclecia uwięziony w butelce dżinn,
któremu potem głupi wiedźmin każe iść i się samemu, tego...
Nieładnie, panie wiedźminie. Tym bardziej, że z dżinnem to
przecież trzeba tak, jak Drzewiński – dwa życzenia i do butel-
ki.  I tu  docieramy  do  ciekawego  momentu.  Wyciągnijmy
wreszcie z wody tę złotą cholerę i przypatrzmy się bliżej. Oto
biedny  rybak  postawiony  twarz  w twarz  z trzema  ży-
czeniami.  W dobie galopującej  poprawności  politycznej  rolę
żony w całej  tej  historii  pozwolę sobie pominąć. Bo jest na-
prawdę nieistotna. Ważny jest efekt – wszystko diabli wzięli.
Dlaczego? No bo co to znaczy, spełnić trzy życzenia? Dowol-
ne.  Co  tylko  sobie  człowiek  zamarzy.  No  i niech  się  teraz
drogie Państwo zastanowi, o co sam by poprosiło... O pokój
na Ziemi? O zdrowie dla całej rodziny? O „bycie bogatym”?
O sławę? O władzę? O to, żeby Hitler nigdy się nie urodził?
O to, żeby po piciu nie mieć kaca? O to, żeby dinozaury nie
wymarły? O to, żeby Jurek W. Krzak się nigdy nie urodził?
O złotego mercedesa? O...? O...? O...? Każdy z nas potrafi wy-
produkować tysiące takich życzeń. I jeśli porównamy je z ży-
czeniami innych ludzi okaże się, że tylko kilka z nich się po-
krywa.  A to  chyba  daje  liczbę  odrobinę  większą,  niż  trzy.
I nie ma bata. Spełnienie tylko trzech z nich oznacza, że nie
zostaną spełnione pozostałe, a to zostawia nas w stanie jesz-
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cze głębszego nieszczęścia, niż niespełnienie żadnego. Dlate-
go  lepiej  powrócić  do  stanu  wyjściowego.  Tak  jak  w bajce
o złotej rybce, tak jak w odcinku „Simpsonów” z małpią ręką
spełniającą  życzenia  (kiedy  to  po  zapanowaniu  pokoju  na
Ziemi ludzkość została podbita przez kosmitów [dwóch] za
pomocą deski), tak jak w odcinku specjalnym „Archiwum X”,
w którym Moulder spotyka dżinna. Owszem, koralik Karolci
oferuje  nieco  więcej  niż  trzy  życzenia,  ale  z kolei  i tak
ograniczony  jest  blednięciem.  Swoją  drogą,  zawsze  zasta-
nawiało mnie, dlaczego ta idiotka nie zażyczyła sobie, żeby
koralik nie słabł. Albo przynajmniej nie poprosiła o drugi, że-
by mieć w zapasie, jak ten pierwszy całkiem się już wymydli.
A czarodziejski pierścień w „Arabelli”? Ten, który trzeba było
przekręcić na palcu, żeby spełnił życzenie? Ludzie kochani...
Przecież  gdybym miał  taki  pierścionek,  to pierwszą rzeczą,
jakiej bym sobie zażyczył, byłaby umiejętność spełniania swo-
ich (i w ogóle) życzeń bez konieczności używania jakichkol-
wiek  pierścionków,  paciorków,  zardzewiałych  kaganków,
czy wyciągania gupika z akwarium. Ot tak, po prostu. Chcę
i mam. A wtedy...
No właśnie. I co wtedy? Tego zgadnąć się nie da. W pierwszej
chwili pomyślałem, że człowiek musiałby od tego zwariować,
ale  z drugiej  strony  mógłby  sobie  zażyczyć,  żeby  nie  wa-
riować. Poza tym, podejrzewam, że gdzieś na wstępnym eta-
pie  pojawiłyby  się  w miarę  konkretne  myśli  o wielkich
sumach pieniędzy. Potem przyszłoby stwierdzenie, że prze-
cież nie potrzeba pieniędzy, by mieć wszystko, czego się za-
pragnie. Bo wystarczy jedynie zapragnąć i już jest. A potem,
już po zachłyśnięciu się wszystkim, można chyba nawet dojść
do konkluzji, że po co mieć wszystko, skoro można zażyczyć
sobie, żeby nie pragnąć niczego. Czy tak nie jest prościej? Je-
śli,  powiedzmy,  bardzo  potrzebny  mi  jest  samochód,  to
chciałbym go mieć, prawda? I mogę, co jest naturalne, w zwi-
ązku z tym marzyć o jego posiadaniu. Ale gdybym mógł spe-
łnić każde swoje życzenie, mógłbym przecież zażyczyć sobie,
żeby owego samochodu nie potrzebować. Co, jakby na to nie
patrzeć, cofa nas w pewnym sensie do punktu wyjścia. Ale to
dopiero początek... Bo równie dobrze mógłbym na przykład
chcieć dowiedzieć się, czy istnieje Bóg. A potem, w zależności
od odpowiedzi, albo go dla zabawy stworzyć, albo pozbyć się
konkurencji.  W następnej  kolejności  można by się  wziąć za
wszechświat.  Gdyby próbować się zastanowić,  do czego to
wszystko mogłoby prowadzić, to już lepiej iść i zrobić sobie
herbatkę. Bo przecież nie ma limitów. Powiecie: granicą jest
wyobraźnia.  A ja  na  to:  chcę  mieć  nieograniczoną  wyobra-
źnię.  Itd.  Oczywiście,  można  to  wszystko rozegrać  inaczej.
Wychodzę  z domu,  idę  na  przystanek.  Delikatnie  reguluję
temperaturę albo koryguję okrycie wierzchnie. Dochodzę, za-
palam  papieroska  (który  mi  nie  szkodzi),  a kiedy  kończę,
akurat  nadjeżdża  autobus.  Jest  kilka  miejsc  siedzących,
w środku  nikt  nie  śmierdzi  czosnkiem  i ciałem  niemytem,
nikt po pijaku nie zaczepia kobity z siatkami. Otwieram ksi-
ążkę. Czytam sobie, czytam, czytam, jak mam dość, to zamy-
kam i autobus zatrzymuje się na tym przystanku, na którym
powinienem wysiąść. Wysiadam. Jestem na miejscu dziesięć
minut  przed  czasem.  Jak  zawsze,  zresztą.  Mam  czas  na
papieroska...

Brzmi  w miarę  rozsądnie,  czyż  nie?  Ale  po  prostu  nie
wierzę,  żeby  tak  się  dało.  Bo  potem,  prędzej,  czy  później,
przyszłaby  pora  na  ślepnięcie  starej  ciotki,  bóle  w krzyżu

i astmę wuja,  potem lekarstwo  na  raka,  potem zanieczysz-
czenie środowiska, a dalej to już wiadomo... pokój na Ziemi,
Bóg  i Wszechświat.  I właśnie  dlatego  potrzebne  są  nam
ograniczenia.  Przynajmniej  konieczne  są  tam,  gdzie  opo-
wiadana jest historia o życzeń spełnianiu. Inaczej historii by
nie było.  Nawet w „Dark City” Alexa Proyasa jakieś limity
istnieją.  Owszem,  główny  bohater  potrafi  dowolnie  kszta-
łtować rzeczywistość, ale z jakiegoś powodu nie potrafi wyjść
poza wyobrażenie  bardzo  konkretne i uporządkowane.  Jest
kolejnym, który nie potrafi sobie powiedzieć: chcę, żeby było
dobrze tak, jak jest. Cóż, tego wymaga fabuła i trudno mieć
o to pretensje. Co nie zmienia faktu, że wciąż marzymy o spe-
łnieniu  się  naszych  wszystkich  (albo  przynajmniej  trzech)
marzeń, ale tak naprawdę nawet nie potrafimy sobie porząd-
nie wyobrazić, jakby to było, gdyby to było możliwe... Dlate-
go proponuję do lampy nalać oliwy i dżinna wypalić, a rybę
oskrobać i na patelnię. No i czasem puścić kupon na dużego
lotka. Jak się kumulacja uzbiera.

K. Night Coleman
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Inaczej: „pięknie, k..., pięknie”. Moim zdaniem obie wer-
sje sformułowania są do przyjęcia, z tym, że skrótowa bardzo
kojarzy  się  z krajową  organizacją  ds.  komunikacji  daleko-
bieżnej  torowej.  Ale  może  w tym  urok,  żeby  się  kojarzyć
z kolejnictwem.  Nieważne.  Skrót  występujący w tytule  bar-
dzo zapadł mi w serce, ponieważ całkowicie oddaje mój stan
wewnętrzny  w momencie,  kiedy  otwieram  rachunek  za
telefon  komórkowy,  sprawdzam stan  konta  albo wykonuję
inną,  bolesną  czynność,  na  przykład  tankuję  samochód.
Czynności są tym bardziej bolesne, im bardziej perspektywa
ich kompletnego wykonania wiąże się z pozbawieniem moje-
go  portfela  (vel  konta)  nieoczekiwanie  abstrakcyjnej  sumy
pieniędzy. Sumy jakby zupełnie nieadekwatnej do ilości dóbr
materialnych, które sobie mogłabym za tą sumę kupić. Stan
takowy i PKP na końcu języka utrzymuje się permanentnie
i powinnam się już dawno do szarganych mną emocji przy-
zwyczaić.  Nie przyzwyczaiłam się jednak i w chwilach sła-
bości  (czując  nieoczekiwany  –  brzydko  mówiąc  –  upływ
gotówki) mam w zwyczaju wpadać w szał, oczywiście, rwać
włosy  z głowy,  tupać,  zgrzytać  zębami  i kląć  jak  przysło-
wiowy  szewc.  W momencie  kiedy  szał  uniesień  minie,
ocieram pot z czoła,  poprawiam ubranie i,  niewiele myśląc,
udaję się do najbliższego sklepu o odpowiednim (dla moich
potrzeb) profilu handlowym, żeby zakupić (za resztkę pienię-
dzy, no bo niby za co?) ryzę papieru i długopisy. Jeżeli zdzi-
wi kogoś takie moje zachowanie,  pragnę wyjaśnić,  że mnie
takie zachowanie nie dziwi.  Kartki gładkiego papieru przy-
dają się jak najbardziej, również przydają się długopisy i nie
nabywam  tego  rodzaju  asortymentu  z byle  jakiego  widzi-
misię. Artykuły wyżej wymienione są mi po prostu potrzebne
tak w życiu codziennym, jak zawodowym. Jakoś tak się dzie-
je, że nigdy nie ma papieru oraz długopisów za dużo, więc
wniosek jest  prosty a zakup jak najbardziej  sensowny.  I dla
kolejnego wyjaśnienia dodam, że kilka lat temu sklepy o tego
rodzaju (odpowiednim dla mnie) profilu handlowym nosiły
piękną nazwę „artykuły piśmienniczo-papiernicze”. Obecnie
noszą ładną nazwę „artykuły biurowe”. Zmieniła się nazwa
przybytku, jak również jego zawartość. Nie ma co delibero-
wać nad czasem przeszłym. Zdrowo myślący człowiek skoja-
rzy fakty, wyciągnie historyczne wnioski i stwierdzi, że zmia-
na szyldu była jak najbardziej korzystna i przez to adekwatna
do zmiany asortymentu na sklepowych półkach. I w tym wła-
śnie problem. Dlaczego? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Nie, naj-
lepiej będzie, jak przybliżę scenkę rodzajową.

Otóż  pewnego  dnia  dopadł  mnie  szał  z powodu  wy-
ciekającej gotówki. Atak przebiegł prawie bezboleśnie, nie li-
cząc miejsca na osobistym czole, w które to miejsce pacnęłam
się  osobistą  dłonią,  artykułując  przy  tym  zdanie  w stylu:
„pięknie, k...,  pięknie, głupia babo”. Po ustąpieniu objawów
udałam  się  oczywiście  do  sklepu  (o  odpowiednim  profilu
handlowym) z zamiarem dokonania zakupów za tak zwaną
resztkę gotówki.  Nie musiałam robić listy owych zakupów,
ponieważ  odkąd  pamiętam,  były  to  dwie  pozycje:  ryza
papieru  i kilka  długopisów.  Weszłam  do  sklepu,  stanęłam
przy ladzie,  poczekałam, aż przyjdzie  do mnie ładna pani,

uśmiechnęłam się  do  niej  również  ładnie  i wyrecytowałam
wielokrotnie wypróbowaną formułkę:

– Ryzę papieru i kilka czerwonych długopisów poproszę.
Pani patrzyła się na mnie przez chwilę, potem zmarszczy-

ła czoło i spytała:
– Jaki ma być papier i dokładnie ile długopisów?
Pytanie padło jak najbardziej słusznie i stanowiło element

zawężenia asortymentu z bogatej oferty i przez to naprowa-
dzenia pani na odpowiednie artykuły.

– Ryza papieru A4 i pięć czerwonych długopisów.
Po tej wypowiedzi nie nastąpiła żadna reakcja motorycz-

na u pani za ladą. Za to padło kolejne pytanie:
–  Proszę  określić  współczynnik  wsiąkliwości  papieru

i rodzaj długopisów.
Nie mogłam zarzucić kobiecie, że była niegrzeczna. Jej ton

głosu nie wykazywał żadnych emocji. Za to ja zaczynałam się
zastanawiać.  I to  nie  nad  współczynnikiem  wsiąkliwości
papieru. Doszłam do kilku dziwnych wniosków. Ale o tym
kiedy indziej.

–  Nie  wiem,  jaki  ma  być  ten  współczynnik  –  od-
powiedziałam po chwili i zgodnie z prawdą.

Pani jeszcze bardziej zmarszczyła czoło. Nadal jednak sta-
ła za ladą i nie wykonała nawet najmniejszego kroku w stro-
nę regału, na półkach którego leżały upragnione przeze mnie
ryzy papieru. Leżały tam. Widziałam, że leżały.

–  Zależy, na co  będzie  narażony i do czego ma finalnie
służyć...  – mruknęła pani po dłuższym zastanowieniu i wy-
konała jedną czynność. Podrapała się za uchem. Palcem.

Na końcu języka miałam odpowiedź, z propozycją prze-
znaczenia  poszukiwanego  papieru.  Jednak  powstrzymałam
się  od  jakiejkolwiek  artykulacji.  Ponieważ  i zważywszy  na
okoliczności, mogłabym dostać artykuł zgodny z propozycją
przeznaczenia. Jednak zupełnie inny od zamierzonego, cho-
ciaż również celulozowy.

– Ma służyć do pisania po nim. A pisać po nim mam za-
miar czerwonym długopisem. Najlepiej takim. – Wskazałam
palcem półkę, gdzie stały przezroczyste opakowania zbiorcze
z długopisami właśnie.

Pani spojrzała w tamtym kierunku.
–  To mi niewiele mówi – westchnęła i przestąpiła z nogi

na  nogę.  – Mamy kilka  rodzajów czerwonych długopisów.
Jaki ma być konkretnie?

Z licencją na zabijanie – pomyślałam.
Czułam fizyczne zmęczenie po niedawnym ataku szału (z

powodu  wyciekniętej  gotówki)  i nie  miałam  najmniejszego
zamiaru wpadać w szał kolejny. Odetchnęłam kilka razy.

–  Najlepiej czerwony...  – zaczęłam, ale nie dane mi było
dokończyć.

– Tak, to wiem. – Uśmiechnęła się pani, przerywając moją
niezwykle spokojną wypowiedź. – Chodzi mi o coś innego.
Jednorazowy  czy  z wymiennym  wkładem?  Grubopiszący,
średnio czy cienko? Atramentowy czy żelowy? Chowający się
automatycznie czy ze skuwką?
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W  pewnym  momencie  straciłam  jakiekolwiek  poczucie.
I przyznam, że powyższych pytań było o wiele więcej. Z bra-
ku cierpliwości przytoczyłam tylko te, moim zdaniem najwa-
żniejsze.  Mój  pobyt  w sklepie  skończył  się  po  mniej  więcej
godzinie.  Wyszłam z ryzą  papieru  o standardowym współ-
czynniku wsiąkliwości i pięcioma sztukami czerwonych żelo-
wych, nie rozmazujących długopisów. Każdy miał skuwkę.
Wyszłam ze sklepu, a jakże. Z zakupami, a jakże. Lecz czując
tępy ucisk w klatce piersiowej, zdałam sobie sprawę, że na-
byłam również stan przedzawałowy.

Na  trzęsących  nogach  wróciłam  do  domu.  W drzwiach
przywitała mnie Muza. Bez słowa wręczyłam jej siatkę i po-
szłam do kuchni. Przydreptała za mną, po drodze strącając
skrzydłami  obrazki  ze  ściany  wąskiego  przecież  korytarza.
Położyła zakupy na stole.

– Jeżeli tyle czasu i nerwów zabrało kupienie ryzy papieru
i długopisów, to nie wiem, czy będziesz w stanie kupić sobie
nowy komputer, na przykład.

–  A po cholerę mi nowy komputer? – warknęłam. – He-
mingway potrzebował tylko ołówka i kartek papieru.

– Tak, ale czy to był zwykły papier, czy ze zwiększonym
współczynnikiem wsiąkliwości? I nie wiesz, czy...

Muza nie dokończyła. Cisnęłam w nią dzbankiem z gorą-
cą  kawą.  Naczynie  przeleciało  przez  skrzydlatą  sylwetkę
i traf chciał, że rozbiło się na stole, zalewając ryzę papieru.

– Pięknie, k..., pięknie – wymamrotałam.

Dziewczyna w sklepie wspomniała coś o tym, na co  ma
być papier narażony. Jak również pytała się, czy dodatkowo
zafoliować,  żeby  nie  zamókł  w czasie  transportu.  Przypo-
mniałam sobie o tym dopiero, kiedy wyrzucałam rozmiękłe,
zabarwione na brązowo kartki. Żelowe długopisy nie ucier-
piały. Bo miały skuwki.

I  jeszcze  jedno.  Naprawdę  wielkiej  wiedzy  i odpowie-
dzialności wymaga pisanie ołówkiem. Ileż to szczegółów, ileż
danych technicznych...  Odpowiednia  twardość  grafitu,  z ja-
kiego drewna zrobiony,  czym najlepiej  ostrzyć  i pod  jakim
kątem  przyciskać  do  papieru.  No  właśnie,  do  jakiego
papieru?

No bo chyba nie do zwykłego...

Magdalena Kałużyńska
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To  jest  prawdopodobnie  próba  pisania  eseju.  Postano-
wione, głupio postanowione, ale zrobione. Trudno. Nie bar-
dzo  wiem,  czym  się  esej  od  nie-eseju  może  różnić.  Wiem,
czym wykręcić wkręt imbusowy. I to mi wystarcza, żeby nie
zginąć.  A wiedza  humanistyczna,  niekoniecznie  do  niezgi-
nięcia potrzebna. Potrzebna wyobrażenia, że forma pośrednia
pomiędzy  jakąś  rozprawką,  a cholera  wie  czym.  Jesienią
późną. Schyłkową. Niestety, listopad, średnio rzecz biorąc, bo
nie każdego roku to, prawda, pora najpaskudniejsza. Bardzo
dobra do tego, żeby o szyby deszcz dzwonił  i ten szatan ze
zwieszoną głową przeszedł się przez ogród, tratując resztki
kapusty na grządkach. Fatalna pora albo znakomita, gdy chce
się wpaść w depreskę, deprechę, czy regularną depresję. Dali-
bóg,  kiedyś  zdaje  mi  się,  było  nawet  przyjemniej.  Na  wsi
przyjemniej.  W mieście,  nie mam pojęcia,  ponieważ kiedyś,
czyli wiele lat temu mieszkałem na zapadłej wsi, więc wiem,
jak było na wsi kiedyś, teraz wiem, jak jest w mieście teraz.
Aby  wyprowadzić  jakiś  uczciwy  wniosek,  to  trzeba  by
wiedzieć, jak było w mieście kiedyś lub jak jest na wsi teraz.

Na skutek tego, że, niestety, nie mogę przebywać w dwu
miejscach naraz, mogę tylko domniemać. Na wsi kiedyś za-
pewne było lepiej  niż na wsi  teraz z powodu worków pla-
stykowych.  Kiedy  opadają  liście,  zaczynają  się  objawiać.
Wyłażą  spod  zieloności,  potem  nie  komponują  się  z żółto-
ściami, najfatalniej wychodzą na tle brązowości ziemi. Z wor-
kami jest tak, że teoretycznie, to mogą leżeć pięćset lat. Z tej
przyczyny opracowano specjalne dodatki, które dosypane do
plastyku, powodują, że się rozpada sam, w przeciwieństwie
do zwykłego plastyku bez dodatku. Praktycznie po jednym
przemrożeniu wszystkie wory zaczynają się sypać,  ale i tak
ich trwałość jest wielokrotnie większa od trwałości liści oraz
trwałości jakiegokolwiek papieru. Przyglądałem się kilka ra-
zy  technicznej  stronie  zjawiska,  które  polega  na  tym,  że
gdzieś  w okolicy  połowy  listopada  w okolicy  ludzkich  sie-
dzib  ziemię  w krzakach  zaczyna  pokrywać  warstwa  po-
strzępionych kawałków brudno-białego, niechlujnie prześwi-
tującego  plastyku.  Osobliwie  owa  warstwa  objawia  się
w miejscach, które do niedawna zdawały się być domeną od-
daną w wyłączne władanie sił przyrody czy Przyrody, w któ-
rej można było zobaczyć najwyżej romantyczne zbutwiałe li-
ście lub zbutwiałe patyki. Tak, romantyczne, nie gotyckie.

Romantyzm  bowiem  lubił  się  babrać  w jakichś  bagien-
kach, nad którymi unosiły się ewentualne nimfy, ale nad ba-
gienkami złożonymi jak najbardziej  z organicznych resztek.
A jak  określić  kożuszek  ze  zbutwiałego  kruszejącego  PCV?
Czy jakiegoś innego polichlorku, czy innego dziadostwa, co
mógłbym go nazwać, gdybym miał ambicje erudycyjne. Nie
mam, nie  chce  mi  się  grzebać  po bibliotekach (erudyta  nie
może trywialnie wrzucić hasła w przeglądarkę, erudyta udaje
się wielce znacząco i symbolicznie do wielkiej czytelni gdzie
cii,  cisza!) bo i tak wiadomo, o co chodzi, jak się przylepia,
jakie denerwują, jakby nie nazwać, brudne nieprzepuszczalne
i fruwające. No więc jak?

Postindustrialna  nostalgia?  Tak zwane złoża  antropoge-
niczne, może niechlujność epoki? Nie wiem. Mnie po prostu

owe wory wyjątkowo skutecznie psują humor, samo ich ob-
jawienie się zdaje się być zwiastunem jakiejś choroby ziemi,
końcem  świata.  Są  kwintesencją  brzydoty  samej  w sobie,
brzydoty, która nie nadaje się do jakiejkolwiek dalszej inter-
pretacji.  Brzydcy starzy ludzie wyrażają jakieś wygrane lub
przegrane  zmagania  z losem,  wyprute  flaki  mogą  być  dra-
matyczne, połamane drzewa tragiczne, ruiny nawet ze ster-
czącymi w niebo zbrojeniowymi drutami są odbiciem jakichś
zmagań, zawiedzionych nadziei, albo przynajmniej zwykłego
upływu czasu, o którym zjawisku wszyscy wiedzą. Doświad-
czają  go  (upływu!)  raz  na  całe  życie,  jest  więc  doznaniem
dość egzotycznym, żeby być zajmującym i przejmującym jak
obraz  starożytnych  ruin,  który  jest  synonimem  wręcz  za-
stępującym całe akapity o trwaniu i przemijaniu zarazem.

Walające się po ziemi podarte, plastykowe worki są tylko
porzuconymi,  plastykowymi workami,  nie wyrażają  niczego
innego  poza  faktem  zaśmiecenia.  Może  tylko  dramatyczną
przewagę ludzkich zdolności  do paprania nad zdolnościami
do sprzątania. Z psychologicznym działaniem tych śmieci rów-
nać  się może tylko chyba działanie ścieków wypuszczanych
bezpośrednio  do  rowów,  tak  samo  mleczno-brudnych.  Nie
gnojówki, ale tak zwanych ścieków bytowych mydło, proszki
do prania, razem breja zaprawiona mdłymi perfumami.

Brzydota i piękno są pojęciami względnymi, ale z jakichś
powodów zdecydowana większość ludności tej planety uzna-
je  to  samo  za  zdecydowanie  ładne,  bądź  przynajmniej  nie
szpecące, i zdecydowana większość, mając do wyboru kąpiel
z wodzie  brudnej  i  czystej,  wybierze  jednak  czystą.  Są
owszem tak zwane kąpiele borowinowe, błotne, różne dziwa-
ctwa,  ale  postindustrialne  zasmrodzenie  krajobrazu  należy
chyba  do  kategorii  zjawisk,  które  zdecydowana  większość
ludzi uzna za nieszczęście.

Postindustrialna  kultura.  Na tle  ogrodów zaśmieconych
workami po serku żółtym, jest estetyczna. Estetyczna jest na-
wet w brzydkich ubiorach, jakie noszą obowiązkowo filmowi
przedstawiciele postindustrialnych społeczności, które zgod-
nie z autorskim zamysłem powstały na skutek industrialnej
ludzkiej bezmyślności prowadzącej do globalnej dziury ozo-
nowej albo efektu cieplarnianego. Tenże ostatni  objawia się
padającym  śniegiem,  w ramach intelektualnych  treści  prze-
kazywanych za pomocą ostatnich podobno monitorów CRT
czyli  szklanych  baniek  z próżnią,  katodą  i  luminoforem
w przeciwieństwie do nieschyłkowych monitorów krystalicz-
nych. Ten śnieg zasadniczo na skutek zmiany biegu prądów
morskich, ale także mam takie domysły, od tego, że nie da się
kręcić  cały  czas  w słońcu  Kalifornii,  trzeba  kręcić  także  na
przykład w Polsce, a w tymże północnym kraju sypie z nieba,
dla  pokreślenia  katastroficzności  na  monitory  CRT,  które
dzięki temu, że schyłkowe można dostać w ilości i cenie od-
powiedniej do stworzenia odpowiedniej scenografii. Po tych
monitorach  przejdą  się  aktorzy  w starannie  podziura-
wionych, artystycznie postrzępionych i poplamionych kostiu-
mach.  Ich  barwność  dorówna  tureckim paradnym strojom.
Całość stanowi wizję katastroficzną, przestrogę dla ludzkości
i może być ambitnym dziełem filmowym, dopóki na planie
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nie  pojawi  się  smok,  choćby  także  przysypany  śniegiem.
A więc żadnych smoków czy zielonych ludzików, sam śnieg
na monitory,  choć  bez  szastających  się  na  wietrze foliówek.
Ciekawie się zrobi w zasadzie, to znaczy nudno, ale ze śnie-
giem, który jest symboliczny. Można, owszem domniemać, że
autor miał taką wizję, że może producent obawiał się, że czy-
telnicy, czy widzowie znudzili się egzotycznymi krajobrazami.

Obawiam się, że prawdziwa przyczyna ma coś z owego
worka  z jakiegoś  polichlorku (mógłbym sprawdzić,  ale  do-
prawdy, dla ogólności wywodu zatrzymajmy się na granicy
niewiedzy i technicznej precyzji).

Owa kultura zarówno postindustrialności, jak i sprzeciwu
wobec  takiego  pojmowania  świata,  zapewne  na  skutek
względności  pojęcia piękna, zaczyna działać na mnie jak te
worki.  Czasami,  bo już coraz ostrożniej,  włączam skrzynkę
z kineskopem  próżniowym  podłączonym  do  układu  for-
mującego  na  jego  ekranie  obraz,  jaki  wcześniej  za  pomocą
skomplikowanej  technologii  przygotowano  w studiu.  Robię
to coraz  rzadziej.  Przyczyna jednak  owych spontanicznych
przypadków łamania zasady nieoglądania tiwi, tkwi zazwy-
czaj w chaosie, jaki panuje na tym świecie. Ja chcę się w czy-
mś zorientować. Gdzieś się tłuką, albo motyczkami, albo sta-
lowymi kulami po łbach. Chciałbym wiedzieć, na przykład,
czy czasem już nie zwiewać. Podobno to najbardziej  zasad-
nicza umiejętność najemnika: wybrać właściwy moment ucie-
czki.  Więc  właśnie  chciałbym  może  nie  najwłaściwiej,  ale
choć nie idiotycznie, ocenić sytuację. Już czy jeszcze nie, a naj-
ważniejsze, to w którym kierunku. Kiedy więc włączę mój za
skomplikowany  jak  na  pełnioną  w moim  domu  funkcję,
komunikator, to zazwyczaj nie trafiam na upragnione infor-
macje, tylko na jakieś tak zwane filmy, programy, coś jeszcze.

Czasami chciałbym zaznać zapamiętanej z młodości przyje-
mności  wciągnięcia się w akcję.  No i worki. Nie wytrzymuję
więcej niż kilka minut, przerzucam kanał. A tam ścieki, smro-
dek szambiany. Najczęściej autor proponuje mi kolejną wersję
znanej już historii, po tych kilkunastu minutach wiem już, że to
recykling. Tylko taki bardzo uproszczony bez uszlachetniania
i skomplikowanej technologii jak przy produkcji papieru toa-
letowego. Ktoś po pikniku pozbierał resztki i teraz próbuje mi
wcisnąć  obgryzionego,  nadpsutego  hamburgera,  opakowane
w wytarzany w piachu i błocie zetlały worek foliowy.

Towary w sklepach są opakowane w nowe worki. Zazwy-
czaj  znajdziemy w nich jeszcze absorbenty wilgoci,  czasami
pochłaniacze tlenu, czystość, sterylność, kontrolowana atmos-
fera. Ostatnio dodaje się do aparatów cyfrowych aromatów.
Najważniejszy jest moment odpakowywania ów firmowy za-
pach nowości. A potem? Ja mam wrażenie, że tych środków,
które  powodują  kontrolowany  rozpad  worków  foliowych,
dosypuje się do produktów w nie opakowane. Tak, na pewno
sypie  się  go  w treść  historii.  Jakby  jakiś  światowy  spisek
mający na celu pokrycie całej planety postindustrialną, szele-
szczącą  warstwą  rozwalcowanego  sztucznego  tworzywa.
Papier, który zawiera kwas siarkowy, także się rozpada, ale
czas, jaki upływa do rozsypania się książki, to kilka pokoleń.
Wydawca,  nie  mogąc  popsuć  papieru,  psuje  książki.  Autor
zaś sypie środki samozniszczające, w opowieści. Czy zwróci-
liście uwagę, jak szybko wylatują z naszej pamięci? To wła-
śnie działanie owego proszku rozpadu. Pstryk i nie ma. Nie
wiesz, o czym był film, opowiadanie, zostaje jakaś niewyra-
źna  plama,  a jeśli  zapamiętałeś,  ba,  skopiowałeś  do  swojej

pamięci,  łamiąc prawo autorskie,  szczegóły,  to te szczegóły
już do siebie nie pasują.

Patrzysz na nie zdumiony: to nie możliwe, mówisz. To nie
tylko nie możliwe, ale nic nie znaczy. Miałeś historię, zdawa-
ło się ci, że ją zatrzymałeś, ale to była Historia Jednorazowego
Użytku. Zostało po niej tylko opakowanie, choć zdaje się ci,
że to właśnie historia, ale to pusty worek, wytwór chemii or-
ganicznej,  który zaraz  porwie wiatr,  wytarza w błocie  i po-
wiesi na krzaku.

A jednak... Opinia człowieka epoki postindustrialnych na,
swój  sposób,  sterylnych śmieci  nie  może  być jednoznaczna
Jest naznaczona potrzebą, a może piętnem recyklingu. Rzeczy
raz odrzucone ponownie są zbierane i poszukujemy dla nich
jakiegoś  dobrego  miejsca.  Zapewne  dla  tego  mogę  po-
wiedzieć coś całkiem przeciwnego.

W rozsypującej się na poszczególne kartki opowieści jest
jakaś uroda. Czasami nawet książka przetrzebiona, albo nie-
poukładana, czytana nie po kolei,  jest jakaś inna,  strawniej-
sza. Książka, nawet popsuta, jest produktem na swój sposób
naturalnym. Próbuje się ją czasami udusić, pakując do folio-
wych, ślicznych i błyszczących opakowań, ale z jakiegoś po-
wodu to  się  nie  udaje.  Nawet  złe  książki  są  jak  połamane
patyki  pod  nogami.  Może  i śmiecie,  jak  zeszłoroczne liście,
ale śmiecie od wieków składające się na glebę.

Nic  jeszcze  nie  wyrosło  na  czystych  opakowaniach.  Co
prawda znakomicie spisują się sztuczne podłoża ze styropia-
nem jako głównym składnikiem, ale z jakiegoś powodu sty-
ropian nie szpeci tak skutecznie, jak pokruszone płatki pla-
styku,  które  dają  światła  o wyglądzie  wody  z mydłem  po
umyciu rąk. Idzie zima. Może właśnie teraz one się posypią
z nieba, płatki pokruszonej folii plastykowej?

Adam Cebula
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Sprawa jest tajemnicza, jak się tylko nad nią zastanowić,
jak śledztwa w kolejnych odcinkach Archiwum X. Wszelako
wykazując się ignorancją i bezczelnością, można podejść do
niej z całkiem innej strony.

Jest takie serdeczne wezwanie do Pana Boga, żeby chronił
nas przed przyjaciółmi. Bo z wrogami, to już jakoś sobie radę
damy. Wyrwało mi się ono z ust, gdy oglądałem bardzo po-
litycznie poprawny program, w pewnej  tiwi,  której  zawdzi-
ęczam zrzucenie z ambony za organizację satanistycznych za-
mieszek w Ząbkowicach  Śląskich.  Program poświęcony był
pewnemu bardzo ważnemu społecznemu problemowi:  nar-
komani. Jak powszechnie wiadomo, moralność upada, a nar-
komania się szerzy.

Czy  przyszło  Ci,  Kochany  Czytelniku,  do  głowy zasta-
nawiać  się,  czy  narkomania  jest  społecznym  problemem?
Pewnie nie przyszło, bo jak Słowacki Wielkim Pisarzem Jest,
tak narkotyki Wielkim Problemem Społecznym są. No prze-
cież  gołym  okiem  widać!  Nie?  Samo  rozważanie  takiej
kwestii,  niesie w sobie coś z obrazoburczej arogancji,  to nie-
malże bluźnierstwo, jak kiedyś kwestionowanie Przewodniej
Roli  Partii.  Te płaczące mamusie za swoimi pociechami,  co
zamiast  chodzić  do  szkół  i nauki  pobierać,  zaćpały  się  na
śmierć,  ci  wychudzeni  odrzuceni  przez  społeczeństwo nie-
malże jak trędowaci, co raczą się szprycować wywarem z po-
psutego  siana,  wreszcie  politycznie  poprawna  solidarność
z chorymi na AIDS. Wszystko to razem tworzy taki kompot,
że samo postawienie takiego pytania grozi gromem a nawet
GROMEM  z jasnego  nieba.  W sam  czubek  bezczelnej  łepe-
tyny.  Tak,  tak,  samo  zajmowanie  się  taką  sprawą,  ba,
nieśmiałe zapytanie jest dowodem wyjątkowej bezczelności,
społecznej znieczulicy, braku kultury,  wreszcie skrzywienia
kręgosłupa społeczno-moralnego,  kwalifikującego do trzech
lat swobodnej resocjalizacji w kamieniołomach.

Niestety. Jakem typ zdegenerowany, tak myślę aspołecz-
nie  i ów  problem  postawię.  Czy  narkomani  to  problem
społeczny? Badania statystyczne odpowiadają, że tak. O tych
badaniach statystycznych już sporo pisaliśmy na łamach na-
szego dzielnego sieciowca. O nich właśnie  mógł myśleć Ri-
chard Reynman, gdy pisał słynny wykład O naukach cargo.
Trzeba tę kwestię przypominać. Oto po II wojnie światowej,
na wyspach, na których Amerykanie mieli  swoje wojskowe
bazy,  tubylcy po ich opuszczeniu zaczęli  budować szałasy,
które  przypominały  namioty  kontroli  naziemnej  lotniska
i przesiadywali  w nich  z gałązkami  nadzianymi  na  głowę
udającymi słuchawki.  Czekali,  że znowu przylecą samoloty
z czekoladą  i coca-colą.  Dla  zachęty  na  byłych  lotniskach
z gałęzi budowali makiety samolotów.

Amerykanie  nie  przylecieli.  Tymczasem  w cywilizowa-
nych krajach, gdzie doskonale wiadomo, co zrobić, żeby do-
stać  puszkę  coca-coli,  uprawia  się  to  samo.  Co?  Ponieważ
przedstawiciele nauk ścisłych odnieśli sukcesy, to buduje się
makiety ich urządzeń i stawia na własnych poletkach badaw-
czych w oczekiwaniu, że przyleci... No, niekoniecznie PRAW-
DA. Prawda nie jest nikomu potrzebna. Oczekuje się, że wal-
nie  co  najmniej  tak  mocno,  jak  dupnęło  fizykom,  kiedy

zbudowali  sobie  bombkę  atomową.  Te  wszystkie  metody
„naukowe”,  te  podliczanie  wartości  średniej,  wyliczanie
reprezentatywnych próbek, błędów średnich kwadratowych
i średnich błędów kwadratowych wartości  średniej,  tyleż są
warte, co owe patyczki na uszach. To kult cargo.

Najczęstszy wynik drogich i skomplikowanych do prze-
prowadzenia  badań,  a także  ogromnie  pracochłonnych,  jest
tylko taki,  że respondenci w danym badaniu odpowiedzieli
i oznacza on dokładnie tyleż samo. Że w danym badaniu tak
ludzie skreślali coś na kartce. Czasami ma to coś wspólnego
z rzeczywistością,  ale  do  prawdy,  gdy  wspomnę,  ile  razy
wpuściła  mnie w maliny martwa materia,  czy aparatura,  to
moja nieufność nie pozwoli mi uwierzyć nawet w wynik zli-
czania  pracowników  na  polu  truskawek.  Raczej  będą
wszyscy  zatrudnieni,  choć  przy  odrobinie  szczęścia  kilku
można spotkać w pobliskiej knajpie na piwie. Byle tylko zgłu-
pieć i zatrudnić ich na godziny, a taki efekt murowany.

Powiedzmy  więc  sobie  szczerze,  że  tego,  ile  uczniów
w szkołach  zaczyna  brać,  ilu  dorosłych  ćpa  regularnie,  po
prostu nie wiemy. Badania statystyczne lepiej wywalić z od-
powiednim  nabożeństwem  do  kosza,  albowiem  są  one
elementem  szerzącego  się  kultu  cargo.  Nie  służą  niczemu
więcej niż temu, żeby w tak zwanej publikacji móc użyć za-
klęć,  które  czytelnika  wprawią  w osłupienie,  bo  też  każdy
rozsądny zamyka oczy na widok dużej greckiej sigmy, a w
wypadku przeczytania „średnia ważona” spluwa na wszelki
wypadek przez lewe ramię. Tylko o to chodzi, o przywołanie
scenografii  kurewsko poważnej  nauki.  Żeby nikt  nie ważył
się podskoczyć i zapytać, „jak to szanowny pan ZMIERZYŁ ?!
” Niestety, nie chodzi o nic więcej, choć każdy powie, że cho-
dzi o PRAWDĘ. Dlatego możemy, co najwyżej reagować na
to, co widzimy sami, gdy rozglądamy się wokół.

Czy widzieliśmy kiedyś  policjanta z urządzeniem, które
najwyżej  możemy  obdarzyć  hipotetyczną  nazwą  „narko-
mat”? Zapewne nigdy, bo takowego nie ma.  Jest  natomiast
legendarna  skrzyneczka  o nazwie  alkomat.  Jest  też  taka
prawda,  że  promili  i narkotyków  można  się  chemicznymi
metodami doszukać we krwi. Jednak, z jakichś powodów po-
licjanci  muszą  mieć  przenośną,  szybką  w użyciu  maszynę.
Dlaczego? Bo mają najczęściej  do czynienia z pijanymi.  Nie
wiem,  jak  często  za  kierownicą  siadają  narkomani.  Podej-
rzewam,  że  rzadko,  z dość  banalnej  przyczyny,  dokładnie
z tej samej, dla której narkoman na kierowniczym stanowisku
w wieku dyrektorskim, to także nader rzadkie zjawisko. Bo
narkomani  szybko  umierają.  Narkomania  w ostrej  formie,
gdy ktoś już „bierze”, występuje częściej niż alkoholizm i kosi
znacznie szybciej. Jakoś tak to widać. Trudno spotkać takiego,
co bierze i ma pod czterdziestkę.  A może  się  mylę? I znów
chciałoby się zerknąć do statystyk...  Co w nich znajdziemy?
Coś,  co  prawdą  może  być.  Ale  z wielkim  prawdopodo-
bieństwem  coś,  co  jest  zgodne  z wyobrażeniami  działaczy.
Nie  wiem,  jak  długo  przeciętnie  żyje  narkoman.  Wiadomo
natomiast,  co potwierdzają  wszyscy lekarze,  że  alkohol  nie
robi  wielkich  szkód,  byle  przestać  pić  po  pięćdziesiątce.
Oczywiście  pod  warunkiem  nie  przekraczania  iluś  tam
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promili,  ale  generalnie  opinia  jest  zgodna,  że  naprawdę
diabelskim wynalazkiem są papierosy. Tak, niebieski dymek,
niewinne  sztachy,  są  dla  zdrowia  groźniejsze  niż  zalanie
robaka.  Dlatego  alkohol  uważa  się  za  źródło  społecznej
patologii. Społecznej, a nie zdrowotnej. Bo pić można prawie
przez całe życie, to nie ebola, co zetnie w ciągu dni.  Da się
żyć.  Pijak najczęściej  zakłada jakąś rodzinę.  Narkoman,  nie
wiem.  Po  prostu  nigdy  się  nie  spotkałem  narkomanów
z rodziną.  Tak czy owak,  w praktyce potrzebna okazała się
maszyna  do  łapania  wypitych,  a nie  nadźganych,  czy  na-
kręconych.  Tak  czy  owak,  gdy  mówi  się  o wypadkach  na
drodze,  to  mało kiedy słychać o wypadkach „po  dragach”,
natomiast jazda po pijaku jest elementem kultury, doczekała
się słownikowych poetyckich określeń.

Pomiędzy narkomanią i piciem jest jeszcze jedna bardzo
poważna  różnica:  picie  posiada  legitymację  tak  zwanego
społecznego przyzwolenia. Pijany jest świętą krową, pijanego
ratujemy środkami  domowymi,  tradycyjnymi,  przekazywa-
nymi z ojca na syna. Pijanemu oferujemy firmowe tabletki na
kaca.  Pijanych  spotykamy  na  każdym kroku.  Przebywanie
w towarzystwie  w stanie  lekkiego napicia  należy  nawet  do
dobrego tonu.

Narkoman jest nam ideologicznie obcy. Nakręconych dra-
gami z dobrego towarzystwa się wyprowadza, nikt nie trak-
tuje  naszprycowania  się,  jako  czynu  popełnionego  dla  pu-
blicznego dobra, dla podniesienia dobrego nastroju społecz-
nie (wyżej) użytecznego towarzystwa.

Dlatego  w moim  prywatnym,  cynicznym  odczuciu,
w spojrzeniu  poprzez  pryzmat  tak  zwanego  narodowego,
a nie  społecznego  interesu  wojować  należy  z chlaniem,  zaś
z narkomanią, jak nam wystarczy czasu, po zrobieniu jeszcze
paru innych rzeczy. Wówczas, gdy się okaże, że spora część
alkomatów leży od dłuższego czasu odłogiem.

Oto  i podaję  moje  wątpliwości.  Z mojego  okna  widać
pijanych,  nie  widać  nadźganych.  Owszem  spotykałem
takowych, widywałem z daleka. Nigdy jednak narkoman nie
próbował mi nic zrobić, zazwyczaj ledwo się na nogach trzy-
mał. Pijani tradycyjnie piorą po pyskach i to także należy do
dobrego tonu.

Nie  bardzo  dostrzegam ten problem społeczny pod na-
zwą narkomania. Owszem, jest, ale wielokrotnie mniejszy od
innych narodowych kłopotów. Natomiast problemem zaczy-
na  być  walka  z narkomanią.  Krótko  i bez  chodzenia  opłot-
kami.  Gdy słyszę  o tym, że w szkołach robi  się  dzieciakom
kipicze, gdy widzę owych działaczy, którzy pouczają i mają
realną  wielką  władzę...  Tak,  moi  kochani.  Problemem
społecznym  zaczyna  być  nie  tylko  narkomania,  ale  walka
z nią.  Albowiem,  na przykład,  gdy nic  nie  umiesz,  możesz
spróbować  zostać  wybitnym specjalistą  od  zwalczania  nar-
komanii.

Nie  uda  się  taka  sztuczka  na  przykład  na  polu  walki
z rakiem. Dlaczego? Bo, niestety w walce z rakiem ludzkość
pomału,  ale coś wygrywa. Na przykład pojawiają się  leki,
które  odmiany do tej  pory  beznadziejne  wycinają  niczym
penicylina stany zapalne. Na przykład jest dramatyczny po-
stęp  w diagnozowaniu,  dzięki  któremu  udaje  się  chorobę
złapać  za  łeb  jeszcze  przed  magiczną  liczbą  miliona
komórek, przed utworzeniem się sieci chorobliwych naczyń
krwionośnych. Jeśli nie masz kiepeły, jak sklep, jeśli nie po-
trafisz wykazać się jakimś eksperymentalnym, tak EKSPE-

RYMENTALNYM sukcesem, to w specem od onkologii nie
zostaniesz obwołany.

Lepiej zająć się narkomanią. Tu, spokojnie. Wszyscy zgod-
nie potwierdzają, że plaga się rozwija rozszerza, że zdobywa
kolejne przyczółki. Od lat specjaliści  od gangów narkotyko-
wych  łapią  dilerów,  od  lat  nic  to  nie  daje.  Owszem,  gdy
czasami udaje się faktycznie odciąć dopływ narkotyków, spo-
tyka się podobno gości na głodzie. Wszyscy zgodnie potwier-
dzają, że taki delikwent jest zdolny do wszystkiego, na przy-
kład do zarżnięcia. I wszyscy z wielkim nakładem sił i środ-
ków chcą sprowadzić na społeczeństwo takie zagrożenie.

Wniosek? Jako spec od narkomanii możesz zrobić każdą
durnotę. Możesz narobić szkód, pod hasłem że chciałeś do-
brze. Zostanie ci wybaczone, pod warunkiem, że wpiszesz się
dobrze w obraz innych speców, że nie nastąpisz im na pióra.
Nie  za  pyta  cię nikt,  ilu narkomanów na ten przykład od-
uczyłeś.  Nie,  spokojna twoja łysa.  Owszem, dobrze jest po-
kazać jakiegoś chudego osobnika,  co stwierdzi, że brał i nie
bierze. Najlepiej, żeby nie mówił, że od trzech godzin. Niech
tylko powie, że nie bierze dzięki tobie. Zaś ewentualny suk-
ces zależeć będzie tylko od ciebie.  Jak będziesz mało gadał
i mądrze się gapił, tak spode łba spojrzeniem pełnym dobroci,
to możesz liczyć na to, że będą cię chcieli w tiwi. I o to chodzi.

Oczywiście,  że  chodzi  o kasę.  Jako  spec  od  narkomanii
możesz się załapać na jakąś uczelnię. To już dobrze. Możesz
napisać trochę uczonych artykułów. To da ci pozycję i zawo-
dową, i towarzyską.  W naszym polskim bagienku piszącym
pozwalają się trochę wyżej wynurzyć. Możesz zacząć wyda-
wać książki. Jeśli trafisz na kogoś, kto napisze ci poradnik dla
rodziców, masz szansę na to, o co ci chodziło: kasę. Ja wiem,
każdy to  powie,  że lepiej  zająć  się  handlowaniem cebulką,
szczypiorkiem i ziemniaczkami, ale nie lepiej. Oj, te czasy już
dawno minęły. Zresztą, żeby robić handelek, trzeba mieć coś
łepetynie. Tym bardziej, kochany, nie ściemniaj rodzinie, że
mógłbyś  zostać  biznesem,  a nie  poświęcać  się  dla  społe-
czeństwa. Takie teksty wyćwicz dla tiwi. Tam to przejdzie. Ty
zaś musisz sobie szczerze powiedzieć, że właśnie zostałeś za-
wodowym działaczem społecznym. Więc kup sobie kapelusz
z dużym rondem, albo coś temu podobnego,  jakiś znak fir-
mowy zawieś na szyi, na stalowym łańcuszku .

Poradniki  dla  dzieci  narkomanów  może  pisać  chyba
każdy. Miałem okazję posłuchać w tym programie eksperta
i takiego, co się znał, czyli brał. Porównano listę charaktery-
stycznych  znaków,  po  których  możemy  rozpoznać  nar-
komana. Coś się zgadzało, a sporo nie. Ekspert opieprzył nar-
komana za lekkomyślność i do publiczności nie dotarł fakt, że
połowa,  czy  jedna  trzecia  podanych  przez  niego  objawów
była  błędna,  czy powiedzmy precyzyjniej  „niespecyficzna”.
Niestety, banalna prawda, że tak chętnie cytowane organicz-
ne objawy, choćby zwężenie źrenic,  występują przy ostrym
nawaleniu  się.  Niestety,  łatwo  nie  poznamy,  co  potomek
sobie  wprowadza.  Gdyby było  łatwo,  nie  byłoby całej  tok-
sykologii,  nie  potrzebne  byłoby  badanie  chemiczne  dla  ra-
towania takich, co sobie zaaplikowali etanol z fuzlem, zeżarli
muchomorki,  albo  popili  coś  bardzo  dobrym  rozpuszczal-
nikiem  o handlowej  nazwie  tri.  Jak  mówił  mi  kiedyś  nie-
szczęśliwy, bo chory  na  żółtaczkę doktor  chirurg,  zdarzyło
się, że mieli poważny problem z nastolatką, która wpadła do
szklarni w zgniłą kapustę i, dokumentnie porżnięta, wykazy-
wała  jednak  nieproporcjonalną  do  obrażeń  obojętność  na
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świat. Dopiero badanie krwi wykazało, że zasadniczo powi-
nna  być  już  martwa  z powodu  ilości  promili.  Tak  więc
w pewnych  okolicznościach  nawet  doktory  miały  problem
z rozpoznaniem  podstawowego  dla  Polaka  stanu.  Niespo-
dzianka druga, to, że dzięki tak zwanej osobniczej odporno-
ści,  w nocy  pacjentka  zwiała  ze  szpitala  na  powiązanych
prześcieradłach, choć średnio powinna leżeć trzy dni rażona
kacem. Nie zrażaj się jednak, drogi kandydacie na działacza
społecznego, i napisz w swoim poradniku, żeby obserwować
dziecko i reagować na zmiany w zachowaniu. Nie? Więc jak
do tej pory potomek mógł pić równo z tatusiem, to gdy rzyga
po pierwszym półlitrze: albo chory, albo narkoman. Albo za-
kąska.

Oczywiście skręca mnie żółć. Jest taka opowieść, wiele ra-
zy już przytaczana o barciach Piraniach (dobrze odmieniam?)
wg Cyrku Monthy Phytona.  Więc bracia  zostali  wybitnymi
rozbójnikami. A stało się to dlatego, że gdy zastosowali za-
wołanie „weźcie pieniądze, albo dajcie nam w pysk” po kilku
obiciach twarzy, zorientowali się, że coś jest nie tak. Metodą
kolejnych  przybliżeń doszli  do właściwego tekstu.  Z walką
z narkomanią jest jednak tak, że bierzemy po pysku, oddaje-
my pieniądze i udajemy, żeśmy wielkimi rozbójnikami.

Nie  daj  Boże,  żeby  komuś  się  w kwestii  walki  z nar-
komanią coś udało. Może się okazać, że nasze poradniki, nasz
autorytet, a więc i perspektywy na wydarcie pieniążków na
kolejną ankietę wśród gimnazjalistów, co mianowicie myślą
o narkomanii, diabli wezmą. Dlatego takie niebezpieczeństwo
trzeba zdusić w zarodku. Jak ktoś coś zaczyna robić inaczej,
to właśnie grozi, że mu się uda. Może nie całkowicie, może
pozbędzie się  choć części  problemów. Na to nie  wolno po-
zwolić. Musimy oddawać kasę i brać po ryju.

Od lat  chyba  już  około  pięćdziesięciu walczy  się  z nar-
komanią w ten sam sposób. Obrót narkotykami jest nielegal-
ny.  Dzięki  temu mamy wysokie  ceny  w podziemiu  i mafie
narkotykowe mają kupę szmalu, i na łapówy, i na pistolety
maszynowe, i na ludzi. Gdyby produkcja była państwowa, to
cena byłaby na poziomie podlejszych preparatów witamino-
wych.  Nie  byłoby  kasy,  nie  byłoby  wpływów,  producenci
narkotyków byliby mniej więcej  takim problemem, jak dziś
bimbrownicy. Tak wróżę poprzez analogię.

Czyli  mielibyśmy narkomanię,  ale  nie  byłoby problemu
przestępczości zorganizowanej. Drobiazg?

Nie  byłoby  problemów  z wyskokami  narkomanów  na
głodzie. Byłoby bezpieczniej. Byłoby zapewne mniej chętnych
do  dostarczania  dzieciakom  dragów  do  szkoły.  To  jedno
można spokojnie obwarować ćwiarą bez zawiasów. Myślę, że
uzyskałoby  to  społeczne  przyzwolenie.  A zostałeś,  brachu,
pełnoletni, możesz się zaćpać. Otóż domniemam, że chętnych
do załapania wyroku za bezdurne, bo wielkiej kasy z małola-
tów się nie zdejmie, byłoby znacznie mniej, gdy cena działek
poleciałaby z dziesięć razy w dół.  Pewnie  by było  znacznie
mniej  narkomanów wśród dzieciaków.  A potem wśród do-
rosłych.

Nie wiem, czy mam dobry pomysł, ale widzi mi się, że po
kilkudziesięciu latach dostawania po twarzy, po kilkudziesi-
ęciu latach bez wyników czas,  by zmienić lek,  na przykład
z rycyny na węgiel. Trzeba wykonać jakiś ruch, coś zmienić,
niekoniecznie  tak,  niekoniecznie dobrze,  ale  gdy będzie  in-
aczej  może metodą słynnych Braci  Rozbójników dojdziemy
do właściwego zawołania? Tak na przykład „pieniądze albo

w pysk!”  Mniej  więcej  ten  stopień  komplikacji,  a ruszyć
z miejsca się nie daje.

Ma ta cała historia cos tajemniczego, coś z Archiwum X.
Jakieś ufoludki mieszają. Skąd takie podejrzenie? Bo na przy-
kład moda na walkę z paleniem na Zachodzie przynosi rezul-
taty. Dziwne, bo motywacja jest wiele razy mniejsza. Przyno-
si skutki moda na walkę z otyłością. Obżeranie się zabija, ale
już  po  pięćdziesięciu  latach.  Narkomania  jest  plagą  tabu.
Wielkie  kampanie,  wielkie  środki  i kompletnie  nic.  Kolejne
pokolenia biorą, tak samo, albo nawet i lepiej jak tatusiowie.
Nie  wierzę  w ufolodków.  Wierzę  w interes  działaczy,  nie
wierzę w światowy spisek, wierzę w stadne solidarne psucie.
Tak więc sobie myślę, że gdyby tych magików od społeczne-
go zdrowia nie usadzić, albo co lepsze, nie zagnać do jakiej
uczciwej  roboty...  Nie  uda  się.  Cyrulicy  puszczali  krew
całkiem bez sensu i żyli z tego interesu dobre kilka stuleci.

Adam Cebula
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„(...) że się kręci przy tym ciemne młyny
my się o to, sztukatorzy, nie martwimy” 

Zbigniew Herbert „Ornamentatorzy”

 
Przegrywacie wojnę. Wy, jak i miliony innych kupujących

– ponosicie klęski w kolejnych starciach, choć jest was więcej
i macie potencjalną przewagę nie tylko z racji liczebności.

Nas jest niewielu, garstka rozproszona wśród was. Obser-
wujemy, dzielimy was na segmenty i opisujemy, przyporząd-
kowując każdego potencjalnego klienta do stosownej  target
group.  Przeprowadzamy  dokładne  badania,  robiąc  tysiące
testów,  ponieważ  chcemy  was  poznać  jak  najlepiej,  zro-
zumieć  sposoby myślenia  i podejmowania  decyzji.  Uczymy
się szybko, także na własnych błędach, korzystamy z najnow-
szych osiągnięć nauki,  pasożytujemy na waszej  sztuce.  Nie
ma dla nas świętości, których nie można szargać, nie ma za-
sad, których nie można nagiąć do naszych potrzeb, nie ma
praw, których nie umielibyśmy obejść lub złamać.

Jesteśmy bezwzględni i amoralni – nie ma w nas strachu
ani  wstydu.  Jedyny cel,  jaki  nam przyświeca,  to skuteczna
manipulacja jak największą częścią wybranego targetu.

Codziennie nasza mała armia wyrusza do walki.  Walki,
o której wielu z was nie ma pojęcia, a jeżeli nawet o niej wie,
nie bardzo to was obchodzi. I bardzo dobrze, bo takie nasta-
wienie nam daje  przewagę. Polem bitwy są wasze umysły,
gdzie chcemy zająć jak największy obszar. Nasze przyczółki
można rozpoznać bez trudu: to skojarzenia. Na pierwszej linii
– mięso  armatnie  służące  do  odwracania  waszej  uwagi  od
głównych sił. Proste i wyuczone odruchy: promocja – taniej,
choć taniej wcale nie jest; okazja i przecena – krótki moment,
by  wydrenować  portfele,  wmawiając  wam,  że  za  chwilę
będzie już drożej albo produktu nie będzie; kupony, etykiety,
karty  –  gry,  w których  zawsze  wygrywacie;  choć  szanse
macie  mniejsze  niż  na  trafienie  „szóstki”  z 49  kul.  Tak na-
prawdę, chodzi o to, by przyciągnąć was do punktu sprzeda-
ży. Coś kupicie. Większość kupi to, co ma na etykiecie napis
promocja + 30% gratis.

Najlepiej nasze działania widać w hipermarketach. To po-
ligony  doświadczalne.  Codziennie  przewala  się  przez  nie
tłum ofiar dokonujących milionów transakcji.  Hala sprzeda-
żowa zaplanowana tak, by dać wam czas na zapoznanie się
z ofertą tysięcy dóbr. Na pewno zauważycie, ile rzeczy może
wam się przydać. Dobry nastrój mają wywołać świeże owoce
i warzywa. To nic, że już wiecie, ile w nich jest konserwan-
tów, by tę świeżość wywołać – efekt należy do repertuaru za-
chowań instynktownych i wasz zdrowy rozsądek nie będzie
działał najlepiej.  A zanim dojdziecie do pieczywa, które ku-
pujecie najczęściej,  musicie przejść główną aleją i na własne
oczy  ujrzeć  wyspy  towarów  promocyjnych  przydatnych
w danym  miesiącu,  okazje  cenowe  albo  tylko  półki  pełne
wszelkiego dobra.

Pchacie przed sobą ciężki wózek z piszczącymi kółkami.
Myślicie pewnie, że sprzęt się zepsuł? Nic podobnego, od po-
czątku  miał  tak  niezsynchronizowane  kółka,  aby  opóźniał

wasz marsz! I ten wielki kosz, który zobowiązuje, by go po
brzegi  wypełnić.  Na  półkach  natomiast  znane  z reklam
w masmediach marki liderów – stoją na wysokości waszego
wzroku. Już nie kuszą kolorami i fikuśnymi opakowaniami.
Teraz jest moda na prostotę, która sugeruje, że płacicie tylko
za towar,  nie  za  opakowanie.  Jakże uczciwie,  nieprawdaż?
Obok  nich  –  konkurencja  zachęca  niższą  ceną  za  tę  samą
jakość. Reguła prawej ręki – sięgacie po znany brand, a obok
mniej znany towar. Co wybieracie? Drobne wahanie? Już was
mamy – teraz zapamiętacie nie jedną, ale dwie marki.

Z  głośników  pod  sufitem  hali  sprzedażowej  sączy  się
optymistyczna  muzyczka  przerywana  od  czasu  do  czasu
komunikatem reklamowym. Nie za głośno, jak to ma miejsce
w TV  lub  radio,  bo  tak  naprawdę  chcemy,  abyście  nasłu-
chiwali powtórki. Macie czas. W sali nie ma zegarów, nie ma
okien  – nic,  co  mogłoby przypominać,  że  minęło  już  kilka
godzin.

Ale to wszystko drobiazg...
Najlepsza zabawa zaczyna się  przy kasach.  Oczywiście,

jest  ich ogromna ilość.  Oczywiście,  spora ich część jest nie-
czynna. Kolejka przy kasie musi być. Kiedy w niej staniecie,
już nie będzie wam się chciało wyjść, by odłożyć jakiś, praw-
dopodobnie niepotrzebny, towar. A może jeszcze kupicie ba-
terię,  gumę do żucia,  batonik  lub loda? Poza tym czekanie
wzbudzi  w was  niecierpliwość.  Kiedy  dojdzie  do  płacenia,
będziecie myśleć tylko o tym, żeby już wyjść.  Nie będziecie
się kłócić, że towar miał inną cenę na półce (robimy tak spe-
cjalnie, ale to dużo kosztuje producenta,  więc nie za często
podejmujemy takie działanie), nie zdziwicie się, że wydatek
jest  dwa razy większy niż planowaliście,  bo zapomnieliście
dodawać końcówek cen. Już się wycwaniliśmy, bo i wy już
się nauczyliście – teraz dajemy ceny typu: 3,89 zł,  a nie jak
onegdaj = 3,99 zł. I tak się nabieracie i nie dodajecie dokładnie
– a suma w kasie  wychodzi większa niż wam się wcześniej
zdawało  na  podstawie  szacunkowych  obliczeń.  O to  nam
chodzi.  A kiedy  przeżywacie  drobny  szok,  zawsze  macie
świadomość,  że  za  wami  czeka  długa  kolejka  zniecierpli-
wionych ludzi,  a każda zmiana tradycyjnej  procedury przy
kasie trwa (specjalnie tak to wymyśliliśmy, żeby to trwało jak
najdłużej) – więc płacicie i przekonujecie siebie samych, że to
dobrze wydane pieniądze...

Rzecz  jasna,  znacie  nasze  sztuczki,  albo  przynajmniej
większość z nich. Ale w hipermarketach sprawdzamy nie tyl-
ko nowe sposoby,  lecz  także mierzymy czas działania tych
starych. To dlatego powtarzamy wypróbowane chwyty. Po-
tem stosujemy je w innych miejscach. Presja kolejki idealnie
się  sprawdza  np.  w banku,  gdy  dochodzi  do  podpisania
umów  kredytowych.  Nawet  zbędna  jest  ostrożność  nie-
których  placówek zabraniająca  zabierania  dokumentów  do
domu przed ich podpisaniem – mało komu w ogóle przycho-
dzi to do głowy.

Co roku aktualizujemy i poprawiamy listę naszych środ-
ków  perswazji,  oznaczamy  te  skuteczne  i te,  które  już  nie
działają.  Nie szkodzi,  że w chwili obecnej  niektóre sposoby
nie działają, wystarczy poczekać. Zapomnicie, bo macie krót-
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ką pamięć, a wtedy wrócimy do nich i powiemy wam, że to
absolutna nowość. Bardzo dbamy, aby stale wiedzieć, co jest
na topie, ponieważ non-stop miliony z was są warunkowane
w hipermarketach, jak te nieszczęsne psy Pawłowa.

Jednak  główne  uderzenie  idzie  z zupełnie  innej  strony.
Podstępnie uczymy was skojarzeń nacechowanych pozytyw-
nie. Zaczynamy jak najwcześniej, bo to długofalowy proces.
Wasze dzieci uczą się najszybciej,  zatem one stanowią nasz
ulubiony cel. Kusimy je zaspokojeniem potrzeb tak istotnych
w młodym wieku – kolorowym światem zabawek i słodyczy
w bezpiecznym  domu  rodzinnym,  poczuciem  szczęścia  ze
spełnionych  marzeń,  jakim  jest  zabawka  lub  cukierek.
W rzeczywistości  uczymy je,  o czym mają marzyć.  I nie ob-
chodzi nas, że kierowanie reklam do dzieci jest prawnie za-
kazane.  Przecież  robimy  je  dla  dorosłych,  prawda?  Tylko
emitujemy przy programach dla dzieci...

A że rodzice się oburzają na ten wpływ, jaki mamy na ich
dzieci? A gdzie jest ich wpływ, gdzie wychowanie, gdzie czas
poświęcony własnemu potomstwu? Czy naprawdę myślicie,
że dzieci wybiorą migające w telewizorze obrazki nad zaba-
wę z kochającą matką lub ojcem?! Mamy wpływ tam, gdzie
nie istnieje alternatywa.

Delikatnie wkradamy się w umysły młodzieży, wmawia-
jąc, że komórka, ciuch, napój sprawią, że grupa rówieśników
ich zaakceptuje, zapewni przynależność do paczki, przychyl-
ność pięknych dziewcząt lub chłopców, albo uleczy z kom-
pleksów i pomoże się poczuć kimś ważnym. Wyolbrzymiamy
drobne  problemy  z pryszczami,  by  podając  rozwiązanie,
utrwalić  również  przekonanie  o istotności  wyglądu  ze-
wnętrznego dla akceptacji grupy. Młodzieży łatwo się drenu-
je portfele, trzeba tylko te same chwyty podawać innymi sło-
wami i obrazami, wymyślić coraz to nowe, zabawne hasełko.
A potem  poczekać,  jeżeli  chwyci,  usłyszymy  w ich  roz-
mowach  nasze  slogany:  A świstak  siedzi  i zawija  sreberka;
A mnie to lotto... Ci są już zindoktrynowani. Myślicie, że to
nic takiego? Oczywiście. Kiedyś zaczną powtarzać inne slo-
gany: samochód, który uczyni cię mężczyzną; perfumy, które
wzmocnią jego pożądanie...

To wszystko nie  wydaje  się  takie ważne.  Trochę seksu,
trochę małych zwierzątek i sprytne hasełko – ale oto kolejny
obszar pamięci jest nasz. Czasem musimy być ostrożni i bar-
dziej  delikatni,  długo  budować  w was  dalekie  skojarzenia,
pozwolić wam zapominać, by później mimochodem przypo-
mnieć tak, abyście wzięli naszą pracę za własną decyzję. Pil-
nujemy się,  by wszystko,  czym faszerujemy waszą pamięć,
wydawało się drobne i nieważne – a przy tym, jesteśmy cier-
pliwi.  Już  nie  potrzebujemy waszego  zaufania  i wiary,  po-
trzebujemy  tylko  przyzwolenia,  małego  wyłomu  w waszej
nieufności. Znajdziemy sposób, by wycisnąć jeszcze złotówkę
z waszego portfela. Wszak uczymy was programowej nieuf-
ności,  prawda?  Mówimy:  nie  ufaj  reklamie,  przekonaj  się
sam. A potem tak układamy test, aby wyszło, że mówiliśmy
prawdę.  W rzeczywistości  –  wystarczy  was  przekonać,  że-
byście  sprawdzili  jedną  cechę  reklamowanego  produktu,
a wtedy przestajecie się zastanawiać nad całą resztą. I jeszcze
do tego budujemy w was przekonanie, że reklama kłamać nie
może,  bo  się  jej  to  nie  opłaci.  W zasadzie,  mówimy  wam
prawdę. Naszą prawdę, odpowiednio przyciętą do naszych
potrzeb. Reklama nie kłamie – ale też rzadko kiedy mówi całą
prawdę.

Generalizacja  to  sprawdzona  broń,  w tej  wojnie  oddaje
nam nieocenione usługi.

A przy tym cały  czas  naginamy wasze przekonania  do
własnych celów. Zajmujemy obszary pamięci i modyfikujemy
je.  Wiemy,  że  nam  nie  ufacie.  Dlatego  docieramy  do  was
przez nieufność. Wmawiamy wam – nie ufajcie... konkurencji.
Sprawdzajcie  naszą  ofertę.  Ostatnio  nawet  ośmieliliśmy się
budować  wizerunek  jednej  ze  znanych  marek  piwa  przez
deprecjonowanie reklamy. Mówimy wam wprost: nie zbieraj-
cie  kapsli,  nie  sprawdzajcie  etykiet,  to  nie  jest  promocja,
promocja jest  nieważna. Robimy tak,  bo w wojnie kuflowej
wszystkie  ograne  chwyty zostały  wyczerpane – gubicie  się
w promocjach, zapominacie o nich, wyłączacie się. Zmęczenie
materiału.  Nie  szkodzi,  damy  wam  odpocząć  –  będziemy
mówić, że to jest nieważne, bo jedyne, co jest ważne, to napić
się piwa. TEGO piwa. A w nagrodę staniecie się cool, pomy-
ślicie,  że znowu nas wystawiliście do wiatru, poczujecie się
od nas mądrzejsi i lepsi. Tyle, że my nie chcemy być przed-
miotem waszej adoracji.

Przeciwnie, chętnie przyjmujemy na siebie winę za wszel-
kie podłości, jakie raczycie nam zarzucić. Jesteśmy ci odraża-
jący, brudni i źli, czarne charaktery wystawione na publiczną
nienawiść lub pogardę. Mamy to wliczone w kontrakty. Wa-
sza uwaga ma się skupiać na nas, abyście czasem nie pomy-
śleli, jak bezwzględni są nasi zleceniodawcy. Jesteśmy najem-
nym  wojskiem  na  usługach  producentów  i wykonawców
usług – ale oni muszą pozostać nieskazitelni, jak żona Cezara.
Musicie oddzielać produkt od promocji. Produkt jest dobry,
reklama – nie.

Sami was tego uczymy. Od czasu do czasu, gdy uznaje-
my, że za bardzo utożsamiacie jedno z drugim, zamieszcza-
my teksty opisujące nasze wredne uczynki. Sami się oskarża-
my, powołujemy świadków i ekspertów, by potwierdzili na-
sze słowa, przekonali was o naszym zwyrodnieniu. Nie po to,
aby wzbudzać w was strach. Przecież uczymy was, jak sobie
z nami radzić. Proste, racjonalne sposoby: idąc do hipermar-
ketu,  weź  odliczoną  gotówkę,  przygotuj  listę  zakupów,
sprawdzaj dokładnie ceny, uważaj na okazje cenowe...  Eks-
perci,  naukowe  autorytety,  znawcy  naszych  mrocznych
spraw, potwierdzą,  że jest to działanie skuteczne. Może nie
uświadamiacie sobie, ale oni są nasi, ponieważ to my kupuje-
my  ich  książki  o reklamie,  korzystamy  z ich  teoretycznej
wiedzy – my jesteśmy ich targetem, a więc oni muszą być po
naszej  stronie...  Dlatego  kierują  was  na  tory  myślenia
zdroworozsądkowego. Możemy być dumni z ich akcji sabota-
żowych. Koncentrujecie się wtedy na podejściu rozumowym,
przygotowujecie do walki na zdrowy rozsądek i argumenty.
Zbieracie siły pod Warszawą, podczas gdy nasza armia ob-
lega Wrocław. Albowiem nie walczymy z wami na polu roz-
sądku.

Naszym polem bitwy są emocje.
To dlatego powtarzamy wam przy każdej okazji, że wojna

istnieje i że jest przegrana. Z jednej strony – gdybyście o tym
zapomnieli, nie mielibyśmy pożywki do działania. Potrzebny
jest nam emocjonalny stosunek. Nieważne, czy naładowany
ujemnie, czy dodatnio – potrafimy sterować waszymi uczu-
ciami.  A słówko  wojna  niesie  ładunek  emocjonalny,  który
wystarcza na bardzo długo. Z drugiej strony – zbytnia wiara
w zwycięstwo też może nam przeszkadzać w wywoływaniu
dysfunkcji  waszych  umysłów  i zmniejszać  podatność  na
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manipulację. Na wszelki wypadek zabijamy tę wiarę. Wojna
jest przegrana, powtarzamy wam często, ale nienatrętnie, aby
nie wzbudzić waszych podejrzeń i podświadomego sprzeci-
wu.  Ale  powtarzać  będziemy  tak  długo,  aż  się  utrwali
i uwierzycie...

Tak naprawdę, jesteście niebezpieczni. Nie poddajecie się
prostym klasyfikacjom targetingu, potraficie postępować nie-
zgodnie z wzorcem i zmuszacie nas do segmentowania w ra-
mach coraz mniejszych grup i coraz liczniejszych zmiennych,
co  wymaga  coraz  większych  nakładów  finansowych.  Wy-
tężamy  wszystkie  siły,  by  obniżyć  bariery  waszego  lęku,
ponieważ lęk jest bronią, na którą jeszcze nie mamy sposobu.
Wszystkie  subtelne  i mniej  subtelne  metody  manipulacji
i perswazji  stają  się  bezużyteczne,  gdy  przestajecie  myśleć
i zaczynacie  się  bać.  To  dlatego  stosujemy  tysiące  zmyłek
i uników,  odwracamy  waszą  uwagę,  przekonujemy  do
zdrowego  rozsądku  i racjonalnych  argumentów.  Ponieważ
wobec  lęku  jesteśmy  bezradni,  a płaci  się  nam  za  efekty
działań.

Dlaczego o tym mówię otwarcie? Ponieważ to niczego nie
zmieni. Nie umiecie odczuwać strachu na zamówienie, więc
ulegacie naszej kontroli. Wychowano was w przekonaniu, że
strach jest  czymś złym i niegodnym w dorosłym życiu,  na-
uczyliście się go tłumić i nie  ulegacie  sygnałom własnej  in-
tuicji.  Znakomicie służy to naszym celom. Co z tego,  że się
dowiecie? Zapomnicie...  Nieważne, ilu was jest i jak bardzo
jesteście przekonani o własnej inteligencji oraz odporności na
nasze działania. Wyprzedzamy was o krok – jesteśmy przy-
gotowani na każdą okoliczność. Ta wojna, to nasza praca.

A wy – wcześniej czy później pójdziecie na zakupy...

Małgorzata Koczańska
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Zanim zaczniesz czytać ten tekst, w charakterze ostrzeże-
nia posłuchaj tej historyjki. Wyobraź sobie dwóch dzielnych
agentów ABW czy jakiejś tam innej Centralnej i Tajnej Policji,
bo  wobec  co  raz  to  zmieniających  się  politycznych koterii,
trudno przewidzieć, co będziemy mieli jutro, i który prokura-
tor siądzie na ławie oskarżenia. Owi Agenci dużą literą, bo
niezwyczajni i jedyni, Wicek i Wacek, powiedzmy, że potom-
kowie bohaterów legendarnego komiksu z okresu II wojny
światowej, którego nigdy na oczy nie widziałem a którego za-
wartości wysłuchiwałem legend jak o Atlantydzie, więc owi
agenci,  Wicek  Junior  i  Wacek  Junior  siedzą  znudzeni  od
wielu godzin,  obserwując  dom Posła  z  Aktualnie  Wrażego
Ugrupowania.  Ciemno wszędzie,  głucho i  mokro,  grudzień
jak  dzisiaj,  do  domu  daleko.  I  naraz,  ów  poseł,  czy  ktoś
z dworskiej  służby  (znaczy  posługacz)  wychodzi  na  ulicę
i z wielkim hukiem wywala coś do kubła. Nasi Agenci z lek-
kim obrzydzeniem muszą przystąpić (wiem, z lekkim obrzy-
dzeniem  to  "przystąpili",  pokrętna  forma  gramatyczna,
wszelako użyta w celu przekazują zawiłej  treści) do spene-
trowania owych resztek. Zaznaczmy, że bynajmniej nie kubeł
z pokrywą, lecz ciutkę większy, na czterech kołach. Z wielką
odchylaną  pokrywą.  Więc  poklinając  z  lekka,  udają  się  do
wykonania  swych  służbowych  obowiązków  w  celu  spe-
łnienia patriotycznego posłania. Odsuwają jak mogą najciszej
pokrywę i wówczas Wacek mówi:

– Wicek, k..., uważaj! Tam coś jest!
–  E..., p... – wyraża dobitnie swój racjonalistyczny stosu-

nek do świata i niewiarę w duchy Wicek.
I wtedy...
–  O,  k...,  Wacek!  –  Dostrzega  majaczące  w  kuble  dwa

ślepia Bestii! Chce zatrzasnąć kubeł, lecz sparaliżowane stra-
chem mięśnie spóźniają się...  Świst pazurów, krzyki, rumor,
wycięty  na  łysych  czołach  (zostawmy  domyślności  czytel-
nika, czy ogolonych, czy pozbawionych futrzanej okrywy na
skutek nadmiernej aktywności rozumu) znak Zorro. A potem
ekipa z Archiwum X analizuje taśmy z magnetowidów, zasta-
nawia się: z jakiej planety TO przyleciało. Bo że ziemskie nie
było, pewne. Telefony komórkowe zamilkły, wysiadł zapłon
w samochodzie, nasi bohaterowie mogli tylko z wybałuszo-
nymi ślepiami czekać, wciśnięci niemal w fotele swego słu-
żbowego  merca,  wyglądając,  na  ile  wytrzeszcz  pozwolił,
przez  przyciemnione  szyby.  Minęło  kilka  zdrowasiek
(w takich  chwilach  "Zdrowaś  Mario"  to  najlepszy  miernik
czasu,  owszem,  nagle  przypomnieli  sobie  z  lekcji  religii,
i jeszcze "Aniele Boży, stróżu mój" też zmówili). Dopiero, gdy
TO, chichocząc straszliwie, podskakując pokracznie na trzech
łapach a czwartą coś przytrzymując, zniknęło w grudniowej
mgle,  gdy  umilkł  okropny  zgrzyt  zasuwanej  pokrywy
kanału, włączyło się radio w samochodzie, zapaliły ekraniki
komórek. Jak wyglądało? Przerażająco! Ale czy ciągnęło za
sobą ogon siedmiokrotny, czy pęk kabli? Któż w tych ciemno-
ściach zdołałby rozstrzygnąć?

Dziś, w roku 2010, sprawy się mają już w miarę dobrze.
Obaj agenci w zasadzie przetrwali trudną próbę losu. Z Wic-
kiem jest lepiej.  Na całkiem sporej rencie rządowej mieszka

w domku w lesie,  z  dala  od śmieciarek,  przed którymi się
ukrywa. Dni spędza na kompletowaniu wielkiego zbioru la-
lek  Barbie.  Ostatnio  nawet  pokazywali  go  w  telewizji,  od
pasa  w górę  – bo program był  dla  małych  dziewczynek  –
w którym zresztą  obiecał,  że  zacznie  nosić  spodnie.  Wacek
miał,  niestety,  pecha.  Na  skutek  przepięcia,  aparat  do
elektrowstrząsów przyłożył  do jego  czaszki  15.000  Voltów,
siedem razy więcej niż na krześle elektrycznym. Jako Agent
Policji Wacek przetrwał i ten wypadek, lecz utracił 98 % ro-
zumu oraz cały mózg. Udało mu się załatwić posadę w partii
broniącej narodowych wartości, ale dopiero po zamontowa-
niu dodatkowych 16 kB pamięci  na USB koledzy działacze
przestali  się  z  niego  śmiać.  Niestety,  problemem  jest  brak
modułów  pamięci  o  tak  małej  pojemności,  zaś  próby
dołączenia większych np. standardowych 64 MB zakończyły
się przeczytaniem Kubusia Puchatka i tak głęboką depresją,
że lekarze chcieli przeprowadzić dla ratowania życia pacjenta
lobotomię.

A co z Obcym? Jest jeszcze kilku innych nieszczęśników,
którzy mieli z nim kontakt. Radzą sobie lepiej lub gorzej, na-
znaczeni strasznym piętnem "Z", czasami pokazywani w noc-
nych programach, opowiadają o swych koszmarnych przeży-
ciach. Nikt nie wie, kto i co TO było...

Najgorszą wiadomość mam na koniec. Oczywiście, Alien
to TY! Znajomi dostrzegają w tobie pewne niepokojące cechy:
za  dobrze  się  trzymasz,  znikasz  na  całe  dni  w  pokoiku,
z którego dobiega tylko  buczenie  transformatorowej  lutow-
nicy i przenikają zapachy balsamicznych topników. Nikomu
jednak nie przyjdzie do głowy, że dyrektor handlowy wiel-
kiej firmy, przebrany za karton po majonezie, czatował w ku-
ble na śmieci siedem godzin na spaloną kuchenkę mikrofalo-
wą, z której chciał wydobyć magnetron i transformator wy-
sokiego  napięcia!  Nikt  przy  zdrowych  zmysłach  dla  takiej
głupoty nie paraliżuje systemu łączności w całej wschodniej
Europie, nie wyłącza zasilania prądem w połowie Polski, tyl-
ko po to, by się nie dostała wyrzucona kuchenka mikrofalowa
komuś innemu. Nikt... z wyjątkiem CIEBIE. Nie wierzysz mi,
uważasz, że to wszystko, żeby nabić wierszówkę... Ale ty je-
steś w roku 2004, a ja przemawiam do Ciebie z 2010...

Nie wierzysz mi, bo dlaczego miałbyś wierzyć, że czym-
kolwiek grozi opowieść nudna i miałka o tym, jakie to w na-
szym  świecie  występują  części  elektroniczne.  Taka,  nawet
jedna z najnudniejszych. Wszelako spróbuję Cię wystraszyć
i wytłumaczyć,  w czym rzecz.  Oto  gdy zgromadzisz  wcale
nie  taką  wielką  liczbę  informacji,  dostrzeżesz  możliwości.
Każdy człowiek ma pragnienie władzy, pragnienie samore-
alizacji.  Chciałbyś  widzieć  przez  ściany?  A  właśnie,  po  to
grandziłeś  tę  kuchenkę mikrofalową.  Oczywiście,  że gdyby
nikt nie wyrzucał, kupiłbyś gdzieś ten magnetron. Ale ty już
wiesz,  że możesz widzieć  przez ściany, nie wykładając ani
grosza. Szczerze mówiąc, ostatnim ogniwem łańcucha pokar-
mowego  cywilizacji  przemysłowej.  Jak  Alien  konsumujesz
odpadki, lecz nie jesteś z innej planety, jak najbardziej z tej je-
steś.  Co  więcej,  mając  dziwny  nawyk  zbierania  na  śmieci,
realizujesz swój nabożny stosunek do tutejszej techniki. Nie
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możesz zwyczajnie ścierpieć, że coś, co jest do użycia może
zostać całkiem zniszczone, czy jakoś tak. Motywy to inna baj-
ka.  Otóż  mogę  przedstawić  łańcuch  decyzyjny.  Najpierw
identyfikujesz urządzenie, potem zastanawiasz się, co z tego
da się wyciągnąć. Masz w głowie bazę danych, w której przy-
datność poszczególnych elementów jest dawno sklasyfikowa-
na.  Podstawową  sprawą  jest  fakt,  że  wiesz,  jak  to  działa.
Masz doświadczenia, że tyle wystarcza, by w chwili potrzeby
zrobić użytek z rzeczy z pozoru kompletnie do niczego.

Nie wiem, kiedy zaczyna się PRZEMIANA. Jednak chyba
pewnym jest,  że gdy doszedłeś  do etapu rozbierania  prze-
różnych urządzeń, z pełną premedytacją zebrania informacji
jak to działa, czułki już rosną.

No i do PRZEMIANY. Osobliwością techniki elektronicz-
nej jest to, że tak zwane elementy elektroniczne są piekielnie
trwałe.  Swobodnie  da  się  użyć  transformatory  zbudowane
przed II wojną światową. Słuchawki z tamtych lat są wyjąt-
kowo cenne. Zadziała większość oporników, kondensatorów.
Gorzej  z  lampami,  ale  budowanie  urządzeń lampowych to
specjalny rodzaj przypadłości. W chwili obecnej poza wyjąt-
kami,  jak  nadajniki  dużej  mocy,  jakieś  urządzenia  wy-
sokonapięciowe, lampy do niczego się nie nadają.  W szcze-
gólności do budowania słynnych wzmacniaczy lampowych.
Można to oczywiście robić, ale po co? Tak, czy owak, gdy do-
padniemy na strychu stare radio, to gdy nie ma na innego po-
mysłu,  można  z  niego  wydobyć  zazwyczaj  transformator
sieciowy, kondensator strojeniowy, czasami potencjometry.

Podstawowymi elementami elektronicznymi są oporniki.
W  szkole  wystarczy  wiedzieć,  że  mają  tyle  a  tyle  omów.
Elektronik wie o nich jeszcze więcej. Drugi parametr, to do-
puszczalna tracona moc. Zazwyczaj im większy opornik, tym
większa moc. Mówi nam, ile watów ciepła może się na tym
oporniku  wydzielić,  by  temperatura,  do  jakiej  się  nasz
element ogrzał, nie spowodowała jego zniszczenia. Oznacza
to, że w niskiej temperaturze, na mrozie w zimie opornik wy-
trzyma  więcej,  we  wnętrzu  urządzenia,  gdzie  temperatura
powietrza jest wysoka, mniej.  Zazwyczaj dopuszczalną moc
określa się dla realnej temperatury powietrza w aparaturze,
40 lub 70 stopni Celsjusza. Gdy mamy określoną moc, może-
my na podstawie oporu określić maksymalny prąd lub napi-
ęcie, jakie opornik wytrzyma. Drobiazg. Oporniki są elemen-
tami,  które  często  bardzo  dobrze  wytrzymują  impulsowe
przeciążanie, na przykład 1000 razy. Byle bardzo krótko. Ta
ich własność dość często się przydaje.

Do  czego  nam  opornik?  Za  chwilę  przykład.  Dla  jego
realizacji  jeszcze  jeden  element:  kondensatory.  Omawiając
kondensator  w  szkole,  zazwyczaj  nic  się  nie  mówi,  jakie
pojemności są technicznie osiągalne. W tej chwili w tak zwa-
nych kondensatorach o podwójnej  warstwie  nawet kilkaset
faradów.  Jest  to  jednak  szczególna  konstrukcja.  Takie  kon-
densatory,  gdzie  mamy  wyraźnie  dwie  okładki,  normalny
dielektryk  między  nimi,  mają  pojemności  zaledwie  kilku
mikrofaradów (mikrofarad – milionowa część farada). Oczy-
wiście  można na  upartego zrobić  większe,  ale  będą  drogie
i wielkie. Następną technologią, co do osiągania dużych poje-
mności  kondensatora,  są  tak  zwane kondensatory elektroli-
tyczne. Mają pojemności do kilkudziesięciu tysięcy mikrofa-
radów.  Tak zwane  "elektrolity"  służą  jako składnik  wszys-
tkich  zasilaczy  sieciowych.  Służą  tam,  jak  wcześniej
napisałem, do wygładzania tętnień wyprostowanego prądu.

Działa to tak, że gdy napięcie sieciowe przechodzi przez zero
(zmienia znak),  to  urządzenie jest  zasilane z kondensatora.
Na  oko  widać,  że  im  większą  pojemność  ów  kondensator
będzie miał, tym lepiej. Im większa pojemność, tym tętnienia
napięcia sieciowego są mniejsze. Elektrolity mają taką osobli-
wość,  że nie wolno ich stosować w obwodach prądu prze-
miennego  i  trzeba  dopilnować,  żeby  przyłączyć  właściwą
końcówkę do "+" i do "-". Wynika to z konstrukcji. "Elektrolit"
to kondensator, w którym dielektryk stanowi cienka warstwa
tlenku na metalowej folii, która jest zanurzona w elektrolicie,
w którym właśnie dzięki procesowi formowania te tlenki się
tworzą. Gdy się przyłoży napięcie w drugą stronę, proces ze-
chce się odwrócić. Kondensator zacznie przewodzić prąd, na-
grzeje  się,  elektrolit  odparuje  i  będzie  głośne  bum!  Całe
urządzenie  zostanie  zawalone  "farfoclami"  z  rozwalonego
kondensatora, a my możemy oberwać odłamkami obudowy.
W przypadku "elektrolitów" nie można przekraczać dopusz-
czalnego napięcia.  Ten  parametr  jest  szczególnie  krytyczny
w tych kondensatorach. Czasami praca przy za małym napi-
ęciu  powoduje  rozformowanie  kondensatora.  Generalnie
elektrolit powinien być stosowany na to napięcie, na jakie jest
przewidziany. No i jeszcze jedno ograniczenie: dla większych
pojemności amplituda wahań napięcia na kondensatorze nie
powinna przekraczać 0.2. Na przykład, gdy taki kondensator
pracuje w zasilaczu przy napięciu 10 V, to amplituda tętnień
nie powinna być większa niż 2 wolty.

Mając  kondensator  i  opornik,  możemy  zbudować  naj-
prostszy zasilacz z filtrowaniem napięcia. Czasami taka kon-
strukcja może się przydać w praktyce. Istnieje wiele układów,
które zadziałają przy minimalnym prądzie zasilającym i nie
wymagają  nadzwyczajnych  warunków  zasilania.  Jednym
z takich zastosowań jest dioda LED sygnalizująca, że coś jest
"w sieci".  Dość często jest  ona zasilana "tętniącym" prądem
i gdy znajduje się w polu widzenia, każde poruszenie głową
powoduje charakterystyczne "smużenie". Początkowo zabaw-
ny efekt na dalszą metę może nieźle wkurzyć. Tak czy owak,
możemy czasami to zmienić. Nie koniecznie "poprawić", ale
zmienić. Dostosować środowisko do swoich wymagań. Ukła-
dy  tego  nie  można  zastosować  dla  diod  zasilanych  bez-
pośrednio napięciem sieciowym.

Słowo o owych diodach.  Zachowują się  prawie jak nor-
malne diody. Prawie. To znaczy, przy jednej polaryzacji prze-
wodzą prąd i świecą, przy polaryzacji zaporowej wytrzymują
5  –  8  Voltów  i  ulegają  przebiciu  i  zniszczeniu.  Pracują
z prądami do 50 mA. Diody świecącej używamy standardo-
wo połączonej w szereg z opornikiem. Jeśli podłączamy ją do
napięcia  12  Voltów i  chcemy,  by płynął  przez  nią  prąd 10
mA, to łączymy ją szeregowo z opornikiem 1 kiloom i włą-
czamy w obwód w kierunku przewodzenia. Zaświeci.

Wartość  opornika  wyliczmy  tak:  od  napięcia  zasilania
odejmujemy  stały  spadek napięcia  na  diodzie  ok.  2  wolty.
Ten spadek jest wywołany barierą potencjału i działa trochę
tak jak bateria włączona w kierunku przeciwnym do napięcia
zasilania.  Po  przekroczeniu  napięcia  progowego  (jego  do-
kładna wartość zależy od koloru i typu diody) urządzenie za-
czyna przewodzić,  przy czym wartość prądu rośnie bardzo
gwałtownie.  Dlatego nie można liczyć,  że ustalimy wartość
napięcia na np. 2,3 wolta i będzie dobrze. Niewielkie zmiany
temperatury  także  powodują  zmiany  napięcia  progowego.
Może się okazać, że wystarczyło, że na urządzenie poświeciło
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słońce i  diodę  wezmą diabli.  Dlatego  stosujemy połączenie
szeregowe diody i opornika. Gdy wsadzimy w układ opornik
1000 omów czyli 1 kiloom, to nawet gdyby napięcie przewo-
dzenia diody spadło do 0 Voltów, prąd wzrośnie (wylicz za
pomocą prawa Ohma!) do 12 mA, nic się nie stanie.

No i teraz nasz układ. Znowu muszę przypomnieć: cokol-
wiek robisz, robisz to na WŁASNE RYZYKO! Jeśli nawet in-
tencje autora są najlepsze, to może się pomylić, ty możesz źle
zrozumieć, może być pech. Musisz dobrze zrozumieć i to, co
chcesz zrobić, oraz to, w czym chcesz to zrobić. Pokazuję Ci
przykładowy  układ  sygnalizacji  załączenia  transformatora
i przykładową przeróbkę, która zlikwiduje migotanie.

Zarówno kondensatory, oporniki, jak i diody oczywiście
najlepiej zakupić w sklepie. Kosztują po kilkadziesiąt groszy
za  sztukę.  Ale  przyjdzie  czas,  gdy  nie  darujesz  jakiemuś
przypadkowemu urządzeniu.

Pierwszy  rysunek  pokazuje,  co  możesz  znaleźć  w  pro-
stych  zasilaczach  sieciowych  z  migoczącą  diodą.  Rysunek
drugi pokazuje modyfikację układu. Dodano tylko kondensa-
tor  100  mikrofaradów.  Oczywiście  nic  nie  stoi  na  prze-
szkodzie, by nie-migoczący układ zamontować w samodziel-
nie wykonanej maszynie.

Z pozoru cała ta operacja nie ma większego sensu. Z po-
zoru, bo każdy raczej,  poza wyjątkowymi nadwrażliwcami,
przyzwyczai się do migotania i z fazy złości przejdzie do spo-
kojnej rezygnacji. Nie o to chodzi. Ważniejsze jest nauczyć się
manipulować elektrycznymi przebiegami. Chcemy, to go wy-
gładzimy. W podobny sposób można wykonać zasilanie dla
niebuczącego  elektromagnesu.  Musi  on  pracować przy  sta-
łym prądzie. To bardzo ważne, żeby sprawdzić, jakim napi-
ęciem  urządzenie  jest  zasilane.  Najważniejsza  nauka:  jak
wielki kondensator dać. Wbrew pozorom, można szybko na-
wet w pamięci  oszacować jego pojemność.  Wystarczy znać
tylko  opór  obciążenia  (w  naszym  wypadku  100  omów).
Wiemy, że w tym układzie transformator będzie dostarczał
50 razy na sekundę prądowego kopniaka. Pojemność szacuje-
my z tak zwanej STAŁEJ CZASOWEJ. Jest to iloczyn pojem-
ności i oporu i, proszę mi wierzyć, omy x farady = sekundy.
A najczęściej ułamki sekund. Jeśli siedzimy w tramwaju i nie
chce  się  nam  wyciągać  kalkulatora,  możemy  w  głowie

oszacować. OSZACOWAĆ, nie wyliczyć, potrzebną wielkość.
Dla  łatwości  rachunku  przyjmijmy  wartość  stałej  czasowej
0.01 sekundy czyli 1/100 sekundy, gdyby ktoś miał problemy
z  ułamkami  dziesiętnymi.  (I  takie  zdarzają  się  efekty
współczesnej  edukacji).  Ponieważ  rc=tau  (stałą  czasową
oznaczamy  zwykle  literką  tau  ale  nie  będziemy  utrudniać
składu,  napiszmy  zamiast  po  grecku,  to  za  pomocą  łaci-
ńskiego alfabetu tau, r to opór, c pojemność) to c=tau/r.

Ile wyjdzie? 1/100 przez 1000. W głowie liczymy "dziesięć
do  minus  drugiej  przez  dziesięć  do  trzeciej".  Operacja
sprowadza się do odjęcia od minus 2 liczby trzy. Co daje nam
minus 5. Nie, nie tłumaczę JAK się to liczy. Podziel, Czytel-
niku, 1/100 przez 1000, o to chodzi. Do wykonania tej opera-
cji  przydadzą się  operacje na potęgach.  Więc jak umiesz li-
czyć na potęgach, to siedzisz sobie w pociągu, gapisz się tępo
w okno i wszyscy współczują mamusi "o, jaki biedny autyk..."
A ty PROJEKTUJESZ.

No dobra. Wykombinowaliśmy, że potrzebujemy konden-
satora o pojemności jakiej? 10 do minus piątej. CZEGO? FA-
RADA.  Trzeba  się  nauczyć  żonglować  jednostkami.  Jedni
w prostocie  swego  umysłu  ćwiczą  emanację  własnego  poj-
mowania świata (prawą i prostą), waląc prawym i prostym
w mordę, ewentualnie pracowicie w worek treningowy, na-
tomiast ty możesz poświęcić trochę czasu na trening walenia
potęgami.  Zaręczam,  że  gdy  ten  od  worka  przejdzie  na
emeryturę, ty ciągle jeszcze będziesz mógł załatwić na cacy tą
potęgą i faradem. Więc 10 do minus piątej czyli 1 stutysięczna
farada. Czyli 10 mikrofaradów. To jest niewielki kondensator
elektrolityczny. Ponieważ oszukaliśmy ze stałą czasową, żeby
łatwiej liczyć, 2 razy 10 mikrofaradów mnożymy przez dwa
i mamy dokładną wartość.

Używając  rozumu,  operację  zaprojektowania  układu
elektronicznego  sprowadziliśmy  do  działań  –2-3=-5  oraz
10x2=20. Taka mniej więcej skomplikowana matematyka jest
potrzebna.  Dobrze,  ale słowo o tej  stałej  czasowej.  To czas,
gdy  kondensator  rozładuje  się  do  ok.  0.6  napięcia  począt-
kowego.  Nie  bardzo  wiadomo,  o  ile  trzeba ograniczyć  tęt-
nienie, żeby nie dokuczało. Na wszelki wypadek zwiększamy
wartość  kondensatora  5  razy.  Tak  wygląda  projektowanie:
coś daje się precyzyjnie wyliczyć, coś się bierze "z powietrza".
Jak za mało, to dołożymy.

Kontynuując  wątek  urządzeń  sygnalizacyjnych,  omówi-
my  urządzonko  zwane  "buzerem".  Właściwsza  nazwa,  to
chyba głośnik piezoelektryczny, ale pewności nie mam. Co to
jest? Kawałek okrągłej blachy o średnicy około od 20 do 40
mm, grubości 0.3 mm. Na tej blasze mamy naniesiony cera-
miczny placek  "bimorfa".  To  rodzaj  "porcelany",  która  pod
wpływem  pola  elektrycznego  kurczy  się  lub  rozszerza.
Bimorf  to spieczone ze  sobą dwie  warstwy takiej  ceramiki,
które  reagują  przeciwnie  na  przyłożone  pole.  Rezultatem
takiego zachowania jest to, że blacha z bimorfem, pod wpły-
wem pola  elektrycznego,  wygina  się  jak  membrana  bębna.
Nie dostrzeżemy tego efektu, ale możemy go usłyszeć. Tak
właśnie odzywają się zegarki, oraz elektroniczne kartki z ży-
czeniami. Mówiąc krótko, jednym ze źródeł owych buzerów
mogą być listy z imieninowymi gratulacjami. Żaden interes
specjalnie kupować takie kartki, żeby z nich maszynerię wy-
dłubywać,  ale  prawda  jest  taka,  że  jak  znajdziemy  prze-
szkadzającą  kartkę,  to z nudów możemy właśnie wydobyć
z niej  to  cudo  współczesnej  techniki.  Co  z  niego  możemy
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zrobić?  Ja  próbowałem manipulator  do  majstrowania  przy
pojedynczych atomach. I to jest możliwe. Jeśli uda się prze-
trwać jeszcze  kilka  odcinków,  to  dojdziemy do  omówienia
układu skaningowego mikroskopu tunelowego. Jest to w za-
sięgu amatorskich możliwości. No to już wiesz, jakim cudem
w  roku  2010  wyrosły  Ci  czułki:  majstrowaliśmy w  wolnej
chwili,  zamiast  drapać  się  ucho  w  kodzie  genetycznym...
Właśnie do takich rzeczy te buzery też mogą nadać. Zaś na co
dzień całkiem te same, które siedzą w kartach, które przysłał
nam ktoś w przypływie rozpaczy, nie mogąc wymyślić nicze-
go sensownego, nadadzą się do skonstruowania syreny alar-
mu,  która  będzie  wyła  jak  wszyscy  diabli.  Tajemnica  tkwi
w dwu posunięciach. Jednym z nich jest przywalenie na nasz
ceramiczny  placek  napięcia  nawet  do  100  Voltów  wy-
muszającego drgania. Drugim jest przyklajstrowanie na przy-
kład papierowej membrany za pomocą kleju typu cyjanopan.
Konstrukcja membrany jest banalna. Wycinamy z papieru (na
przykład z kartki zeszytu) kółko o średnicy 7– 10 cm. Naci-
namy je do środka i sklejamy tak, żeby powstał stożek. Teraz
czubek  stożka  przyklejamy do  środka  membrany.  Dokład-
niejszy opis tej konstrukcji, być może po tem. Teraz o samych
"buzerach" słowo. Napięcie podajemy jeden biegun na blachę,
drugi  na  elektrodę  napyloną  na  ceramikę.  Raczej  należy
unikać lutowania, bo wysoka temperatura niszczy niezwykłe
właściwości  ceramiki.  Jednak udaje  się  i  to:  brutalne  przy-
lutowanie przewodów bezpośrednio do elektrody. Z lutowa-
niem do nośnej blachy gorzej, bo na ogół się bardzo kiepsko
lutuje. Można coś na nie zacisnąć.

Aby buzer się odezwał, trzeba przyłożyć na niego zmien-
ne, najlepiej przemienne napięcie o częstotliwości kilku kilo-
herców.  Zazwyczaj  adekwatna  wartość  zawiera  się  gdzieś
pomiędzy  800  Hz  a  2  kHz.  Emitowana  moc  akustyczna
będzie największa, gdy się trafi z częstością w zakres mecha-
nicznego rezonansu urządzenia.  Napięcie takie stosunkowo
najłatwiej wyprodukować za pomocą układu elektronicznego
zwanego  multiwibratorem.  Jeśli  zastosujemy  transformator
do  podbicia  napięcia,  uzyskamy  właśnie  "to"  piekielnie
denerwujące urządzenie, wyjące jak opętane i na dodatek po-
bierające bardzo mało mocy. Ta ostatnia cecha wynika z tego,
że  za  pomocą  naszej  konstrukcji  udaje  się  uzyskać  bardzo
dużą sprawność przetwarzania energii  elektrycznej na aku-
styczną.  W  głośnikach  ta  wartość  wynosi  zazwyczaj  tylko
kilka procent, ale szczerze mówiąc, nas jako praktyków inte-
resuje fakt,  że zawyje jak cholera. Nasz buzer może jeszcze
pełnić rolę odwrotną, niejako przetwornika energii akustycz-
nej na elektryczną, czyli mikrofonu. Może to być jednocześnie
bardzo płaska i bardzo czuła konstrukcja.  Entuzjaści wszel-
kiego  rodzaju  maszyn  podsłuchowych  nadstawią  uszu,  bo
takie coś da się ukryć nawet w okładce książki. No, ale o tym
wszystkim mam nadzieję "potem". Jak na razie, chciałem Cię
przekonać,  że  otacza  nas  mnóstwo  bardzo  interesujących
śmieci i że ów głośnik piezoelektryczny do nich właśnie na-
leży.

Jak w poprzednim odcinku obiecałem, podaję sposób za-
brania  się  za  skonstruowanie  "szybkościowego"  radia.  Nie
wiem, na ile osobom nie obeznanym z elektryką schemat po-
może, ale trudno, trzeba spróbować. Zasadniczą trudnością
skonstruowania  naszej  machiny  jest  pozbieranie  wszelkich
niezbędnych elementów. Niestety, większość z nich jest moc-
no z demobilu. Kto wie, czy nie największy kłopot może być

ze  zdobyciem  tak  zwanych  wysokoomowych  słuchawek.
Trzeba  wyjaśnić,  że  popularne  dziś  i  łatwe  do  kupienia
w sklepie, mają uzwojenia o oporności 32 omy lun około 470
omów. To, niestety,  jest  "zupełnie nie to".  Potrzebne są słu-
chawki po dziadku czołgiście, radiotelegrafiście, o oporności
około 2000 omów. Dlaczego takie? Na upartego moglibyśmy
dołączyć i te na 32 omy, lecz wymagałoby to wykonania do-
datkowego uzwojenia na cewce obwodu rezonansowego. Tu
zaczynają  się  "schody",  ponieważ  co  prawda  dość  łatwo
możemy  wyliczyć  stosunek  liczby  zwojów,  lecz  najpierw
może  się  okazać  konieczne  ustalenie  tej  liczby  zwojów
w uzwojeniu zasadniczym (co bywa osobnym i nie zawsze ła-
twym zadaniem) i tu diabli wezmą podstawową ideę przed-
sięwzięcia, żeby dało się w miarę szybko i łatwo.

No więc, co my tu jeszcze mamy do zdobycia?? Cewkę na
rdzeniu anteny ferrytowej. Antenę można kupić albo wydo-
być ze starego radia. Jeśli znajdziemy na nie uzwojenie, to po-
zostawiamy  je.  Może  się  nam  przydać.  Jeśli  mamy  "gołą"
antenę, czyli pręt ferrytowy, nawijamy na nim 150-300 zwo-
jów drutu o średnicy 0,1 do 0.3 mm izolowanego. Dokładna
liczba nie jest istotna, tym razem chodzi tylko o sprawdzenie
czy to w ogóle ruszy. Słowo o drucie nawojowym. Może to
być tak zwana lica wciąż gdzieniegdzie jeszcze do zdobycia
(ale nie do kupienie), może to być drut z rozwinięcia transfor-
matora. Istotne dla naszego eksperymentu jest tylko tyle, że-
by nie miał on "gołych", pozbawionych izolacji  miejsc,  żeby
nie utworzył na antenie "zwartego zwoju". Druty, którymi się
uzwaja  transformatory,  są  izolowane  tak  zwaną  emalią,
cienką,  elastyczną  powłoką,  rodzajem  farby.  Nadaje  ona
trochę ciemniejszy kolor przewodowi i miejsca, gdzie jest on
jej  pozbawiony, dość łatwo poznać jako jaśniejsze łaty. Jeśli
uzwojenie transformatora,  z  którego chcemy zastosować na
naszą cewkę, było zalane żywicą, to zapewne emalia podczas
odwijania miejscami się poodrywała i niestety drut nadaje się
raczej do zawiązywania baloników na Sylwestra. Nie uda się
nam raczej uzwoić cewki przewodami w grubej plastykowej
izolacji służącymi do łączenia. Generalnie kawał drutu nawo-
jowego w warunkach naszej cywilizacji powinien dać się zdo-
być. Nie jest też bardzo istotny rozmiar pręta anteny ferry-
towej, gdyż służy tu jako rdzeń cewki, a nie jako antena.

Kondesator strojeniowy. Do wydobycia ze starych odbior-
ników. Nie wiem, czy się jeszcze takie produkuje. Współcze-
śnie obwody są strojone za pomocą diod pojemnościowych.
Ale  może się nam coś takiego uda zdobyć.  Najlepsze z ra-
dioodbiorników  z  połowy  naszego  wieku.  Kondensatory
takie mają charakterystyczny wygląd: stos równolegle umo-
cowanych  blaszek  obraca  się  i  zanurza  w  drugim  stosiku
takich blaszek. To, co się rusza, bywa zwane rotorem konden-
satora, to co jest stałe – statorem kondensatora. Nie są istotne
te nazwy, natomiast ważne jest, żeby urządzenie nie było po-
gięte  i  żeby  blaszki  rotora  i  statora  nie  dotykały  do  siebie
i "robiły zwarcia". Inaczej będzie to zwyczajny kawał metalu
nie kondensator strojeniowy. Możemy też spotkać miniaturo-
we konstrukcje od odbiorników tranzystorowych, w których
nic  nie  widać,  tylko  wystaje  ośka  i  mamy dostęp do koń-
cówek.  W takich  kondensatorach  rotor  od  statora  oddziela
folia plastykowa, nie tylko chroni od zwarcia, ale pełni rolę
dielektryka. Dzięki temu odległości pomiędzy okładkami są
małe, przez co mamy mały rozmiar całego urządzenia. Co to
są te kondensatory, co z dielektrykiem opowiem dalej.
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Dioda, napisałem na schemacie DOG 61. Najlepsza będzie
"germanowa detekcyjna" Ale nie koniecznie germanowa, po-
winno zadziałać także z krzemową, jakąś diodą impulsową.
Jeśli poprosimy znajomego elektronika o coś takiego, powi-
nien bez kłopotu wyciągnąć z jakiegoś  pudełka i  nam dać.
Zadziałają tu nawet zepsute tranzystory,  w których ocalało
jedno złącze na przykład prawie wszystkie z serii BC (BC107,
BC108, BC147, BC148).

Uziemienie  –  tak  zwane  porządne,  czyli  można  się
podłączyć do kaloryfera albo do rury wodociągowej. Antena
– 20-30 metrów przewodu powieszonego najmniej kilka me-
trów ponad budynkami (jeśli pomiędzy wieżowcami na wy-
sokości kilku metrów nad ziemią, to nie zadziała).

Nasz odbiornik nie nada się do niczego więcej niż do za-
demonstrowania,  jak działa radio.  Ale tyle  wystarcza,  żeby
wart był wysiłku, a nawet bardzo wart. Zapewne usłyszymy
kilka  audycji  nałożonych na  siebie,  z  marną jakością  i  być
może zapamiętamy tę chwilę na całe życie, gdy ruszyło wła-
snoręcznie skonstruowane radio.

Jak to działa? Antena jakimś cudem "wyłapuje " fale. Do-
kładnie  generują  one  w  długim  drucie  napięcia.  Budynki,
w których konstrukcji jest dużo żelaza, "ekranują" przestrzeń
od  fal  radiowych,  dlatego  antena  musi  wisieć  możliwe  w
otwartej  przestrzeni.  Prądy  płyną  pomiędzy  anteną  i uzie-
mieniem. Nie może ono być dla nich zawadą, dlatego nie wy-
starczy kołek wbity w grunt, lepiej przykręcić się do kaloryfe-
ra. Jeśli jacyś panowie w beretkach niczego nie popsuli, to jest
on dobrym uziemieniem.

Teraz obwód rezonansowy złożony z cewki i kondensa-
tora. On daje się rozbujać napięciom odpowiadającym mniej
więcej  jego  częstotliwości  rezonansowej.  Natomiast  prądu
o innych  częstościach  "nie  ruszają  go".  Ich  amplituda  jest
mała. Dlatego przy odrobinie szczęścia, kręcąc ośką konden-
satora,  uda się nam zmienić stację.  Kondensator czyli  dwie
płyty z przewodnika,  które są do siebie zbliżone (np. dwie
płaskie blachy ustawione równolegle). Takie urządzenie ma
własność gromadzenia ładunku. Zasadniczo fizycznie nie ma
znaczenia, która blacha od anteny, która do ziemi, ale zazwy-
czaj stator jest  połączony z obudową kondensatora, dlatego
lepiej jest  go połączyć z ziemią,  a rotor z anteną. Tak więc
widać,  że  znowu,  jak  w  transformatorze,  kluczem sukcesu
jest wiedzieć, gdzie są końcówki i do czego służą. Włożenie
dielektryka, czyli choćby szklanej płyty, zwiększa pojemność
kondensatora. Jego pojemność jest wprost proporcjonalna do
powierzchni  płytek,  odwrotnie  do  odległości  między  nimi
i wprost  proporcjonalna  do  stałej  dielektrycznej  czegoś,  co
wsadzimy  pomiędzy  okładki.  Naturalnie,  to  coś  musi  być
izolatorem. Dlatego w miniaturowych kondensatorach stroje-
niowych,  gdzie  dzięki  folii  odległości  między  okładkami
zmniejszono np do 0,1 mm, dzięki  temu oraz stałej  dielek-
trycznej pojemność jest taka sama albo i większa jak w kon-
densatorach strojeniowych powietrznych, które mają znacz-
nie większe wymiary.

Cewka  gromadzi  energię  pola  magnetycznego.  Jeśli  za-
stosować  mechaniczne  analogi  układu  rezonansowego,  to
możemy sobie  wyobrazić  dyndający się  na  sprężynie  góra-
dół ciężarek. Cewka robi za ciężarek, kondensator za spręży-
nę. Jak powiedziałem, ilość zwoi może być różna, celujemy
gdzieś na zakres pomiędzy 100 kHz a 2,3 MHz. Ile dokładnie
– zależy od rdzenia ferrytowego. Niestety, nie mam pojęcia,

jaki się Ci, Czytelniku, uda zdobyć, dlatego mogę powiedzieć
tyle,  że  150-300  zwojów.  Jeśli  rdzeń  będzie  długi  trzeba
zmniejszyć tę liczbę może nawet poniżej 150. Najważniejsze,
żeby był to rdzeń od anteny ferrytowej od radia, a nie coś in-
nego (np pręt ebonitowy albo rdzeń od cewki wysokiego na-
pięcia  od  jakichś  urządzeń  medycznych).  W  tej  mierze
w wyjątkowych wypadkach trzeba przeprowadzić śledztwo,
gdyby  nie  zadziałało.  Urządzenie  można  zmontować  na
jakimś  kawałku  deski,  nawet  grubej  tektury.  Poszczególne
elementy możemy przymocować nawet taśmą klejącą. Istot-
ne,  żeby połączenia elektryczne były prawidłowe i solidne.
Najlepiej  wykonać je  drutem 1 mm, można go przeciągnąć
przez otwory przebite w tekturce.  Jeśli  zdobędziemy praw-
dziwą diodę germanową, przy lutowaniu trzeba koniecznie
złapać  płaskoszczypami  za  końcówkę  pomiędzy  diodą
a miejscem  lutowania.  Płaskoszczypy  odprowadzą  ciepło
z końcówki i nie dopuszczą do przegrzania się złącza i uszko-
dzenia go. Nie warto konstrukcji tym razem poświęcać wiele
wysiłku, bo spełni tylko rolę dydaktyczną i terapeutyczną: jak
zadziała, przestaniemy wierzyć w radiowe duchy.

Adam Cebula
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Nie twierdzę, że to była święta, czy choćby
trochę porządna dziewczyna. Wcale nie. 

Raymond Chandler, "Żegnaj laleczko"

Osiemnaste  urodziny  Agnieszki  udały  się:  kilkanaście
dziewczyn z jej klasy i chłopcy do pary. Był szampan i to, co,
kto ze sobą przyniósł. Nic też dziwnego, że następnego dnia
Agnieszkę głowa bolała, jak wszyscy diabli. Ani z tym spać,
ani pójść na miasto.

Czym przypieczętować świeżutką dojrzałość? Dziewczy-
na zabrała się za porządki w swoim pokoju – za kilka wci-
śniętych do szafy worków z folii, w których upakowano stare
zdjęcia, książki z bajkami i zabawki. Agnieszka wypatroszyła
pierwszą  z brzegu  reklamówkę.  Posypały  się  fotografie:
Agnieszka  na  przedszkolnym  balu,  Agnieszka  idzie  do
pierwszej klasy podstawówki.

Dziewczyna skrzywiła się i wepchnęła zdjęcia na powrót
do worka. Sięgnęła po następny pakunek. Spod folii wyjrzał
cały  bukiet  lalek Barbie ze  sfilcowanymi fryzurami,  i jeden
Ken – plastikowy lalczyny chłopak.

– Ojej, wygląda całkiem jak profesor Kowski! – zadziwiła
się dziewczyna, patrząc na syntetycznego przystojniaka.

Podobno  zakochani  widzą  to,  co  chcą  ujrzeć,  a nie,  co
istnieje realnie. Z Agnieszką pewnie też tak było, bo strasznie
się w Janie Kowskim, poloniście uczącym w jej liceum, kocha-
ła. Kowski przystojny był i bardzo miły – tak uważała więk-
szość dziewcząt z maturalnej klasy Agnieszki. W tej męskiej
beczce miodu tkwiła jednak łyżka dziegciu: Kowski był żo-
naty.  “Aśka, daj  sobie z nim spokój”,  mówiły jej  koleżanki.
Ona jednak przypominała  im,  że  dziesięć  lat  wcześniej  ak-
tualna żona polonisty była jego uczennicą, że pobrali się za-
raz po jej maturze. Jak zrobił tak raz, to może zrobić i drugi,
twierdziła Agnieszka. Wszystko więc proste, oprócz jednego
– profesor Kowski nie zwracał na Agnieszkę uwagi. Mimo że
laska z niej  była super, co poświadczała kolejka chłopaków
starających się o jej względy.

–  Takiś  podobny do  niego  – mruczała  dziewczyna,  ści-
skając plastikową talię Kena wskrzeszonego z worka starych
zabawek. – Pomógłbyś mi, co nie? W końcu do twojej Barbie
podobna jestem, wszystkie chłopaki tak mówią.

Żadnej  w tym  przechwałki:  Agnieszka  wysoka  była
i szczupła, biust miała okazały, oczy niebieskie i wielkie, do
tego włosy jasne, gęste, długie.

Trzymając zabawkę sprzed lat, dziewczyna nagle przypo-
mniała sobie scenę z dawno oglądanego w telewizji  horroru
i odtworzyła  ją:  pocałowała  plastikowego  chłopca  w usta,
wyszeptała mu w ucho improwizowane zaklęcie miłosne. Cel
tej  magii  był  przejrzysty:  magister  Jan  Kowski  miał  się
w Agnieszce zakochać,  a gdy ona zda maturę – poprosić  ją
o rękę.

Nazajutrz Agnieszka przez całą lekcję polskiego wpatry-
wała się  w nauczyciela.  Na przerwie  zadawała  mu pytania
związane  z przerabianym  tematem.  Dnia  następnego
wszystko to powtórzyła, kolejnego – także. Za każdym razem

prężyła  pierś,  odgarniała  włosy  i spoglądała  zalotnie.  Każ-
dego też wieczoru, w swoim pokoju, Agnieszka tuliła  Kena
i patrząc mu w oczy, rzucała zaklęcia. Z godziny na godzinę
silniej wierzyła w skuteczność takiej magii.  I nie minęły trzy
dni, a czar poskutkował.

W szkole  magister  Kowski wezwał Agnieszkę,  po czym
sprawdzając, czy nikt ich rozmowy nie słyszy, zaproponował
jej  wieczorne  spotkanie.  Miała  na  niego  czekać  w centrum
miasta,  skąd  jego  samochodem  pojechaliby  na  wycieczkę.
Dziewczyna natychmiast się zgodziła.

Kowski miał dwa razy tyle lat,  co Agnieszka, być może
więc  doświadczenie  pozwoliło  mu  wyczuć  jej  intencje.
A może to jednak magia, jak w filmowym voodoo, przyniosła
efekty?  Lecz  bez  względu  na  przyczyny,  faktem  było,  że
w małżeństwie Kowskiego wiało ostatnio nudą, zaś nauczy-
ciel  nie  miał  większych  skrupułów,  by  zafundować  sobie
romans ze śliczną małolatą.

Jan  z Agnieszką  spotykali  się  odtąd  kilka  razy  w tygo-
dniu, zawsze w innej dzielnicy miasta, w tamtejszych kawiar-
niach, kinie. Jeździli  też razem na wycieczki. Samochód na-
uczyciela służył za środek transportu, a gdy wjeżdżali do la-
su, stawał się gniazdkiem miłości.

Dwa  miesiące  szybko  minęły.  Nadeszła  zima,  a wtedy
ochłodła też namiętność Kowskiego – dla niego romans się
skończył. Czyżby czar prysnął? Jaka by tego nie była przy-
czyna, nauczyciel powiedział dziewczynie: “Żegnaj”. A było
to akurat w dniu, w którym Agnieszka chciała spytać Kow-
skiego, kiedy się rozwiedzie i ją o rękę poprosi.

– Żegnaj?! O nie, to nie koniec! – krzyknęła dziewczyna.
Rozwścieczona wróciła do domu. Tam wyjęła z szafy Ke-

na i patrząc mu w plastikowe oczy, powiedziała:
– Zdradziłeś Barbie, świnio. Masz przerąbane!
Rzuciła  lalką  o ścianę,  aż  syntetyczne  nogi  odpadły  od

korpusu. Dobrze ci tak! – pomyślała z satysfakcją dziewczyna
i podniosła  sponiewieranego  Kena  z podłogi.  Przypomniała
sobie oglądany kiedyś horror i jednym szarpnięciem urwała
lalce głowę. “Żegnaj!” – rzuciła to słowo, jak klątwę.

Ken wyglądał na przegranego, taki też los miał dosięgnąć
magistra Kowskiego. Agnieszka, by dopełnić wyczuwanego
intuicją rytuału, wyjęła z szafy worek z zabawkami i wcisnęła
do niego plastikowe szczątki.  Potem wyniosła  reklamówkę
przed blok, do pojemnika na śmieci.

Nie minął tydzień, a czar zadziałał. Choć faktem jest, że
magii pomogły ostre, ruchliwe i długie języczki przyjaciółek
Agnieszki. Ona sama też nie szczędziła zachodów, by życie
Jana Kowskiego runęło w gruzy.

Klątwa  pisała  poloniście  czarny  scenariusz.  Najpierw
w szkole, podczas przerwy, gdy grupa uczniów przepychała
się na korytarzu, w trakcie szamotaniny ktoś Kowskiego ze-
pchnął ze schodów. Nauczyciel upadł i złamał nogę. Wszyscy
nauczyciele, z Kowskim włącznie, uznali to zdarzenie za wy-
padek.  Nogę  poloniście  zagipsowano  i musiał  tygodniami
siedzieć uwięziony w domu. Niewiele więc mógł przedsięw-
ziąć, gdy każdy kolejny dzień stawał się niczym senny kosz-
mar.
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Czarnych owoców klątwy, w której Ken był narzędziem,
Kowski zebrał sporo. Po pierwsze, jego żona dostawała wiele
telefonów  i listów  mówiących  o licznych  zdradach  Jana.
Dyrektorce  szkoły  również  składano  doniesienia  o na-
gabywaniu uczennic przez magistra Kowskiego. Tego było aż
nadto – molestowanie, a kto wie, może nawet gwałty na nie-
letnich! Jednak prokuratora nikt w to nie chciał  mieszać, bo
zbyt  mało  było  dowodów,  a skandal  by  obrzucił  błotem
wszystkich,  z pedagogami  i dyrektorką  włącznie.  Sięgnięto
więc po inny sposób – dyrektorka szkoły nakazała poloniście
złożyć  dobrowolnie  rezygnację.  Co  miał  pod  taką  presją
zrobić?! Nie był bez  winy,  wiedział, że się  nie wyłga,  więc
zwolnił się z pracy.

Miesiąc później żona wystąpiła o rozwód. Były nauczyciel
stracił  mieszkanie,  samochód.  Wszystkie  materialne  dobra.
Odtąd  z trudem  utrzymuje  się  z akwizycji  środków  czysz-
czących.

Po  maturze  Agnieszka  poszła  na  studia.  Zaczęła  też
zbierać figurki Kena i ma ich całą kolekcję. Przyjaciółki przy-
chodzą  do  niej  po  rady  i pomoc w magicznym uwodzeniu
chłopców oraz pozbywaniu się niewiernych kochanków.

W życiu miłosnym Agnieszce zawsze się wiedzie. Strasz-
nie  jest  teraz  zakochana  –  z wzajemnością,  oczywiście  –
w pewnym wykładowcy. Ten doktor filologii ma około czter-
dziestki i podobny jest, wypisz wymaluj, do Kena, chłopaka
Barbie.

Tadeusz Oszubski
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O ile Severus Snape nie znosił  Halloween w sposób ży-
wiołowy, uważając je za święto głupawe, barbarzyńskie i zu-
pełnie pozbawione ducha jakiejkolwiek ludzkiej godności, to
Boże  Narodzenie  wprost  przeciwnie...  Hmmm...  Lubił?  Za
dużo  powiedziane.  Tolerował...?  Kiedy  Severus  sam zasta-
nawiał  się  nad  swoim stosunkiem  do  Bożego  Narodzenia,
znajdował  wewnątrz  siebie  uczucia  ambiwalentne  do  tego
stopnia, że to zbijało go z tropu. Powiedzmy sobie szczerze,
dawno temu kolejno następujące po sobie Gwiazdki rozcza-
rowywały małego Severka do tego stopnia,  że na to święto
zwyczajnie się obraził. A kiedy Severek stał się dużym Seve-
rusem, ta uraza pozostała gdzieś na dnie jego duszy.

Z jednej strony cenił  święta w Hogwarcie za ich spokój.
Większość kadry pedagogicznej  rozjeżdżała  się  na  ferie  do
swoich rodzin. Podobnie uczniowie: w szkole zostawało tyl-
ko  kilku  nieszczęśników,  którzy  z różnych  powodów  nie
mieli  się  gdzie  podziać.  (Między  innymi  Potter,  wrrrr...)
W tym okresie zamek był wyludniony i cichy, przez co zda-
wał się nawet jeszcze większy niż zwykle. A to Severusowi
bardzo  odpowiadało  –  miał  więcej  czasu  dla  siebie  i nie
musiał  interweniować  w rozmaitych  obłąkanych  sprawach,
dziejących się zawsze pomiędzy dorastającymi nastolatkami.

Z drugiej strony natomiast, w wigilię już około południa
zaczynał  odczuwać  chandrę,  która  pogłębiała  się  w sposób
ciągły, by przy kolacji osiągnąć mniej więcej wyrównany po-
ziom czarnej  depresji.  Każdego roku rozglądał  się  po  świ-
ątecznie udekorowanym Wielkim Hallu (taki wysiłek dla tej
garstki  ludzi),  po  roześmianych  twarzach  wokoło  choinki
i miał ochotę wyć (może kiedyś nawet to zrobi, ku wielkiemu
przerażeniu Poppy Pomfrey). Oblicza ludzi, którzy udają, że
nie są samotni.  Oczy dzieciaków, które pozornie się cieszą,
a wyraźnie w nich można wyczytać,  że chciałyby być gdzie
indziej  –  ale  w tym  “gdzie  indziej”  nie  są  mile  widziane.
Może prócz Pottera... Chłopak nie tęsknił za domem. Widać
święta u mugoli uważał za mniej atrakcyjne.

Tymczasem  jednak  był  mroźny  poranek  22  grudnia,
a Severusowa depresja dopiero majaczyła na dalekim hory-
zoncie. Pogoda była idealna: słońce świeciło, śnieg się skrzył
i wszystko wyglądało jak na kiczowatej świątecznej pocztów-
ce, takiej za dziesięć knutów. Snape wraz z innymi Opieku-
nami stał przed głównym wejściem, obserwując, jak rozrado-
wani uczniowie pakują się do bryczek zaprzężonych w the-
strale.  Skrzydlate  konie  potrząsały  czarnymi  łbami,  a ich
wypukłe,  niesamowite  oczy  odbijały  światło  jak  ciemne
lusterka.  Jak  zwykle,  pomiędzy  dzieciakami  znalazło  się
kilkoro, które je widziały i omijały z szacunkiem. Tylko Luna
Lovegood  jak  zawsze  głaskała  jedwabiste  karki,  nie  przej-
mując się tym, że dla reszty wygląda to dziwacznie.

Ostatnia  grupa  z tupotem  przebiegła  obok  nauczycieli,
taszcząc  kufry.  (“Do  widzenia,  do  widzenia!  Wesołych
świąt!”)  Snape  miał  w perspektywie  przyjemny  wieczór,

spędzony przy lekturze i drinku, więc był w stanie ścierpieć
nawet  Alexę  Toran,  śpiewającą  na  całe  gardło  kolędy  po
gaelicku (z brytyjskim akcentem). To, że nie miała głosu ani
słuchu, zdawało się nie przeszkadzać nikomu, łącznie z nią
samą.

W  końcu  za  bramą  zniknął  ostatni  pojazd.  Severusowi
odechciało  się  wracać  do  znajomych  lochów.  Zawinął  się
szczelniej w swoją czarną pelerynę i wolnym krokiem ruszył
na spacer.

Między  oszronionymi  gałęziami  niskich  świerków uwi-
jały się czerwonobrzuche gile. Częściowo zamarznięte jezioro
odbijało blady błękit zimowego nieba jak gigantyczne zwier-
ciadło,  a jego brzegiem dreptało kilka saren i jeden osamot-
niony  thestral.  Severus  uznał,  że  nie  zniesie  dłużej  tego
strasznego kiczu i skręcił w łukowate przejście,  prowadzące
do wewnętrznych ogrodów, opustoszałych o tej porze roku.
Gdzieś z dala dobiegały wesołe okrzyki i basowe szczekanie.
Na zadeptanym trawniku stały dwa śniegowe bałwany. Je-
den -niski i jakby przygarbiony, z gałązkami tui, imitującymi
krzaczaste brwi – dzierżył miotłę. Drugi,  wyższy i smuklej-
szy, miał zadzierzysty nos z korzenia pasternaku oraz fryzu-
rę ze starego mopa.

–  Norma – mruknął Snape, wbijając bałwanowi różdżkę
w brzuch ruchem nożownika. – Relashio!

W  ciągu  paru  minut  z figury  pozostała  kupa  mokrej
śniegowej  kaszy.  Podobiznę Filcha Severus zostawił  w spo-
koju. Niech sam załatwia swoje sprawy.

W chwili, gdy Severus przeszedł przez następną bramkę,
coś  niespodziewanie świsnęło mu nad głową,  a w sekundę
później straszliwy cios obalił go na ziemię. Palce członka Za-
konu Feniksa niemal bez udziału świadomej woli zacisnęły
się na różdżce. Jednym błyskawicznym ruchem przekręcił się
na plecy, wzrokiem szukając wroga. Zamarł...  Tuż nad nim
wielka  zębata  paszcza  ziała  gorącym  smrodem.  Z ostrych
kłów zwisały cienkie nitki śliny.

– Puszek!! Niedobry pies! Brzydki piesek! Zostaw pana! –
rozległ się pełen nagany znajomy bas Hagrida.

Zaambarasowany wykładowca Opieki  Nad Magicznymi
Stworzeniami  postawił  Mistrza  Eliksirów  jednym  szarp-
nięciem na nogi,  a następnie otrzepał  ze śniegu z takim za-
pałem, że Snape omal się znów nie przewrócił. Gigantyczny
pies warował obok – z miną, jakby zastanawiał się,  czy jest
już wystarczająco głodny.

– Cholibka, on chyba myślał, że pan profesur chce mu za-
brać kijek – tłumaczył Hagrid z zakłopotaniem.

Snape  obejrzał  się  za  siebie.  “Kijkiem” nazwano tu bez
wątpienia owo grube polano, którym omal nie dostał w gło-
wę. Jednak chyba jakiś święty od Eliksirów miał dziś w nie-
biosach  dyżur  i stwierdził,  że  Severus  Snape  nie  powinien
spędzać  Bożego  Narodzenia  w szpitalu.  Szczerze  mówiąc,
Severus nie przepadał za Hagridem. Co prawda gajowy za-
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wsze zwracał się do niego z szacunkiem i nigdy nie dawał do
zrozumienia,  że jest od Snape’a dwa razy starszy;  niemniej
sytuacja,  w której  Severus  ze  swym niebagatelnym metrem
dziewięćdziesiąt trzy musiał patrzeć na rozmówcę z perspek-
tywy dziecka, była dla niego mało komfortowa.

Na domiar złego, świadkami tego żenującego widowiska
były dwie osoby, których akurat najmniej sobie życzył: Potter
i Lestrange – dwie etatowe sierotki Hogwartu. Po raz drugi
Snape widział ich razem i ponownie uderzyło go ich wzajem-
ne podobieństwo. Może to przez te okulary, a może identycz-
ny typ włosów, które bez  względu na wysiłki  zawsze wy-
glądały jak ostrzyżone sekatorem...? Z tym, że na twarzy Pot-
tera jak zwykle malowała się rezerwa (w tej chwili również
lekka drwina), natomiast Lestrange, zarumieniona od mrozu
jak rzodkiewka, aktualnie emanowała życzliwością do całego
świata.

– Cześć! Dzień dobry, panie psorze! – zawołała. – Wystra-
szył się pan?

– Nie – skłamał Severus.
– To czemu pan nie wstał?
–  Kiedy ma się  do czynienia z tak niebezpieczną bestią,

nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, żeby
jej dodatkowo nie rozdrażnić.

–  Aha...  okej,  zapamiętam  –  powiedziała  Lestrange,
patrząc na nauczyciela dziwnym wzrokiem.

Kiedy trzy lata temu Severus zlekceważył pupilka Hagri-
da, musiał zużyć sporo gojących eliksirów, a blizna na nodze
została  mu  do  dziś.  Puszek  miał  za  dużo  głów,  za  dużo
zębów i ogólnie...  było  go DUŻO, a jednak określenie  “nie-
bezpieczna bestia” zabrzmiało w tej chwili dość nieadekwat-
nie. Dwie z głów psiska zawładnęły właśnie kawałem drew-
na i wydzierały go sobie nawzajem, a trzecia łasiła się do Ha-
grida,  obśliniając  mu  kosmaty  płaszcz.  Ogon  psa  wywijał
młyńce w powietrzu, aż furczało.

–  Chce  pan  ciastko?  –  spytała  Lestrange,  wyciągając
w stronę Severusa pudełko. – Hagrid kupił w Hogsmeade dla
Puszka.

– Nie jadam psich chrupek – wycedził Snape z urazą. Pot-
ter  schował  twarz  w kołnierzu płaszcza,  dusząc  się  od tłu-
mionego śmiechu. Mistrz Eliksirów spojrzał na niego ciężko.

– Potter, nie zapomnij odrobić pracy domowej przez ferie.
O ile pamiętam, z dwóch ostatnich dostałeś K.

Jak można się było spodziewać, chłopakowi momentalnie
zrzedła mina. Poziom draństwa: in plus dwa procent, pomy-
ślał Severus zjadliwie. Jestem kompletnym bydlakiem.

– To nie są żadne psie chrupki – zaprotestowała tymcza-
sem Lestrange z oburzeniem. – Nie częstowałabym przecież
pana psimi ciastkami! To są ludzkie ciastka!

– Z ludzi? – spytał Severus ironicznie i dodał: – Proszę pil-
nować tego psa, profesorze. Zwłaszcza przy dzieciach.

–  Jasne,  panie  profesorze...  –  Hagrid  poklepał  psa  po
grzbiecie wielką łapą. – Puszunio uwielbia dzieciaki.

Chyba jeść, podsumował Severus w duchu.
–  Puszek,  Puszek,  ciasteczko!  – pisnęła Lestrange,  wyci-

ągając smakołyk w stronę psa. Bestia momentalnie porzuciła
swoją  zabawkę,  węsząc  pożądliwie.  Mała  zaczęła  rzucać
ciastka, a trzy głowy wyłapywały je w powietrzu, “wuffając”
w podnieceniu  i zaglądając  sobie  wzajemnie  w mordy,  na
wypadek, gdyby sąsiad dostał więcej lub coś lepszego.

Severus  uznał,  że  nic  tu  po  nim.  Czekało  go  zacisze
biblioteki  i herbata,  a potem  praca  nad  ostatecznym  wy-
kończeniem kilku eliksirów.

* * *

– Sev...? Mogę ci zająć kilka minut?
Severus obejrzał się. Przy regale bibliotecznym stała Mine-

rva McGonagall.
– Oczywiście. – Wskazał jej krzesło obok.
– Studiujesz?
–  Nie.  Postanowiłem poczytać coś lekkiego. W końcu są

ferie.
– Hmmm... – Minerva obejrzała z powątpiewaniem leżące

na  stole  “Halucynogeny”  i “Mistycyzm  luster  w aspekcie
praktycznym”.  – Zdaje  się,  że wybierasz  się jutro do Glas-
gow?

–  Tak.  W sprawach  Zakonu...  i tych  innych  –  od-
powiedział  Severus bardzo cicho.  Biblioteka była pusta,  ale
nie należało niepotrzebnie ryzykować.

– Podejmę coś u Gringotta, przespaceruję się po sklepach,
kupię  Dumbledore’owi  skarpetki  –  koniecznie  różowe  –
i przy okazji będę się napawał widokiem pięknych młodych
kobiet.  To  chyba  niezły  plan  na  spędzenie  dnia  w dużym
mieście? – dodał głośniej.

McGonagall uśmiechnęła się. Od czasu ostatniego Hallo-
ween Severus czasem zdradzał się, że posiada coś takiego jak
poczucie humoru.

–  Ależ  Sev,  po  Hogwarcie  spacerują  tabuny  młodych
kobiet. Wystarczy spojrzeć po szóstym i siódmym roku. Nie
musisz w tym celu jeździć aż tak daleko.

–  Błąd, pani profesor! – Uniósł palec ostrzegawczo. – To
nie są kobiety, to są uczennice.

Profesorka Transmutacji poddała się.
–  I właśnie w sprawie uczennicy przychodzę. Sirith Her-

ma  Lestrange  jest  w twoim  Domu.  Wiadoma  ci  jest  jej
sytuacja życiowa?

–  Zaiste,  wiadoma  –  odpowiedział  Severus  obojętnym
tonem, zerkając w otwarty tom i łyknął herbaty z filiżanki.

– Towarzystwo Dobroczynne z Fogbell przysłało na moje
ręce, jako wicedyrektorki, trzy galeony, z przeznaczeniem na
prezent gwiazdkowy dla dziewczynki.

– Uhm...
– Tu są pieniądze. Skoro jutro będziesz w Glasgow, przy

okazji  załatwisz i tę  sprawę.  – Profesorka położyła  na stole
trzy złote monety. – Nie zapomnij pokwitowania.

Snape z wrażenia zachłysnął się herbatą.
– Mi...ner...wo... – wykrztusił. – Żar...tujesz, prawda?
– Ależ skąd. To dziecko jest w Slytherinie, to chyba zupe-

łnie  naturalne,  że  powinien  zająć  się  tą  sprawą  człowiek,
który zna najlepiej jego potrzeby.

– Nie znam jej potrzeb!
–  To źle – stwierdziła McGonagall chłodno. – Widać nie

sprawdzasz się jako Opiekun.
–  Nie wiem, co lubią małe dziewczynki! – jęknął Snape,

rozdrażniony. – Zamów coś w Hogsmeade.
– Chcesz zrzucić na mnie swoje obowiązki? – zripostowa-

ła natychmiast starsza kobieta. – Pracuję na dwóch etatach.
– A ja na trzech! – warknął Severus.
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– Dość, Sev. Jak będziesz dalej się opierał, Albus wyda ci
polecenie służbowe i obu wam będzie przykro. Do widzenia.

Starsza czarownica wstała i “wypłynęła” za drzwi. Zielo-
na  szata  falowała  za  nią  stylowo.  Za  drzwiami  oparła  się
o ścianę  i zaczęła  śmiać  bezgłośnie  oraz  nieco  złośliwie.
Syriusz Black, który z natury miał niewyparzony język, wyra-
ził się kiedyś: “Poczciwy Snape to gość, co może zeżreć pod-
kowę, a potem pluć gwoździami”. Black jednak zapewne nig-
dy nie miał okazji  widzieć Severusa w sytuacji,  gdy ten był
kompletnie  zaskoczony i nie  wiedział,  jak się zachować (co
niezwykle rzadko się zdarzało). Minerva McGonagall na wła-
sny użytek ukuła określenie “mina dobermana, któremu ktoś
nadepnął na łapę” – i to idealnie pasowało do zaszokowane-
go Seva.

* * *

Glasgow  w przedświątecznej  atmosferze  nie  różniło  się
zbytnio od innych dużych miast europejskich – ta sama zaku-
powa gorączka; tłumy przewalające się po trotuarach, witry-
ny sklepowe kuszące towarem, kolorowymi światełkami oraz
ozdobami w rodzaju pyzatych aniołków i plastykowych pier-
niczków (przydadzą się znowu za rok). Pewien koloryt lokal-
ny wprowadzały elfy-pomocnicy Świętego Mikołaja odziane
w kraciaste tartany, a także kolędy wygrywane przeraźliwie
na dudach.

Jak już wspomniano, przez sklepy przewalały się tłumy
klientów (a przez kasy płynęła powódź gotówki), więc wy-
soki dżentelmen, który wszedł do salonu mody “Belle Divi-
ne”, zwrócił na siebie uwagę ekspedienta li jedynie jako jesz-
cze  jedna ofiara  “christmas  heat”.  Mężczyzna  stanął  przed
chudym manekinem, obleczonym w szkarłatną suknię  kok-
tajlową i najwyraźniej kontemplował jej  fason oraz dodatki.
Sprzedawca fachowym okiem zmierzył go od góry do dołu:
kapelusz  borsalino,  włosy  opadające  na  kołnierz  płaszcza
o nieco  konserwatywnym  kroju,  dłonie  w rękawiczkach  od
Harrodsa założone za plecy, a niżej... buty do konnej jazdy –
wszystko w barwie atramentowej czerni. Umiarkowany eks-
centryk, ocenił sprzedawca, a głośno spytał:

– Czym mogę służyć szanownemu panu?
–  Sukienką  –  odpowiedział  klient,  nadal  prezentując

plecy.
Ekspedient  zerknął  na  czerwoną  kreację,  której  odcień

przyprawiłby o konwulsje zarówno byka, jak i torreadora, po
czym westchnął profesjonalnym żalem:

– Obawiam się, że nie mamy pańskiego rozmiaru.
Klient odwrócił się jednym ruchem, jak na naoliwionym

trzpieniu...
Później sprzedawca wspominał tę chwilę jako jedną z naj-

gorszych w życiu. Musiał wziąć wolny dzień, gdyż nie mógł
pracować w stanie ewidentnego szoku, a to z kolei odbiło się
fatalnie na  jego świątecznej  premii.  Kierownik działu jakoś
nie  mógł  uwierzyć,  że  jego  podwładny  został  napadnięty
przez  irackiego  terrorystę  akurat  w szczycie  największej
gorączki handlowej.

* * *

Severus Snape nie miał przesadnie wybujałej wyobraźni
i nawet  nie  odczuwał  nigdy  potrzeby  posiadania  takowej,

niemniej prosty ciąg skojarzeniowy: Lestrange – płeć żeńska
(podobno)  –  obszarpane  mugolskie  portki  –  braki  w gar-
derobie, pojawił się w jego męskim umyśle. Tak więc powziął
zamiar nabycia smarkuli jakiegoś przyzwoitego, regulamino-
wego odzienia, czegoś w guście pań pod wezwaniem Mafal-
dy Hopkirk. Zrzuciłby z barków nieznośny obowiązek i zajął-
by się własnymi sprawami. A że wizja samego siebie, prze-
bierającego  damskie  fatałaszki  u Madame  Malkin  czy
gdziekolwiek indziej,  powodowała  u niego nerwicowe kur-
cze żołądka, więc zaczął od pierwszego mugolskiego sklepu,
który wyglądał w miarę przyzwoicie.

Próba  zachowania  anonimowości  okazała  się  grubym
błędem.

Rozwścieczony Snape skierował  się  ku “niemugolskim”
rejonom miasta,  krokiem tak szybkim, że  poły  płaszcza  za
nim powiewały.

Mały antykwariat opatrzony porysowaną tabliczką z na-
pisem  “Graciarnia”,  wtulony  między  biuro  rachunkowe
a sklep  ze  zdrową  żywnością,  nie  tylko  nie  przyciągał
wzroku, ale wręcz starał się go odpychać. Za brudną szybą
witryny wystawiono kilka zniszczonych książek, zardzewiałe
żelazko na węgiel i lalkę bez rąk. Wewnątrz za ladą siedział
niechlujny właściciel, czytając jakiś powycierany tomik. Tylko
bardzo bystry  obserwator  zauważyłby,  że  jest  napisany po
arabsku.

Snape  w geście  powitania  dotknął  palcami  ronda  kape-
lusza.

– Jak zdrowie Agryppy? – spytał.
–  Sto lat temu miał lumbago – odrzekł antykwariusz, po

czym dodał: – To hasło z zeszłego miesiąca. Od pierwszego
grudnia obowiązuje: “Najlepsze żaby są na George Square”.

Snape wzruszył ramionami, przechodząc na zaplecze. Po
drodze  mijał  stosy  zakurzonego  i bardzo  nieatrakcyjnego
towaru, specjalnie wybranego pod kątem zniechęcania poten-
cjalnego klienta. Mistrz Eliksirów zdjął płaszcz, przewrócił go
na lewą stronę i strzepnął – jego wierzchnie okrycie momen-
talnie przemieniło się w fałdzistą pelerynę.

Na końcu zagraconego korytarzyka znajdowały się obła-
żące z farby drzwi z mosiężną kołatką w formie groteskowej
maski.

– Najlepsze żaby są na George Square – mruknął zdegu-
stowany Snape, dotykając różdżką nosa kołatki.

–  Froche  farzo  –  odrzekła  kołatka,  sepleniąc  z powodu
kółka,  trzymanego  w zębach.  Drzwi  uchyliły  się  i Severus
wkroczył prosto w zaśnieżoną, bezsensownie radosną, pach-
nącą  pomarańczami  i cynamonem  atmosferę  “drugiego”
Glasgow.  Tutaj  jednak  miał  przynajmniej  pewność,  że  nie
spotka  żadnych wyrafinowanych  samobójców,  ubliżających
normalnym, heteroseksualnym czarodziejom.

Przed laty, kiedy świeżo objął posadę wykładowcy Eliksi-
rów  –  nerwowy,  ponury  i nieufny  dwudziestolatek  –  nie-
spodzianie został zaproszony, ba! niemal zawleczony siłą do
wigilijnego stołu, a potem (ku swemu przerażeniu) obsypany
podarunkami.  Od  tamtej  pory  zawsze  kupował  jakieś
drobiazgi Opiekunom Domów. Po raz drugi nie miał zamiaru
przeżywać podobnego upokorzenia. Severus Snape nie pope-
łniał tych samych błędów dwa razy i nie lubił mieć długów.

Uspokoił się nieco, wybierając dla MacGonagall notatnik
oprawny w jaszczurzą skórę i samonotujące pióro dla Flitwic-
ka.  Z Dumbledorem  sprawa  była  trudniejsza.  Dyrektor  co
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roku powtarzał, że chce dostać pod choinkę skarpetki – i nig-
dy ich nie otrzymywał, bo nikt nie brał jego życzenia powa-
żnie. Tym razem Severus jednak postanowił złamać jedną ze
swoich  świętych  zasad,  mówiącą,  że  wybiera  wyłącznie
przedmioty praktyczne i bezosobowe.  Nie daj  Boże,  jeszcze
ktoś  z kadry  nauczycielskiej  mógłby  pomyśleć,  że  Severus
Snape ma do niego bardziej osobisty stosunek i w ogóle ob-
chodzą go czyjeś prywatne potrzeby!

Sprzedawczyni  w sklepie  z dzianiną  była  pucołowatą
blondynką,  wystrojoną  w fiołkowo-żółto-różową  szatę
i wianek z ostrokrzewu, co sprawiało, że doskonale zlewała
się  z otoczeniem.  Snape  zdławionym głosem poprosił  o za-
pakowanie  pięciu  par  samodopasowujących  się  skarpet
męskich  “w  optymistycznych  kolorach”.  Miał  podejrzenia,
graniczące z pewnością, że skarpetkowe gusta Dumbledore’a
i tej  pani  pokrywają się niemal idealnie.  Zdążył jeszcze do-
strzec  parę  w psychodeliczne  tęczowe  paseczki,  lądującą
w ozdobnym pudełku – potem musiał  zamknąć oczy, gdyż
w ataku  kosmicznego  obrzydzenia  usiłowały  odwrócić  się
i patrzeć do środka jego czaszki, jak magiczne oko Moody’e-
go. Uciekł z obłędnie kolorowego wnętrza najszybciej, jak tyl-
ko pozwalała mu godność i dobre wychowanie, ale upiornie
życzliwa  (i  jaskrawa)  ekspedientka  dogoniła  go  jeszcze  na
ulicy, wręczając resztę.

* * *

– To był bardzo dziwny klient – powiedziała ekspedient-
ka, kiedy wróciła.

Właścicielka sklepu wzruszyła ramionami.
– Może miał migrenę...? Polly, mężczyźni przed świętami

zawsze  zachowują  się  dziwnie.  Zwłaszcza,  gdy  szukają
prezentu dla żony.

–  Ten  nie  wyglądał,  jakby  miał  żonę.  Prawdę  po-
wiedziawszy, wyglądał jak...  – Polly zniżyła głos do szeptu
– ...Śmierciożerca.

– Czyś ty na głowę upadła? Śmierciożerca kupujący skar-
petki??

–  A pani uważa, że  oni chodzą bez skarpetek? – odparła
dziewczyna rezolutnie. – W dodatku był obcy. Nigdy go nie
widziałam ani tu w sklepie, ani w okolicy.

Właścicielka  zastanowiła  się.  W sumie  brzmiało  to  dość
rozsądnie.

– Wiesz co, to może szepnij sierżantowi przez kominek, że
kręci  się  tu  jakaś  podejrzana  osoba.  Ostrożności  nigdy  za
wiele.

–  Pan  MacNair  !  –  rozpromieniła  się  w dwie  sekundy
później. – Co za miła niespodzianka. Czym mogę służyć?

* * *

Przystanek u Gringotta stanowił miły odpoczynek. Lochy
pod bankiem były po domowemu chłodne i mroczne,  więc
Severus odprężył się niemal całkowicie po szoku kolorystycz-
nym.  Nadszedł  czas,  by  wypełnić  obowiązki  zawodowe.
W skrytce  numer  357  znalazł  list  z instrukcjami i sakiewkę,
w której,  sądząc  z wagi,  było  około  trzystu  galeonów.  Na-
uczył się tekstu na pamięć, po czym spalił papier. W skarbcu
zostawił  kilkanaście  fiolek  i kilka  większych  buteleczek
z eliksirami.  W skrytce  numer  589  pozostawił  połowę

pieniędzy  oraz  nową  porcję  magicznych  płynów.
W pośpiechu  skreślił  kilka  słów  na  kartce  i dołączył  do
monet. Dyżurny goblin zamknął drzwi skarbca, przekręcając
złoty klucz w zamku. Przez chwilę słychać było chrobotanie
zębatek i szczęk rygli, po czym drzwi roztopiły się w ścianie,
na której pozostał widoczny tylko numer skrytki. Snape ode-
brał swój klucz od goblina, myśląc z wisielczym humorem, że
gdyby Czarny Lord wiedział, iż pośrednio wspomaga finan-
sowo Zakon Feniksa,  powiesiłby swego dostawcę eliksirów
za kciuki. I to byłaby dopiero pierwsza z bardzo długiej listy
“atrakcji”.

Kiedy  wyszedł  znowu  w rześki  mrozik  grudniowego
południa, nie dane mu było cieszyć się długo jego urokami.
Ktoś niespodzianie zasłonił  mu od tyłu oczy i słodki  głosik
zaszczebiotał:

– A kto tio?
Doprawdy, Snape na swojej krótkiej liście znajomych nie

miał nikogo, kto mógłby ewentualnie zasłonić mu oczy i py-
tać “kto tio”.  Zanim jego osłupiały ze zdumienia umysł ru-
szył  z miejsca,  zareagowało  ciało,  według  głęboko  zasz-
czepionych odruchów. Łokieć Snape’a gwałtownie się cofnął.
Sądząc  z głuchego “yh”,  trafił  tamtą osobę w żebra,  a dwie
sekundy później  przygniatał  kolanem do trotuaru i wciskał
koniec różdżki w podbródek...

–  Tonks!  –  syknął  Severus  z wściekłością.  –  Tonks!  Ty
idiotko. Ty pieprzona kretynko!

Gdyby miał  jakieś  wątpliwości,  do kogo  należy ten ak-
tualnie  perkaty  nos,  okrągła  twarz  i pomarańczowe  włosy,
rozwiałyby je  oczy,  których kolor  właśnie przechodził  z ir-
landzkiego błękitu do przejrzystej ametystowej barwy.

– Język, proszę pana... – mruknęła przyduszona Nimpha-
dora Tonks.

Ku  wściekłości  Snape’a,  dokoła  błyskawicznie  zaczął
gromadzić  się  tłumek oburzonych przechodniów,  gniewnie
komentujących  całe  zajście.  Złapał  Tonks  za  klapy  kurtki
i czym prędzej  aportował się wraz z nią do pobliskiego za-
ułka,  gdzie  na  szczęście  nie  było  żywego  ducha,  poza
grzebiącym  w śmietniku  kocurem,  który  naurągał  im
w kocim języku za zakłócanie posiłku.

–  Co  ty  sobie  w ogóle  wyobrażasz?!  Dekonspiracja  na
środku ulicy!! – warczał Severus, pochylając się groźnie nad
dziewczyną.

– Buzi? – zaproponowała z anielskim uśmiechem, chucha-
jąc  mu  w nos  słodkim  zapachem  karmelu.  Cofnął  się  jak
oparzony, jednocześnie węsząc podejrzliwie.

– Ależ... Merlinie litościwy! Ty jesteś pijana!
–  Może odrobinkę – zgodziła się Tonks,  wciąż tryskając

dobrym humorem. – Remus poszedł szukać dla mnie prezen-
tu  i zostawił  mnie  w miłym towarzystwie  karafki  z karme-
lówką. A potem poszłam na spacerek i zobaczyłam znajome-
go...

–  Oficjalnie mnie nie znasz,  Nimphadoro – przerwał jej
Snape, złośliwie używając imienia, którego nie znosiła. – Na-
raziłaś nas oboje na niebezpieczeństwo z czystej głupoty.

– Nieoficjalnie też cię prawie nie znam – odcięła się, po-
prawiając beret i otrzepując się  ze  śniegu. – Severus Snape,
bydlak i ciemiężyciel nastolatków, zdobywca pucharu w kon-
kursie na najpaskudniejszego partyzanta tego stulecia – tyle
wiem. Ciekawe, czy choć raz w życiu powiedziałeś kobiecie
jakiś komplement, choćby z okazji świąt.

    F a h r e n h e i t  n r  4 3  –  g r u d z i e ń  2 o o 4 5 9

L i t e r a t u r a  –  T o r o j



– Ładne spodnie, Tonks – rzekł Snape sucho. – To byłby
akurat drugi raz.

W rzeczywistości  spodnie Tonks były śliczne,  choć bez-
wstydnie  ekstrawaganckie:  obcisłe  jak  rękawiczki,  błękitne
z misternym  wzorem  u dołu  nogawek,  przypominającym
szron. Zawartość spodni też była niczego sobie, lecz Severus
prędzej by sobie odgryzł język, niż o tym wspomniał.

– Postaram się, żeby Dumbledore cię wykluczył. Najlepiej
z małym Obliviate na pożegnanie. Jesteś nieodpowiedzialna
i niebezpieczna dla innych – dodał zjadliwie, po czym uchylił
kapelusza z szyderczym uśmieszkiem i aportował się ponow-
nie.

Aportacja w zatłoczonym mieście jest średnio dobrym po-
mysłem. Pojawiający się znienacka człowiek zwykle na kogoś
lub coś wpada. Tym razem była to cała rodzina, obładowana
paczkami,  które rozsypały się po chodniku. Snape obrzucił
poszkodowanych  morderczym  spojrzeniem,  pozbierał  ich
manatki  precyzyjnie  dobranym  zaklęciem,  po  czym  prze-
prosił  głosem,  w którym  roiło  się  od  widmowych  węży
i skorpionów.  Niewinne  ofiary  jego  nieuwagi  zbiły  się
w gromadkę, zaszokowane i zdumione – zapewne tak samo
zachowaliby się mugole, których los zetknąłby z uprzejmym
skinem.

Spotkanie z nieznośną  Tonks miało  jedną,  jedyną dobrą
stronę:  Mistrz Eliksirów zaczął  zwracać uwagę,  co mają na
sobie  mijające  go  dziewczęta  i stwierdził  w rezultacie,  że
dziewięćdziesiąt procent z nich nosi, podobnie jak Tonks, ob-
cisłe  (bardzo  wyzywające)  spodnie.  A to  z kolei  przypo-
mniało zdegustowanemu Opiekunowi Slytherinu o planowa-
nym zakupie jakiegoś fatałaszka dla sierotki.

* * *

To, że sklep z odzieżą nazywał się “Guzik i Pętelka”, nie
wzbudziło  w Severusie  żadnych złych przeczuć  – widywał
już głupsze nazwy.  Natomiast  fakt,  że  sprzedawczyni  była
krótko  ostrzyżona  i nosiła  kowbojki,  dawał  nieco  do  my-
ślenia.

–  Proszę  coś  dla  jedenastoletniej  dziewczynki.  Około
półtora metra wzrostu, szczupła, jasne włosy – zaordynował
Snape.

–  Dla córki?!  – zakrzyknęła dziarsko kobieta.  – W takim
razie spodeńki,  proszę pana! Dzieciarnia szaleje za spodeń-
kami. Najnowszy krzyk mody, coś niesamowitego, a jak do-
brze leżą...

– Nie... – odezwał się Severus, ale kobieta tokowała nadal,
rozkładając  przed nim kolejne  pary tych  irytujących porte-
czek we wszystkich kolorach tęczy.

–  Blondyneczka,  mówi  pan?  To  chyba  po  mamusi...
Szafirowe w takim razie będą najlepsze, prawda, że śliczne,
proszę  spojrzeć  – zamachała mu przed oczami zachwalaną
częścią  garderoby.  –  Piękny  krój,  znakomity  materiał...
Córeczka będzie zachwycona!

– Proszę pa...
–  I tylko trzy galeony i osiem sykli, opakowanie gratis! –

kontynuowała niezrażona ekspedientka, wkładając “spodeń-
ki” do pudełka w świąteczny wzorek.

Severus  Snape – wykładowca Eliksirów – nie  był  przy-
zwyczajony do tego, by mu przerywano.

– NIE!! – ryknął w ataku furii, oblewając się ceglastym ru-
mieńcem. – To, że moda akurat nakazuje kobietom pokazy-
wać publicznie pośladki, nie znaczy jeszcze, że pozwolę mojej
córce  na  takie  bezeceństwa!  I to  za  tak  paskarską  cenę!
Miałbym deprawować niewinne dziecko? Żona by mnie wy-
rzuciła z domu razem z TĄ rzeczą!

To, że nie posiadał ani żony, ani córki, nie przeszkadzało
mu bynajmniej grzmieć w świętym oburzeniu.

– To jest po prostu bezwstydne! Szukałem sklepu, a znala-
złem... lupanar!

Teraz spurpurowiała również ekspedientka.
– Jak pan śmie! Nigdy mnie jeszcze tak nie znieważono! –

krzyknęła.
–  W tym wieku chyba  miło  mieć  jakieś  nowe doświad-

czenia, czyż nie? – zadrwił Snape.
– Proszę wyjść!
–  Owszem, wyjdę.  A przedtem proszę mi zapakować to

i to! – Severus wskazał palcem zielony sweterek oraz plisowa-
ną spódniczkę w szkocką kratkę:  wyjątkowo regulaminową
i nudną.  Nadąsana  sprzedawczyni  zapakowała  zakupy  do
identycznego pudełka w choineczki. Kiedy wydawała resztę
z trzech galeonów, do sklepu wparowała grupa rozchichota-
nych  nastolatek,  najwyraźniej  w celu  zakupienia  “spodeń-
ków”. W nagle powstałym tłoku i zamieszaniu Severus złapał
swój pakunek, ewakuując się ze strefy feministycznej.

* * *

Nareszcie! Nareszcie miał to z głowy! Nie wziął co praw-
da rachunku, ale chyba nikt nie będzie dochodził, czy te łasz-
ki faktycznie kosztowały niecałe trzy galeony. Mijając sklep
ze zwierzętami, Severus postanowił w końcu zająć się swoimi
prywatnymi  sprawami.  Potrzebował  świeżych  skarabeuszy
do eliksirów, a nie istniały świeższe od żywych. Sprzedawca
na pytanie o żuki,  odrzekł,  że owszem, ma na składzie.  Ile
sztuk?

– Pół funta – określił Snape swoje wymagania.
– Eeee... – stropił się człowiek za ladą. – Obawiam się, że

nie mam wagi. Sprzedaję wszystko na sztuki.
– Czy to znaczy, że małego szczura sprzedaje pan w takiej

samej cenie, jak dużego? – upewnił się Snape głosem słodkim
jak cyjanek.

– Eeee... No tak.
– Uważam, że to jest naciąganie klienta.
–  Może  być dwadzieścia  skarabeuszy? – szepnął  ekspe-

dient. Świdrujące oczy i drapieżny nos gościa coraz bardziej
mu się nie podobały i budziły złe przeczucia.

–  Może być – zgodził się Snape. – I proszę dołożyć afry-
kańską żabę – byka.

Przytłoczony sprzedawca wybrał największe skarabeusze,
po czym włożył do kartonu najtłustszą żabę, przypominającą
zieloną,  gumową  rękawiczkę  napełnioną  żelem.  Siedziała
spokojnie  w środku,  nie  przeczuwając,  że  niebawem  wy-
ląduje w kociołku.

Czasami Severus miewał  przeczucia,  co (jak uważał)  sta-
wiało go nieco wyżej od tej nieszczęsnej Sybilli Trelawney –
medium dla  ubogich.  I właśnie  akurat  w sklepie  zoologicz-
nym,  wśród  zwierzęcego  zaduchu,  poczuł  nierzeczywisty
paluch intuicji, skrobiący go po karku.
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–  I poproszę jeszcze jakieś...  zwierzątko – z pewnym za-
skoczeniem usłyszał swój własny głos.

Wzrok,  którym  obrzucił  go  sprzedawca,  był  wielce
znaczący.

– Mam ładny okaz kobry królewskiej – zaproponował.
– Coś z sierścią – odparł Snape, wsłuchując się w samego

siebie.
W pięć sekund pojawiło się przed nim terrarium, w któ-

rym siedziała okazała (niewątpliwie włochata) tarantula.
– Mniej nóg – sprecyzował Severus swoje życzenie.
– Szczur..? – zaryzykował sprzedawca.
–  Yy  –  mruknął  klient  przecząco,  mierząc  niechętnym

spojrzeniem wystraszonego szczura, który usiłował wyglądać
słabowicie i nieatrakcyjnie.

– Może fretka? – dopytywał się ekspedient z nadzieją.
– Hm... – Severus zastanowił się. Nie, fretka to chyba jed-

nak nie było to. Za bardzo mu przypominała Malfoya.
Problem z Severusową podświadomością polegał na tym,

że nie dawała jasnych wskazówek. Jednak zdążył przekonać
się kilkakrotnie, że ignorowanie wewnętrznego głosu zwykle
nie wychodziło mu na dobre. Wzrok Mistrza Eliksirów prze-
sunął  się  po terrariach  i klatkach.  W jednej  z nich siedziały
dwa koty, kojarzące się z przerośniętymi miotełkami do ku-
rzu.  Oba  zmierzyły  Snape’a  identycznymi,  pogardliwymi
spojrzeniami  skończonych  arystokratów.  W tym  samym
momencie  w jego  umyśle  rozbłysło  światełko  zrozumienia.
“Pan Filch powiedział, że jak jego kocica się okoci, to da mi
jednego  kotka.”  Jednocześnie  Severusowa  świadomość
i podświadomość wszczęły zażarty spór.

Zwariowałeś.
Nie zwariowałem, ona chce kota.
To co, że chce? Od kiedy to obchodzą cię życzenia jakichś ba-

chorów?
Ale ta mała jest samotna. Chciałaby mieć kota.
Ty też  jesteś samotny,  z tym można żyć,  sentymentalny kre-

tynie.
Regulamin szkolny jednakowoż dopuszcza posiadanie kota.
– Kot – odezwał się wreszcie Snape.
– Kot! – Sprzedawca zdawał się odetchnąć z ulgą. – Wła-

śnie mam bardzo ładne felis magica viliosa.
– Nie. Ten niżej.
Severus  w tej  chwili  zauważył  parę  sprytnych  ślepek

i łapkę w białej skarpetce, usiłującą schwytać pazurkami zwi-
sający ogon sąsiada z wyższego piętra. Sprzedawca wyłowił
z klatki małego czarnego kociaka.

–  To zupełnie pospolity kot – wyjaśnił z pewnym zakło-
potaniem. – Prawdę rzekłszy, zwyczajny koci mugol.

– Ile?
– Sześć sykli, proszę pana.
– Pięć – rzekł Severus, niewzruszony. Dokładnie pięć sykli

zostało mu po zakupach w “Guziku i Pętelce”.
–  Właśnie  sobie  przypomniałem,  że  mamy  świąteczną

promocję – szybko dodał sprzedawca.
– Proszę zapakować – powiedział Severus stanowczo.

* * *

Severus  siedział  w przytulnej  kafejce,  rozkoszując  się
aromatyczną kawą z imbirem i kardamonem, oraz lekturą ar-
tykułu w “Zaawansowanym warzycielu”. Jego peleryna wraz

z kapeluszem wisiała spokojnie na wieszaku, a pod nią stały
pudełka z jego zakupami. Za oknami zmierzchało, dwudziesty
trzeci grudnia miał skończyć się niebawem, wyczerpawszy za-
pas niespodzianek, jakie miał przygotowane dla nieszczęsnego
nauczyciela Hogwartu. Severus odprężył się w przyćmionym
świetle świec,  przy ściszonej  muzyce czarodziejskiego Radia
Glasgow Drum. Spodziewał się, że nie czeka go już nic bardziej
stresującego, niż jutrzejsze mycie włosów.

Przeczucie po  raz  drugi  tego  samego  dnia  puknęło  go
w kark. Rozejrzał się dyskretnie. Żadnych podejrzanych osób.
Wszystkie  zmęczone  mieszczuchy  odpoczywają  po  zaku-
powej bieganinie, topiąc stres w kawie i herbacie.

Klap... klap... klap... Dziwaczny dźwięk skierował uwagę
Severusa na podłogę, gdzie z osłupieniem ujrzał swój skład-
nik eliksiru (tymczasowo jeszcze żywy) posuwający się oci-
ężałymi  skokami  w przejściu  między  stolikami.  Snape  bły-
skawicznie  spojrzał  w drugą  stronę,  by  stwierdzić,  że  pod
wieszakiem  z jego  rzeczami  siedzi  rozanielony  czterolatek,
miętosząc kociaka, a wokół niego rozłazi się w różne strony
dwadzieścia skarabeuszy.

Mistrz Eliksirów wyszedł z siebie.

* * *

Kiedy aspirantka Vanessa  McIntyre  wróciła na  posteru-
nek  z obchodu  swego  rejonu,  już  od  progu  przywitała  ją
kolęda dobiegająca z radiowego głośnika oraz odgłosy kłótni
z sąsiedniego  pomieszczenia.  Znajomy  kieszonkowiec  stał
oparty  o ścianę,  sztywny jak  deska pod wpływem zaklęcia
Petrificus Totalus. Zdołał jednak mrugnąć do niej na powita-
nie.

– Dobry wieczór, panie Williamson. Cześć Buck – rzuciła
do kolegi, który spisywał raport przy swoim biurku. – Co się
dzieje u starego?

–  Rob i Dennis przymknęli jakiegoś faceta za zakłócanie
porządku publicznego – odpowiedział Buck, nie przerywając
pisania. – A teraz on i Wormwood wodzą się za łby.

Zaciekawiona  Vanessa  uchyliła  lekko  drzwi  i drgnęła
z zaskoczenia, kiedy usłyszała bardzo, bardzo znajomy głos.

– Nie, za podobne wykroczenia bynajmniej nie ląduje się
w Azkabanie. I NIE podwinę rękawa! Co pan sobie wyobra-
ża!? Czy jestem oskarżony o zabójstwo? Nie!

–  Poważne  zakłócenie  spokoju  w miejscu  publicznym.
Mnóstwo sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców. Znie-
ważenie słowne pani Porpington ze sklepu odzieżowego, jak
również naszych funkcjonariuszy. Czynna napaść na młodą
kobietę przed oddziałem Banku Gringotta.  To wystarczy aż
nadto! – to był Wormwood.

– Czy owa młoda kobieta złożyła oficjalną skargę?
– Nie, ale na wszelki wypadek szukamy ciała.
–  Życzę  szczęścia.  Znajdziecie  je  pewnie  w łóżku nieja-

kiego Lupina – głos aresztanta ociekał znajomym sarkazmem.
Vanessa wetknęła głowę do pokoju przesłuchań, by prze-

konać się, że faktycznie przed biurkiem Wormwooda siedzi
nie kto inny, jak najpaskudniejszy nauczyciel w Hogwarcie –
Severus Snape.

– McIntyre, dobrze, że jesteś – odezwał się Wormwood. –
Odprowadź pana...  –  zerknął  w papiery  – Snape’a  do  celi.
Pan Snape jest tymczasowo zatrzymany. Gdyby stawiał opór,
użyj Tormenta.
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Kiedy  po  godzinie  Vanessa  znów  zajrzała  do  aresztu,
zobaczyła, że Snape chodzi w szczupłej przestrzeni od ściany
do ściany, jak uwięziony wilk. Pomieszczenie miało dokład-
nie cztery kroki na dwa.

–  McIntyre...  – odezwał  się zgryźliwie.  – Musisz skakać
z radości.  Nareszcie  okazja,  żeby  odegrać  się  za  wszystkie
szlabany.

– Pan mnie pamięta?
– Zwykle pamiętam ludzi, z którymi stykam się dwa razy

w tygodniu przez siedem lat – odparł Snape, nie przerywając
nerwowego spaceru. Najwyraźniej bardzo źle czuł się w za-
mknięciu. Vanessa wyjęła różdżkę ze służbowego futerału.

–  Jakieś małe Tormenta? Oczywiście za stawianie oporu
władzy? – szydził Snape, zatrzymując się. – Zrób uprzejmość
staremu belfrowi i przynajmniej pozwól mi przedtem usiąść.

Vanessa  z irytacją  potrząsnęła  głową.  Snape nie zmienił
się ani na jotę.  Zanurzyła czubek różdżki w przyniesionym
kubku z herbatą.

– Relashio.
Wsunęła parujące naczynie między pręty.
–  No,  niechże pan to  weźmie,  profesorze – ponagliła.  –

Nie mogę tak sterczeć godzinami, łamiąc regulamin.
Nieco stropiony Snape odebrał od niej kubek.
– Dziękuję – mruknął.
Dziewczyna wskazała kciukiem za siebie, w stronę biura,

skąd dochodziły wybuchy obłąkanej wesołości.
– Dennis i Buck zestawiają raport. Czy to prawda, że kel-

ner pośliznął się na żabie?
Snape  zignorował  pytanie,  chowając  swój  wielki  nos

w kubku. Vanessa zachichotała.
–  Prawdopodobnie  ten raport  będzie  krążył w odpisach

po wszystkich posterunkach jeszcze przed Nowym Rokiem.
Snape jęknął głucho przez zęby.
– “Oskarżony zaatakował mojego pracownika za pomocą

żaby, który pośliznął się na wyżej wymienionej i upuścił tacę,
ponieważ  zaryczała  jak  krowa”  –  zacytowała  aspirantka,
z trudem opanowując atak śmiechu.

–  Nie  zaatakowałem  nikogo  żabą!!  –  zaprotestował
wściekle Snape. – To bydlę zwyczajnie mi się wyśliznęło!

–  A propos fragmentu, w którym wylewa swe żale pani
Porpington...  Proszę  przyjąć  gratulacje.  Nie  wiedziałam,  że
się pan ożenił.

– Skłamałem – warknął Mistrz Eliksirów. – Nie ma aż tak
zdesperowanych kobiet.

McIntyre zmierzyła krytycznym spojrzeniem swego byłe-
go nauczyciela. Fakt, Snape jak zawsze miał fatalną fryzurę,
beznadziejny profil...  oraz imponujący wzrost i zaskakująco
ładne ręce.

– Skąd więc te prezenty dla dziewczynki?? – zdumiała się
przyszła aurorka.

–  Nowa  sierota  w Slytherinie.  Wrobiono  mnie  w do-
broczynność – wyjaśnił Snape krótko a ponuro.

–  Czy  ma pan dość  pieniędzy,  by  zapłacić  grzywnę?  –
spytała.

– Przypuszczam, że owszem.
–  Namówię  Wormwooda,  żeby  pana  wypuścił  jeszcze

dzisiaj,  zanim  dogrzebie  się  do  akt  i zobaczy,  że  miał  pan
proces w osiemdziesiątym pierwszym.

– Uniewinniono mnie! – syknął Snape, przez moment wy-
glądając tak, że dziewczyna zadrżała. – Skąd masz tę rewela-
cyjną wiedzę, panno McIntyre?

– Miałam praktyki w archiwum Wizengamotu.
Zamilkli oboje na długą chwilę.
– Dlaczego to robisz? – spytał. – Dlaczego jesteś taka miła,

McIntyre? Dla mnie? W szkole pomyślałbym, że się podlizu-
jesz, ale tu, w tych okolicznościach?

Wzruszyła ramionami.
– A może zwyczajnie cała ta awantura jest dla mnie żało-

śnie śmieszna i uważam, że nikt nie powinien spędzać wigilii
w więzieniu? Zwłaszcza pan.

– Jesteś w takim razie zdumiewającym wyjątkiem – rzekł
Snape, oddając jej pusty kubek po herbacie. – Większość ludzi
życzy  mi  nie  tylko  świąt  tutaj,  ale  w ogóle  wolałaby mnie
oglądać w Azkabanie lub wręcz w trumnie. Widzę, że cnoty
Hufflepuffu kwitną w tobie bujnie.

Przewróciła oczami.
– Spiszę teraz akt łaski i podsunę Wormwoodowi do pod-

pisu.  Będę  robić  z siebie  idiotkę,  jęczeć  i łgać,  że  był  pan
moim ukochanym nauczycielem. Na miłość Boską, niech pan
nie zmarnuje mojego wysiłku, profesorze.

* * *

Filius  Flitwick  pracował  nad  świątecznymi  dekoracjami
w Wielkim Hallu, kiedy ujrzał młodszego kolegę, wchodzące-
go szybkim krokiem do środka. Peleryna powiewała za nim
słabiej niż zwykle, gdyż przepaściste kieszenie miał powypy-
chane jakimiś tajemniczymi paczuszkami.

– Dobry wieczór, Severusie! Jak pogoda w Glasgow?! – za-
wołał pogodnie Flitwick spod sufitu, gdzie rozmieszczał na
świerkowych girlandach czerwone kokardy.

Severus spojrzał w górę, ukazując spod ronda kapelusza
błyszczące złością oczy i usta zaciśnięte w wąską kreskę. Bez
słowa ruszył w stronę wejścia do lochów, po drodze kopiąc
z furią wielką donicę, w której stała choinka.

–  Uuuu...  to chyba znaczy,  że  był  deszcz  ze śniegiem –
mruknął Flitwick pod nosem.

* * *

Severus musiał  przyznać,  że medytacja w pozycji  lotosu
rzeczywiście trochę pomaga opanować stres. Zwłaszcza, jak
przy tym rzuca się nożem w szafę.

* * *

Severus nie pisał pamiętnika. Jednak o poranku 24 grud-
nia  doszedł  do  wniosku,  że  gdyby  prowadził  dziennik,
mógłby on wyglądać tak:

23 grudnia, godzina 19:05 
Kot  wspina  się  po  mojej  pelerynie.  Kosztowała  dwadzieścia

galeonów, czy to zwierzę zdaje sobie z tego sprawę? Co jedzą koty?
“Felis domestica czyli kot domowy.” (W tej chwili raczej zamkowy.)
“Zwierzę kręgowe, ssak z rodziny kotowatych. Występuje w wielu
odmianach na całym świecie.  Czczony w starożytnym Egipcie...”
Nie jesteśmy w Egipcie!  Złaź z mojego płaszcza, bydlaku! “Żywi
się drobnymi kręgowcami, takimi jak myszy, szczury i małe ptaki.”

Godzina 19:20 
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Skrzaty  kuchenne  twierdzą,  że  nie  mają  w menu  niczego
o smaku myszy. (Ani szczura.) Szkoda, że Pettigrew uciekł z Ho-
gwartu, mógłby się przydać. Poprzestaniemy na siekanym kurcza-
ku. 

Godzina 20:30
Jutro  zapakuję  kota  w jakieś  pudełko  ze  wstążką.  Kiedy  się

kąpałem, wlazł do umywalki i załatwił się. No cóż... na wszelki wy-
padek zwinę dywan w bawialni.

Godzina 22:30
Wyrzuciłem kota z łóżka.
Godzina 22:36
Drugi raz wyrzuciłem kota z łóżka.
Godzina 22:40
Po raz kolejny wyrzuciłem kota.
Godzina 22:57
Nie wiedziałem, że mam tak akustyczną łazienkę. Ciekawe, czy

na koty działa Eliksir Usypiający? Wypuszczam kota z łazienki, to
jest nie do zniesienia.

Godzina 23:10
Wyniki działania eliksiru na kota są nadal nieznane. W ency-

klopedii nie ma nic na temat sposobów zmuszenia kota do wypicia
czegokolwiek, czego on nie chce wypić. 

24 grudnia, godzina 0:10
To przeklęte zwierzę rujnuje mi gabinet. Nie wiem, co turla po

podłodze i nie chcę wiedzieć. Miałem ciężki dzień, następny nie za-
powiada się przyjemniej i chcę się WYSPAĆ! Jedna łyżka eliksiru
powinna mi wystarczyć. 

Godzina 8:30
Zaspałem. Obudziłem się z kotem na głowie. Lizał mnie po wło-

sach i wydawał jakieś dźwięki. Mam nadzieję, że niczym się od nie-
go nie zarażę. Chyba już wiem, dlaczego ten mały potwór kosztował
tylko 5 sykli. Towar z przeceny!

* * *

W  sumie  jednak  zajmowanie  się  pięciosyklowym
kociakiem wyszło Severusowi na dobre.  Ciągle zajęty wyci-
ąganiem wszędobylskiego malca z rozmaitych zakamarków
(między innymi z własnych butów), był tak przepełniony iry-
tacją,  że  nie  starczyło  już  miejsca  na  jego  zwyczajową
depresję świąteczną. Z dwojga złego Severus wolał mieć za-
sierszczone domowe pantofle i być zdenerwowany.

W końcu wieczór wigilijny “nadciągnął zbrojnie” jak co
roku. (Z tą różnicą, że Severusowa depresja osiągnęła zaled-
wie  stopień  pierwszy.)  Prezenty  leżały  już  pod  choinką
w Hallu; kot zapakowany do pudełka z dziurkami został od-
dany pod opiekę domowego skrzata, z poleceniem, by znala-
zł się pod drzewkiem w odpowiednim momencie.

Severus spojrzał krytycznie w lustro, poprawiając jedwab-
ny (z okazji świąt) kołnierzyk. Niestety, jego włosy, mimo że
świeżo umyte, nadal przedstawiały rozpaczliwy widok. Co-
dziennie torturowane wyziewami rozmaitych eliksirów, już
dawno temu straciły wszelaki fason. Można by rzec, że były
to włosy, które popadły w obłęd post-alchemiczny.

– Tragedia, kochasiu – rzekło magiczne zwierciadło. – Jaki
krawat? Czarny, czy czarny? A może czarny?

Jako że  Severus  nie  posiadał  w ogóle żadnego krawata,
opuścił gadatliwe lustro i udał się do Wielkiego Hallu, gdzie
wszystko już było przygotowane na tę coroczną farsę, zwaną
kolacją  wigilijną.  Pomieszczenie  wyglądało  wspaniale:
kolumny oplatały festony ze świerczyny i ostrokrzewu, po-

sadzkę  pokrywał  gruby  mchowy  dywan;  z zaczarowanego
sufitu sypał iluzyjny śnieg, znikający tuż nad głowami obec-
nych; kilkanaście choinek, przystrojonych lśniącymi soplami
i srebrzystymi błyskotkami,  stało  kręgiem,  a w nim znajdo-
wał się wielki stół, nakryty do kolacji. Severus szybkim spoj-
rzeniem  zlokalizował  rozmieszczenie  pęków  jemioły,  by
przypadkiem nie stanąć pod żadnym z nich – diabli wiedzą,
co tej Pomfrey może strzelić do głowy. Honorowe miejsce zaj-
mowała największa choinka – ginąca niemal pod bezładnym
natłokiem wszelkiego autoramentu bombek i ozdóbek.  Były
tam tęczowe bańki mydlane, utrwalone zaklęciem, trzepocące
skrzydełkami motyle  i ważki o oczach z klejnotów, nie  top-
niejące  płatki  śniegu  wielkości  deserowych  talerzyków,
a obok dzieła tak trywialne,  jak słomkowe koguciki,  włócz-
kowe  niedźwiadki,  tekturowe  aniołki  o słodkich  buziach
w zmanierowanym  guście  dziewiętnastowiecznym,  albo
chińskie  zabawki  z papieru.  Wszystko to stanowiło  bezsen-
sowny,  wesoły,  pstry  melanż,  a było  tego  tyle,  że  ilość
skokiem przechodziła  w jakość,  tworząc  swoisty  styl  “bez-
stylowy”.  Do  tradycji  należało,  że  każdego  roku  do  puli
ozdób  na  Wielką  Choinkę  dodawano  jedną  zabawkę,  tak
więc była czymś w rodzaju Gwiazdkowego muzeum. Severus
zastanawiał  się  rok  w rok,  ile  jeszcze  tego  kolorowego
śmiecia zmieści się na nieszczęsnym świerku.

Dzieciarnia, która zostawała na święta w Hogwarcie, była
jednakże  nieodmiennie  zafascynowana  Wielką  Choinką  do
tego stopnia,  że  wygrywała  ona  nawet  ze  zgromadzonymi
niżej paczkami. Cała dziesiątka uczniów stała właśnie przed
nią z zadartymi głowami: wszyscy odświętnie schludni i uli-
zani.  Pomijając  oczywiście  Pottera  i Lestrange.  Chłopak
musiałby chyba użyć betonu, by zmusić swoją czuprynę do
uległości.  W przeciwieństwie do reszty młodocianego towa-
rzystwa, oboje z Lestrange mieli na sobie powycierane dżinsy
i swetry,  z których  zaczynali  w sposób  widoczny  wyrastać.
Snape skrzywił  się niechętnie.  Wyglądało na to, że w samą
porę zdecydował się uzupełnić garderobę tej panny.

Nowych wrażeń estetycznych dostarczył Severusowi Ha-
grid, w straszliwym garniturze z tweedu w zielono-brązowy
rzucik, oraz Flitwick w pomarańczowym odświętnym krawa-
cie. Po chwili dołączyła do nich rozszczebiotana Madam Po-
mfrey,  rozdzielająca  hojnie  życzenia  świąteczne  i gałązki
ostrokrzewu, odsypane czerwonymi jagodami. Severus jesz-
cze raz sprawdził konfigurację jemioły.

Depresja in  plus dziesięć procent,  pomyślał  kwaśno,  po
czym  odebrał  swoją  porcję  powinszowań  i ostrokrzewu.
Ciekawe,  czy  Potter  pamięta,  że  ostrokrzew  jest  trujący?
Może mu wrzucić do żurawiny?

Wszystko toczyło się utartą koleiną. Stół uginający się pod
ciężarem apetycznie zarumienionych indyków, szynki, pud-
dingów  i innych  smakowitych  potraw.  Sztucznie
optymistyczna przemowa Dumbledore’a, życzenia, życzenia,
bla bla bla... Indyk, pudding, zielony groszek... “Severusie, ty
nic nie jesz.” Dowcipy, bla bla...  Hagrid, wlewający w siebie
dziesiątą szklankę grogu. Placek ze śliwkami... “Nie, dziękuję
za  dokładkę.”  Przedstawiciele  Hufflepuffu  i Ravenclawu
z uśmiechami nie sięgającymi oczu. Potter wesolutki za to jak
szczypiorek, a Lestrange spocona z wrażenia i promieniejąca
– przynajmniej  tych  dwoje  szczerze  się  cieszy.  Tradycyjne,
wybuchające cukierki. Aż w końcu...
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– Pre-zen-ty! Pre-zen-ty! – zaintonował Dumbledore, wy-
machując do taktu widelczykiem do ciasta. – Najmłodszy roz-
daje! Tak, panienka w okularach!

Zapłoniona z podniecenia Lestrange zerwała się z miejsca,
omal nie przewracając krzesła i pobiegła pod Wielką Choin-
kę.

– Rubeus Hagrid! – odczytała głośno plakietkę i tryumfal-
nie  zaniosła  pudełko  wielgachnemu  gajowemu,  który  jak
zwykle bardzo się wzruszył.

Rozdawanie i rozpakowywanie podarunków trwało. Pot-
ter  znów  dostał  sweter,  noszący  wyraźne  znamiona
weasleyowego rękodzielnictwa. Uszczęśliwiony Dumbledore
oglądał  oszałamiająco  niegustowne  skarpetki.  Profesor  od
mugoloznawstwa  z lubością  rozstawiał  koło  swego  talerza
jakieś utensylia w kształcie niebieskich misiaczków, wionące
mugolstwem  na  pięć  metrów.  Dzieci  próbowały  słodyczy.
Severus nie przewidywał dla siebie żadnych niespodzianek –
zestaw był co roku podobny: książki, jakaś woda po goleniu
oraz... sweter. Kiedy dostał pierwszy, był bardzo zaskoczony.
Niewątpliwie  ta  część  garderoby  nie  została  kupiona
w sklepie, ale zrobiona przez kogoś ręcznie na drutach w do-
mu. Żadnej kartki, żadnego bileciku, nic kompletnie. Można
by pomyśleć, że wydziergał go sam Święty Mikołaj. Śledztwo
trwało  całymi  latami  i nie  przyniosło  żadnych  rezultatów.
Severus wpierw denerwował się, potem przywykł,  a potem
znów począł odczuwać irytację, kiedy podobne swetry zaczął
dostawać Potter. Do cholery ciężkiej, ktoś go traktował jak...
jak... sierotkę! Suma sumarum, Snape miał już w szafie trzy-
naście swetrów i oczekiwał czternastego.

Zajrzał do pudełka. Tym razem sweter był czerwony. Nie
szkodzi, za godzinę będzie czarny.

– Minerwo... – odezwał się z westchnieniem. – Naprawdę
nie wiesz, kto mi to przysyła?

–  Nie  mam  pojęcia  –  odparła  profesorka  Transmutacji,
ukrywając uśmiech. – Może Lupin?

– Niech pani nie obraża mojej inteligencji. Po pierwsze: on
mnie nie znosi, z wzajemnością. Po drugie: wilkołak robiący
na drutach??

W tym momencie usłyszał uszczęśliwiony kwik spod cho-
inki.

– Ujejuuuuuu!!!! – Lestrange klęczała nad rozbebeszonym
pudełkiem  w choineczki,  trzymając  w uniesionych  rękach...
szafirowe spodnie. Dziecko było w absolutnej ekstazie.

– O rany, o kurczę... To dla mnie!? To dla mnie? – powta-
rzała dziewczynka.

Snape zmartwiał. McGonagall pochyliła się ku niemu, za-
słaniając usta dłonią.

– Ekhm... Sev, nie uważasz, że to trochę za... odważne?
– Ja tego nie kupowałem! – odszepnął z rozpaczą. – Ożesz

w mor... Pomyliłem paczki!
– Już jej tego nie wydrzemy, nawet nie próbuj – mruknęła

profesorka  z uśmiechem,  nadal  zasłaniając  usta.  –  Jakoś
przeżyjemy.

Ale  to  nie  był  koniec  niespodzianek.  Z charakterystycz-
nym “pok” zjawił  się  domowy skrzat,  odziany w schludną
serwetkę  przybraną  pęczkami  “gwiazdy  betlejemskiej”  i z
ukłonem wręczył  małej  Ślizgonce  kolejne  pudełko.  Dziew-
czynka  popatrzyła  na  nie  z niedowierzaniem.  Po  tak
wspaniałej  rzeczy,  jak  najmodniejszy  w tym  sezonie  ciuch,
nie spodziewała się już niczego.

– Miau! – odezwał się kartonik z pretensją.
– Kot!! – wrzasnęła, zdejmując czym prędzej wstążkę i po-

krywkę.
–  Holender,  jestem taka szczęśliwa,  że  mogę umrzeć  tu

i teraz!  –  oświadczyła,  tuląc  do  piersi  miauczącego  w nie-
bogłosy kociaka.

– Nie bądź głupia – odparł siedzący obok mały Krukon. –
Kto by się wtedy zajął kotem?

– Jak go nazwiesz? – spytał Harry Potter.
Sirith popatrzyła uważnie na kota – miał biały krawacik

i białe  skarpetki.  Potem obejrzała się na swego Opiekuna –
biały  kołnierzyk  koszuli,  białe  makiety,  wychylające  się
z czarnych rękawów szaty.

– Sever – orzekła stanowczo. – Będzie się nazywał Sever.
– Pasuje – mruknął Harry. – Snape ma w sobie coś z kota.

Chodzi bezszelestnie i jest wredny jak Pani Norris.
– Ma imidża – stwierdziła lakonicznie Siri.
Dumbledore wstał od stołu.
–  Szanowni koledzy i koleżanki, drodzy uczniowie...  po-

zwólcie, że chwilowo obejmę stanowisko Świętego Mikołaja
i wręczę jeszcze jeden prezent, który został przeoczony.

Zza jednej z choinek wylewitowała duża, nieco bezkszta-
łtna paczka.

– Odbiorcą natomiast jest nasz Mistrz Eliksirów.
Severus  znieruchomiał,  z kieliszkiem  wina  w połowie

drogi do ust.
–  Zwykle nie pozwalamy, aby uczniowie robili prezenty

nauczycielom,  lecz  w tym  wypadku  postanowiłem  uczynić
wyjątek  –  ciągnął  Dumbledore  figlarnym  tonem.  Severus
wpatrywał  się  w paczkę,  jakby  miała  zaraz  wybuchnąć.  –
Profesorze  Snape,  proszę  rozpakować.  Z serdecznymi  ży-
czeniami od szóstego i siódmego roku.

Skwaszony  Snape  pociągnął  za  wstążkę.  Papier  opadł,
a spod  niego  wyłoniła  się  zwinięta  kołdra  z zielonego
adamaszku w srebrne wężyki.

–  Doceniając  pański  dowcip  halloweenowy,  uczniowie
wyzbierali  sierść i piórka, po czym postanowili dać je panu
na  pamiątkę  w tej  pożytecznej  formie.  Sypialnia  w lochach
jest dość chłodna.

Dokoła  rozległy  się  chichoty.  Severus  długą  chwilę
wpatrywał  się  jak  zahipnotyzowany  w zielony  adamaszek
i wężyki, po czym wybuchnął:

–  Albusie! Yh, to znaczy dyrektorze! Czy pan uważa, że
będę używał czegoś, co zostało zrobione... Z UCZNIÓW!?!

Gwałtownie odstawił kieliszek, rozlewając wino i opuścił
Hall w najwyższym stopniu zniesmaczony.

* * *

Było już około jedenastej,  kiedy Severus zdecydował się
na zwyczajowy spacer po zamkowych korytarzach. Chwała
Merlinowi, uroczystą kolację miał z głowy. Jutro Dumbledore
wraz ze swymi dowcipami uda się w odwiedziny do brata,
podobnie  jak  Flitwick.  Pomfrey  będzie  miała  zajęcie  przy
przejedzonych uczniakach, a Potter bez Weasleya i tej Gran-
ger  wydawał  się  tymczasowo  niegroźny.  Z papierosem
w zębach (i rękami w kieszeniach cywilnych dżinsów) Seve-
rus  poddawał  się  leczniczemu  działaniu  nikotyny  oraz
miarowego marszu.
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W Wielkim Hallu zaskoczył go widok niewielkiej figurki,
siedzącej  po turecku na  mchu.  Lestrange  uniosła  twarz  ku
magicznemu  sufitowi,  obserwując  prawie  bez  mrugania
opadające płatki  śniegu.  Czarny kociak bawił  się obok,  tar-
mosząc choinkową ozdobę.

– Co tu robisz o tej porze? – spytał Severus.
– Patrzę na śnieg, prosz pana – odpowiedziała Sirith z po-

wagą. – Jest piękny.
Severus mimowolnie popatrzył w górę. To prawda, śnieg

był piękny.
– Czemu nie śpisz? – spytał łagodnie, aż sam się tym zdzi-

wił.
– U nas nikogo nie ma. Z całego Slytherinu tylko ja zosta-

łam i jakoś tak... dziwnie mi.
– Ja też jestem ze Slytherinu, więc jest nas dwoje – mruk-

nął Severus, siadając koło dziewczynki. Włożyła “spodeńki”
i Severus musiał przyznać w cichości ducha, że sprzedawczy-
ni miała rację; leżały świetnie i w zasadzie na jedenastolatce
nie wyglądały prowokująco.

Szyja go zabolała od patrzenia do góry, więc położył się
na  mchowym dywanie,  opierając  głowę na  kołderce,  która
nadal leżała porzucona pod choinką.

– Dyrektor potem powiedział, że to był żart i że to wcale
nie jest zrobione z uczniów – odezwała się Sirith.

– I tak jej nie będę używał – burknął Severus.
–  Pan na niej leży, to jest używanie – wytknęła mu bez-

czelnie.
–  Tęsknisz  za  domem? – zapytał  Severus  i natychmiast

w myślach nazwał się idiotą.
– Nie. A pan? – odpowiedziała pytaniem.
Zaciągnął się papierosem, rozsiewając na siebie popiół.
– Ja jestem w domu – mruknął cicho, wydmuchując dym

ku górze. Śnieg nadal leciutko i wdzięcznie spływał z czarne-
go  nieba,  wirując  lekko  w podmuchach  niewyczuwalnego
wiatru.

– Jakoś jest pan milszy dzisiaj – odezwało się dziecko.
– Wigilia. Nawet ja mówię ludzkim głosem – odparł.
– Mam coś dla pana. – W polu widzenia Severusa pojawi-

ła się mała ręka, trzymająca złożoną kartkę. Odebrał ją i roz-
winął.

–  Wiem, że to marny prezent, ale nie mam nic innego –
usprawiedliwiła się Siri.

Na kawałku pergaminu wypisano starannie:
Transmutacja 7
Zaklęcia 4
Obrona 6
Eliksiry 6
Opieka 9
Historia 3
Zielicha 6
Quidditch 6
Inne 5
Razem 52 punkty

– To jest zwrot długu, prosz pana. Z procentem! – podkre-
śliła Sirith z pewną dumą.

– Rozumiem. Profesor Hagrid był wyjątkowo hojny.
– Pomagałam mu karmić thestrale – wyjaśniła.

– Uhm – mruknął Severus, patrząc na nią badawczo. – To
całkiem niezły  podarunek.  A jeśli  chcesz  mi zrobić  większą
przyjemność...

Zawisła wzrokiem na jego wargach.
–  Zaśpiewaj coś – dokończył cicho, raptem strasznie za-

wstydzony.
Krwawy Baron i Prawie Bezgłowy Nick dyskretnie unosili

się  poza kręgiem świątecznych jodełek,  słuchając  słodkiego
głosu dziecka, śpiewającego psalm.

– Dla każdego gwiazda na niebie,
tak łaskawy rzekł kiedyś Pan.
Jedna z nich świeci dla ciebie,
Wybierz sobie tę, którą chcesz.
To ona cię zaprowadzi,
po najciernistszej z dróg,
tam, gdzie cierpliwie czeka
jak ojciec stęskniony Bóg.

“Co z tego wyniknie?” – spytał bezgłośnie Nick, patrząc na
dziewczynkę i Mistrza Eliksirów.

“Tego nie wiem” – odparł milcząco Krwawy Baron. – “Ale
jednego jestem pewien, najlepszą rzeczą dla nich jest to, że się sobie
przytrafili.”

Toroy

Grudzień 2003
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Jak na piaskowy zamek była to budowla solidna. Wzmoc-
nienia  patyczkami  do  lodów  i wykorzystanie  wody  jako
spoidła okazały dobrym pomysłem. Tym bardziej, że budow-
la nie miała stać latami, lecz cieszyć bawiące się dzieci przez
kilka najbliższych godzin.

Dwie wieże strażnicze, wielka brama, fosa i... Mostu jesz-
cze nie było. Młodociani budowniczy jednak biegali naokoło
w poszukiwaniu stosownych materiałów.

–  Deska,  pokrywka, metalowa płytka! Obojętne!  – krzy-
czał  do poszukiwaczy Jacek,  główny architekt  przedsięwzi-
ęcia.  Powziął  szczery  zamiar  stworzenia  zamku,  który
wszyscy pamiętać będą długie lata, mimo iż sam zamek po-
stoi najwyżej do podwieczorku.

Zgrany zespół pilnował również, by dwie grupy ich naj-
większych wrogów, przedszkolaki i awanturnicze nastolatki,
nie zaatakowały twierdzy; zamierzali jej bronić do łzy ostat-
niej.  Największy  problem sprawiały  dzieciaki,  przybyłe  na
plac budowy w towarzystwie doświadczonego ochroniarza,
potocznie  nazwanego  rodzicem,  bratem  lub,  co  zmuszało
budowniczych  do  wlepiania  oczu  w piasek,  miłą,  ładną
i sympatyczną  siostrą,  potrafiącą  wystawić  pazury  w przy-
pływie niepohamowanej agresji.

Jacek  kończył  właśnie  wypełnianie  fosy  wodą,  którą
w pocie czoła transportował z pobliskiej kałuży, gdy z krza-
ków wyskoczył gruby Krzyś i z wrzaskiem, machając rękami
na wszystkie strony, o mały włos nie wbiegł na dach zamczy-
ska.

– Mam! Mam! – darł się. – Jestem odkrywcą mostów!
Nie mieli najmniejszych szans na zapobieżenie ewentual-

nej  katastrofie  i tylko  mogli  dziękować  szczęściu,  że  Krzy-
siowi udało się wyminąć zamek, nie czyniąc żadnych szkód.
Może i Krzyś był zwykle powolny i ospały, ale najwidoczniej
takie odkrycia jak to były w stanie skłonić go do ożywienia.
Jego radosne podskoki pasowały jak ulał do programu o ba-
wiących  się  hipopotamach,  jakie  czasem  pokazywali  na
Animal Planet.

–  Nie  rób tak!  – oburzył  się  Jacek.  – Bo będę pierwszy
ośmiolatkiem z zawałem serca!  –  dokończył  spokojniej,  nie
przestał  jednak  zasłaniać  sobą  budowli,  jak  bohaterski
mężczyzna swoich dzieci przed atakami głodnych wilków.

Wszyscy się uspokoili, gdy dotarło do nich, że mają bra-
kującą część układanki. Szybko zamontowali most i, z pełny-
mi dumy uśmiechami, zaczęli podziwiać swoje dzieło.

– Cegoś brakuje... – ocenił sepleniący Paweł.
–  Wszystkiego brakuje! – Z wnętrza zamku wydobył się

piskliwy krzyk. Chłopcy wybałuszyli oczy i rozdziawili usta.
Zamarli w bezruchu.

Kiedyś oglądali  u Pawła film o człowieku, który potrafił
mówić  i nie  ruszać  ustami...  Problem w tym, że  nikt  z nich
tego nie potrafił, więc głos na pewno pochodził z zamku.

–  Który wsadził  radio  do środka? – zapytał  przerażony
Jacek. Zakopywanie radia w piasku było bowiem czynem ze
wszech miar nagannym i niechybnie  spowodowałoby przy-
kre sankcje ze strony dorosłych.

– Radio? Jakie radio? Ja tu nawet krzesła nie mam! – za-
piszczało z wyrzutem.

–  Kto ty jesteś? – Chłopiec zajrzał niepewnie przez małe
okienko.

–  Jakie ty masz wielkie oko! – zdziwił się głosik.-  Jesteś
smokiem?

– Nie, nie jestem smokiem – Jacek wytłumaczył spokojnie.
– Co robisz w naszym zamku?

Chwila ciszy spowodowała, że wszyscy zaczęli zaglądać
do środka i niecierpliwie oczekiwać odpowiedzi.

Słońce  z chwili  na  chwilę  coraz  bardziej  wysuszało
piaskowe mury.

–  Mieszkam!  – Głosik  przyprawił  chłopców o nerwowe
wzdrygnięcie.

Jeśli  rzeczywiście  to  coś  (lub  ten  ktoś)  tam mieszka,  to
będzie to najkrótszy wynajem, o jakim słyszeli.  Budowla od
początku była z gatunku tych nietrwałych i delikatnych, a in-
tensywne słońce absolutnie nie poprawiało jej kondycji. Może
i nieoczekiwany gość wcale nie został tam zaproszony, chłop-
cy nie chcieli mieć na sumieniu jakiejś istoty żywej, a już na
pewno mówiącej ludzkim głosem.

–  Nie  możesz  tu mieszkać  – powiedział  Krzyś  z troską
w głosie.

–  Dlaczego? – Pytanie brzmiało jakby osobnik w środku
zajęty był czymś innym, daleko ciekawszym niż konwersacją,
którą, na ucho, podtrzymywał zupełnie mimochodem.

– Bo ci się zamek na głowę zsypie – powoli odpowiedział
Paweł.

Zamczysko już zaczynało powoli szczupleć z zewnątrz.
– I myślicie, że uwierzę smokom? – piszczało z wnętrza –

Zjedliście  wszystkich i teraz chcecie,  bym dobrowolnie  wy-
szedł na pożarcie! – Jeśli pisk może być oburzony, to ten wła-
śnie tak brzmiał.

Krzyś zaczął grzebać palcem w największym oknie głów-
nej wieży.

– Jakbyśmy chcieli, to cię wyciągniemy, i żadne prośby nie
pomogą – powiedział,  wkładając palec głębiej.  – A może je-
steś  jakimś szczurem,  co się  mówić  nauczył?  – Zaśmiał  się
cicho.

– Papuga się może nauczyć mówić, głupku, a nie szczur –
sprostował  Jacek  i posłał  Krzysiowi  uśmiech  przepełniony
dumą z powodu swojej wiedzy.

Nie usłyszeli żadnej reakcji gościa na określenie go szczu-
rem czy papugą. Z doświadczenia wiedzieli, że każdy, kto się
szanuje,  chociaż odrobinę, nazwany szczurem będzie bronił
swojego  honoru.  Oczywiście,  nie  licząc  przedszkolaków,
którzy honoru nie mają, i nastolatków, którym takich rzeczy
się  nie  mówi  z oczywistych  powodów.  O dorosłych  nie
wspominając.

Minęło dziesięć minut, lecz nadal nic nie usłyszeli.
– Jesteś tam? – zapytał Jacek – Szczurku, jesteś tam?
–  Może  sufit  go zasypał...  – wyszeptał  Krzyś,  mrugając

nerwowo.
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Przez  godzinę  nasłuchiwali  i starali  się  penetrować
wnętrze  palcami  i małymi  patykami,  lecz  po  tajemniczym
gościu nie było śladu.

– Rozkopujemy? Czy co? – Jacek rzucił pytaniem.
– Ja idę na obiad... – Oblizał się Krzyś.
– Ja też.
– Ja tez!
–  Ktoś  tu  musi  zostać  i pilnować  zamku!  –  stwierdził

Jacek.
–  No  to  mas  co  robić  –  parsknął  śmiechem  Paweł

i wszyscy ruszyli do swych domów, zostawiając Jacka same-
go.

Przez  kilkanaście  minut  Jacek  umacniał  osuwający  się
piasek.  Zamaczał  dłonie  w fosie  i niczym  doświadczony
garncarz gładził ściany zamku. Zalepiał pęknięcia, dokładał
patyki  i cały  czas  starał  się  wymyślić  sensowne  wytłu-
maczenie tego, co miało miejsce.

Bawił się tutaj przez całe wakacje i oprócz kilku dżdżow-
nic nie spotkał się z innymi istotami żywymi nawiedzającymi
tę piaskownicę. Częstym problemem natomiast były kawałki
szkła i inne niebezpieczne przedmioty, czyhające na dzielne-
go  archeologa  grzebiącego  w piasku.  Jednak  nauczyli  się
utrzymywać  tutaj  porządek  oraz  zachowywać  należytą
ostrożność.

Wszystkie starania Jacka, by podtrzymać zamek przy ży-
ciu, były niczym wobec potęgi  słońca i czasu. Budowla do-
słownie  przesypała  mu  się  przez  palce,  zamieniając  się
w wielką, bezkształtną kupę piasku.

Oblał  go  zimny  pot.  Mimo  że  od  dłuższego  czasu  nie
uświadczył żadnego znaku, iż w środku nadal ktoś jest, Jacek
się  wystraszył.  Może  tajemniczy  mieszkaniec  zamku  po
prostu  nie  miał  ochoty  na  więcej  rozmów,  a teraz  nie  jest
w stanie powiedzieć czegokolwiek, gdyż usta ma wypełnione
piaskiem? Zważywszy  na  fakt,  że  najprawdopodobniej  był
bardzo mały, piasek nie jest dla niego ani drobny, ani lekki.

Przekopał  delikatnie  całą  kupkę,  wykorzystując  dłonie
jako swego rodzaju sitko. Nic jednak nie znalazł.

Najwidoczniej ten ktoś miał dość towarzystwa smoków...

Tomasz Franik
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Alfowi  wciąż  jeszcze  dźwięczał  w uszach  głos  matki:
“Skoro już się uparłeś, żeby lecieć, to przynajmniej  uważaj!
Przede  wszystkim  leć  wysoko.  Wiesz,  jak  wygląda  przy-
pływ”. Elwira oczywiście musiała dorzucić swoje trzy grosze:
“A niech się utopi.  Przecież  możesz mieć  następnego,  nie?
Może  będzie  spokojniejszy,  nie  będzie  go  tak  nosiło  po
wszystkich  górach  i dziurach”.  Matka  spojrzała  na  nią
wzrokiem bazyliszka z bajek dla dzieci, ale dziewczyna uda-
ła, że tego nie widzi. Chyba uważała, że w dwa dni po pięt-
nastych urodzinach może sobie pozwolić na więcej niż zwy-
kle.

No  cóż,  fizycznie  rzeczywiście  zaczynała  przypominać
dorosłą kobietę. Wszelkie wątpliwości co do tego faktu roz-
wiał  pewien  czerwcowy  wieczór,  kiedy  matka  poleciała
skrzydlakiem do Neeskensów, a siostra wcześniej niż zwykle
zamknęła  się  w łazience.  Między  łazienką  a kuchnią,  pod
samym sufitem, było małe okienko... Elwira chyba nic nie za-
uważyła. A Alf postanowił więcej nie kusić losu; ta praktycz-
na lekcja anatomii miała być ostatnią.

Ciekawe, skąd się wzięła ta różnica między nimi. Matka
była szatynką o szarych oczach, Alf – brunetem o smagłej ce-
rze, a Elwira – jasną, niebieskooką blondynką. Pod wpływem
ciepłej wody jej alabastrowa skóra nabierała różowej barwy...

Siostra Alfa  nie mogła nawet zbyt  długo przebywać na
słońcu,  żeby  się  nie  przypiec  na  czerwono.  Zawsze  potem
miała  gorączkę.  To  już  lepiej  być  brunetem.  Choć  może
w przypadku dziewczyn jest inaczej: kiedyś, w czasach przed
Masakrą ktoś podobno powiedział, że mężczyźni wolą blon-
dynki.

Chłopiec oczywiście wiedział, jak wygląda przypływ. Ale
wiedzieć to nie to samo, co zobaczyć na własne oczy. Do nie-
dawna nie mogło nawet być mowy o tym, by matka pozwoli-
ła mu wsiąść do skrzydlaka i przelecieć nad doliną w chwili,
gdy spienione wody Morza Sandomierskiego zalewają dolinę
rzeki.  Zdarzyło  mu się  kilkakrotnie widzieć  końcowy efekt
przypływu:  leniwie  falujące  odmęty  w miejscu,  w którym
wcześniej parowały w słońcu błotniste rozlewiska na dnie do-
liny, a wśród nich wiła się jaśniejsza wstęga rzeki. Rzeka – ta
w najbliższej dolinie, położonej o parę kilometrów na wschód
od farmy – nazywała się Biała. Podobno w dawnych czasach,
przed  Masakrą,  była  dopływem  Dunajca.  Teraz  obie  rzeki
wpadały  do  Morza  Sandomierskiego.  Dunajec  płynął  ku
północy szeroką doliną po drugiej  stronie masywu Lubinki
i Wału, daleko za farmą Neeskensów. Oczywiście tamtą doli-
nę  na  zachodzie  też  zalewał  teraz  przypływ.  Raz  na  kilka
miesięcy bagna w dolinach Białej i Dunajca stawały się dnami
zatok, których głębokość sięgała co najmniej dwudziestu me-
trów... Później te masy wód spływały z powrotem do morza,
które cofało się, odsłaniając ruiny miasta na niewielkim pła-
skowyżu u wylotu doliny Białej. A kiedy przychodził kolejny
przypływ, nikt by się nie domyślił  ich istnienia;  wśród ru-
mowisk, na najwyższym wzniesieniu, sterczała tylko śmiesz-
na wieżyczka o stożkowym dachu, pokryta nierdzewną bla-
chą, połyskującą metalicznie w promieniach słońca.

Matka mówiła, że miasto nazywało się Tarnów.

W tym roku – rzecz dziwna – był  to  dopiero  pierwszy
przypływ. A przecież już się zaczynał lipiec... Normalnie o tej
porze dolina miała za sobą już dwa albo trzy takie katakli-
zmy, zmuszające do panicznej ucieczki chmary błotnego ptac-
twa, polującego zawzięcie na wszelkiego rodzaju płazy żyjące
wśród  rozlewisk.  Ale  matka  twierdziła,  że  to  w gruncie
rzeczy jest normalne: przypływy zdarzają się bardzo nieregu-
larnie,  czasem co kilka  tygodni,  innym razem w odstępach
kilkumiesięcznych. Taka już ich natura.

Woda Morza Sandomierskiego była tylko nieznacznie za-
solona.  Rośliny  rozlewisk  –  typowo  słodkowodne  –  do-
skonale się do niej przystosowały. Na bagnach żyły też żaby
i traszki,  które Alf  spotykał  na  mokradłach poza zasięgiem
przypływu. Kwitły tam nawet kaczeńce.

Wielka wyprawa, na którą Alf właśnie wyruszał, do nie-
dawna była dla niego marzeniem ściętej głowy. Jeszcze rok
temu... No, ale ten rok to nie tamten: teraz Komornicki-junior
miał już trzynaście i pół roku, a ze skrzydlakiem radził sobie
świetnie,  równie dobrze,  jak niektórzy dorośli,  albo i lepiej.
Niedawno  wytknął  nawet  parę  błędów  Svenowi,  gdy  ten
przyleciał, by zainstalować nowe oprogramowanie w kompu-
terze. A Sven miał już dwadzieścia sześć lat i nauczył się pilo-
tować skrzydlaka w czasach, gdy Alf dopiero zaczynał racz-
kować.

Przed  startem  Alf  zerwał  kilka  soczystych  brzoskwiń
z drzewek rosnących obok garażu. Koszyczek z owocami po-
stawił  obok siebie,  na siedzeniu dla pasażera.  Jeszcze tylko
sprawdzić stan baterii...  W porządku, dopiero co naładowa-
na, prażyła się w słońcu chyba pół dnia. Jakby co, jest jeszcze
zapasowa. Dobrze, że to lato i nie trzeba tej baterii podłączać
do prądnicy... Aha, i koniecznie trzeba sobie zapewnić przy-
chylność  Anioła.  Alf  dotknął  dwoma  palcami  –  dużym
i wskazującym – obrazka za szybą na pulpicie sterowniczym
i nisko  pochylił  głowę.  Skrzydlata  istota  patrzyła  na  niego
nieruchomym,  ale  wszystkowidzącym  spojrzeniem dużych,
niebieskich oczu;  prośbę  o przychylność  i opiekę na  pewno
przyjęła do wiadomości  i zapamiętała.  Zresztą  każdy Anioł
miał  tylko  jednego  podopiecznego  – wraz  z nim się  rodził
i umierał,  a mówiąc  ściśle,  łączył  się  duchowo  z Chórami
Archanielskimi – więc pamięć miał mniej obciążoną niż prze-
ciętny komputer.

Skrzydlak  wzniósł  się  na  wysokość  kilkudziesięciu  me-
trów nad ziemią. Na razie leciał na północ. Z lewej strony Alf
widział wzgórze, gdzie przecinały się trzy drogi prowadzące
– już od prawie stu lat – znikąd donikąd. Za skrzyżowaniem,
na Zagórzu, mieli swoją farmę Neeskensowie: dwumetrowy,
zwalisty  blondyn imieniem Pim i niższa  od  niego  o głowę,
ciemnoskóra Geraldine.  Z Neeskensami trudno się  było do-
gadać; mówili językiem podobnym do tego, jakim posługiwa-
ła  się  rodzina  Schönbergów,  ale  jednak  nie  tym  samym.
Zresztą z Wolfim Schönbergiem Alf przyjaźnił się od dziecka,
więc nauczył się jego języka – twardego, nieco gardłowego –
sam nie wiedząc kiedy. Z językiem Neeskensów było inaczej:
ani okazji,  ani potrzeby, bo dzieciaki tamtej pary ledwo od-
rosły od ziemi.  Podobnie było z pięcioma innymi językami,

6 8     F a h r e n h e i t  n r  4 3  –  g r u d z i e ń  2 o o 4

S t a n i s ł a w  T r u c h a n

Tannenbaum unter den LindenTannenbaum unter den Linden

L i t e r a t u r a  –  S t a n i s ł a w  T u r c h a n



jakimi posługiwali  się znani mu mieszkańcy południowego
wybrzeża. José Quiroga i jego żona jako tako dogadywali się
w języku,  którym  posługiwała  się  większość  mieszkańców
tych okolic. Podobnie było z rodziną Urho Kaleviego i Mircei
Macovescu.  Sven  i Ole  nawet  nauczyli  się  poprawnie  wy-
mawiać zdanie o chrząszczu, który brzmi w trzcinie. Tarkan
Demirel  był  wujkiem  Wolfiego  i doskonale  znał  język,
którym posługiwali się Schönbergowie. Alf nie widział więc
powodu, by się któregokolwiek z tych języków uczyć. Wyjąt-
kiem – bardzo szybko, niemal z dnia na dzień, dzięki nieprze-
ciętnym  zdolnościom  językowym  Komornickiego-juniora  –
stał się ostatnio język rodziny Lagrange’ów. Ze względu na
Mireille.

Elwira powiedziała kiedyś, że większość ludzi w okolicy
mówi tym samym językiem, co Komorniccy, więc nie warto
sobie zawracać głowy żadnym “guten Morgen” Schönbergów
czy “bonjour”  Lagrange’ów albo  “buenos  días”  Quirogów;
niech raczej oni nauczą się poprawnie mówić “dzień dobry”.
Jednak Alf był zupełnie innego zdania. Jemu sprawiał ogrom-
ną  satysfakcję  fakt,  że  rozumiał  prawie  każde  słowo  wy-
powiedziane przez Wolfiego i mniej więcej co drugie pada-
jące z ust Pima Neeskensa czy Jacques’a Lagrange’a lub jego
żony Chantal. A poza tym... Ileż było tej “większości”? Naj-
wyżej sto farm w promieniu trzydziestu kilometrów...

Farma  położona  najdalej  na  południe  –  spośród  tych,
które  Alfowi  zdarzyło  się  odwiedzić  –  położona  była  na
wzgórzu o zabawnej nazwie Zimna Wódka. Stamtąd widać
już było góry. W tych górach podobno też ktoś mieszkał, i to
nie  pod samymi  szczytami,  ale  w dolinach.  Tam przypływ
już nie docierał.

A wódka – o czym od niedawna wiedział – rzeczywiście
powinna być zimna. Ma wtedy lepszy smak. Oczywiście, on
jeszcze nie wiedział, jak smakuje ten napój. Wódkę pito zresz-
tą rzadko, bo recepturę znali tylko Jodłowscy i Maciaszkowie;
wytwarzali tej wódki niewiele, najwyżej po litrze na każdego
chętnego. Zdarzyło mu się skosztować tylko piwa z czumizy
i win  owocowych  domowej  produkcji.  Najlepsze  były  te
z brzoskwini.  Oczywiście  nigdy  nie  pozwalano  mu  wypić
więcej  niż  szklankę  piwa  albo  małą  szklaneczkę  wina.  Te
małe szklaneczki nazywano – nie wiadomo czemu – literat-
kami. Pochodzenia tej nazwy nie potrafił Alfowi wyjaśnić na-
wet pradziadek.

Alf  minął  rozwidlony  dąb  o trzech  pniach  i skręcił
w prawo,  wznosząc  się  równocześnie  ponad korony  kilku-
dziesięcioletnich drzew. W dole, po prawej stronie, zobaczył
niewielki, biały budynek. Właściwie nie budynek, a budyne-
czek: gdyby jego łazienka zajmowała taką powierzchnię, czu-
łby  się  bardzo  pokrzywdzony  przez  los.  Ściany  budynku
lśniły w słońcu, aż oczy bolały.

Pradziadek nazywał to coś “kapliczką”. Ale co to takiego
kapliczka – tego już wyjaśnić nie potrafił.

Przelatując  nad  wierzchołkiem  potężnej  lipy  rosnącej
obok  tajemniczego  zabytku,  pamiętającego  czasy  Masakry,
Alf postanowił, że wyląduje tutaj w drodze powrotnej.

Rozlewiska w dolinie Białej znikły pod masami wód na-
pływających  z północy.  Patrząc  w dół,  Alf  wzdrygnął  się.
Umiał pływać, ale w starciu z tą spienioną kipielą nie miałby
szans.  Pochłonęłaby  go  w ciągu  jednej  sekundy.  Po  kilku
dniach, gdy wody z powrotem spłyną do morza, ktoś by go

może  wygrzebał  z mułu...  a może  nie.  W gruncie  rzeczy  ta
druga możliwość była bardziej prawdopodobna.

Wyłączył muzykę – nagranie przedpotopowego (a raczej
“przedmasakrowego”) zespołu o nazwie ABBA, śpiewające-
go w jakimś bełkotliwym języku, trochę podobnym do tego,
którym posługiwał  się  Wolfi  i jego rodzina,  ale jednak nie-
zrozumiałym – i opuścił szybę, by wsłuchać się w szum przy-
boju. Silnik latającej maszyny pracował niemal bezgłośnie. Je-
dynym dźwiękiem, jaki docierał  do uszu chłopca,  był teraz
szum  spienionych  fal.  Kojarzył  mu  się  ze  sztormem  na
pełnym morzu. Alf nie miał wprawdzie pojęcia, jak wygląda
sztorm na  pełnym morzu,  ale  potrafił  go  sobie  wyobrazić.
Przeczytał niedawno napisaną przed Masakrą książkę o pod-
róży  przez  ocean.  Prawie  połowy  kartek  brakowało,  ale
przynajmniej był początek i koniec.

Po  drugiej  stronie  doliny  chłopiec  zauważył  podłużny
kształt, tak samo jak jego skrzydlak posuwający się ku półno-
cy równolegle do skraju doliny. Wolfi?

– Wolfi?! – krzyknął, włączając komunikator.
– To ja. Cześć, Alf! – W głośniku też było słychać szum fal,

i Wolfi  natężał  gardło,  starając  się  go  przekrzyczeć.  On też
opuścił szybę.

– Puścili cię?!
– No! A ciebie?
– Musieli! Tylko zabronili lecieć na drugą stronę! Ale za-

raz tam będę!
– Ty nieposłuszny, niegrzeczny bachorze! – roześmiał się

Wolfi.
W pięć minut później oba skrzydlaki leciały jeden za dru-

gim na północny zachód.  Prowadził  Wolfi,  Alf leciał  w od-
ległości jakichś dziesięciu metrów za nim, ale nieco wyżej –
na  wypadek,  gdyby  pierwszy  skrzydlak  nagle  zwolnił.  Po
prawej  stronie  mieli  porośnięte  bukowym  lasem  –  i stra-
szącym nagimi pniami martwych drzew, zniszczonych przez
kataklizm zwany Masakrą – strome zbocze Słonej Góry. Po
lewej,  słabiej  zalesiony  stok  Lubinki,  gdzie  kępy  drzew
sąsiadowały  z szerokimi  polanami,  porośniętymi  dzikim
owsem  i kwitnącą  pomarańczowo  zajęczą  brukwią.  Dotarli
wreszcie do wylotu doliny; tam Biała – wciąż szeroko rozlana
wśród bagnisk zarośniętych krzakami karłowatej  wierzby –
wpadała do Zatoki Świebodzińskiej.

– Teraz to już prawdziwe morze! – szepnął przejęty Wolfi.
Jak  zwykle  w takich  chwilach,  mówił  w swoim  własnym
języku.

– Już zalało Spiralę – zauważył Alf. – Widać tylko wieżę
i krzyż.

Spirala* była najokazalszym budynkiem położonej  ongiś
w tym  miejscu  osady  o nazwie  Tarnowiec.  Dla  jej  miesz-
kańców musiała mieć jakieś szczególne znaczenie; wszystkie
ich  domy  legły  w gruzach,  a ta  budowla,  widać  solidniej
zbudowana, przetrwała Masakrę prawie bez szwanku... Dwa
skrzyżowane  pręty  na  szczycie  jego  wieży  były  zapewne
jakimś symbolem; Alf próbował się czegoś na ten temat do-
wiedzieć od pradziadka,  ale  staruszek twierdził,  że  nic  nie
wie.  Dziecko,  ja  się  urodziłem już po Masakrze,  tłumaczył.

* Dla sprawdzenia, o jaką budowlę chodzi, proponuję podróż po-
ciągiem  z Tarnowa  w kierunku  południowym  (Stróże,  Nowy
Sącz,  Krynica...).  Po  odjeździe  z dworca  w Tarnowie  należy
patrzeć w lewo.
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Wiem, że dawniej się na to mówiło kościół, że raz w tygodniu
wszyscy tam chodzili... Ale nic więcej ci nie powiem.

– Może ten krzyż to jakiś symbol religijny? – zastanawiał
się teraz Wolfi.

–  Hmmm...  Na  żadnym  obrazku  z Aniołem  niczego
takiego nie ma...

–  No to może symbol Chórów Archanielskich? – drążył
dalej młody Schönberg. – Skoro Archaniołów się nie maluje...

– Może... Słuchaj, polecimy na Górę Masztową? Zobaczy-
my, czy w ogóle widać ruiny.

– No to lećmy.
Wylądowali  mniej  więcej  w połowie  drogi  pomiędzy

Masztem a ruinami twierdzy, która istniała podobno wcześ-
niej niż położone w dole miasto. Maszt był gigantyczną, me-
talową konstrukcją, która przed Masakrą służyła podobno do
przekazywania  fal  radiowych.  Tak  przynajmniej  twierdził
pradziadek; Sven – choć nie wiedział, czy tak było naprawdę
– z całą powagą potwierdził, że to możliwe. A Sven znał się
na rzeczy.

–  Patrz!  Ten śmieszny daszek na wieży ledwo widać! –
Wolfi wskazał palcem lśniący punkt wśród wzburzonych od-
mętów.

– Byłeś tam kiedy?
– Jeszcze nie. Ale teraz już mi pozwalają latać trochę dalej.

Więc jak tylko woda opadnie...
Usiedli na kępie dzikiego owsa i w zadumie patrzyli na

wzburzone  wody  zatoki.  Poziom  wody  podniósł  się  już
o kilkadziesiąt metrów i należało się spodziewać, że to jesz-
cze nie koniec. Jeszcze parę godzin i przypływ osiągnie nie-
przekraczalną  do  tej  pory  granicę,  docierając  do  podnóża
Czarnej Wieży. Może nawet zaleje tamtą wyspę na północy...
Chociaż nie: Lisia Góra – bo tak od zamierzchłych czasów na-
zywano ten płaski piaszczysty spłacheć lądu odległy od ruin
Tarnowa o jakieś dziesięć  kilometrów – położona była zbyt
wysoko,  by  całkowicie  zniknąć  pod  powierzchnią  wody.
Przypływ zaleje najwyżej połowę jej obszaru.

Jako małe  dzieci  obaj  często sobie  wyobrażali,  że  przy-
pływ drzwiami i oknami wdziera się do ich domów...  Niby
wiedzieli, że to niemożliwe, ale myśl o takim obrocie sprawy
przyprawiała ich o palpitację serca. A jeśli któryś z nich po-
myślał o tym wieczorem przed zaśnięciem...

– Alf, jak myślisz, dowiemy się kiedyś, co się tak napraw-
dę stało? Co to właściwie  było,  ta  cała Masakra? – zapytał
Wolfi,  patrząc  rozszerzonymi  oczami  na  szarobiałą  kipiel
w dolinie.

Był starszy od Alfa o jeden dzień. Gwoli ścisłości, o nie-
całe dwadzieścia dwie godziny. Wyższy o głowę. Silniejszy.
A jednak  teraz  –  bardziej  niż  kiedykolwiek  –  Wolfgang
Schönberg był po prostu Wolfim. Wolfikiem, jak czasem żar-
tobliwie  nazywał  go  Alf.  Takim  samym  jak  on,  ciekawym
świata,  wszędobylskim,  trochę  przewrażliwionym
dzieciakiem, którego świat przerażał pustką swoich bezkre-
snych  przestrzeni,  gdzie przy każdym nieostrożnym kroku
można było się potknąć o ruiny.

Na Alfa matka czasem gderała, że nie powinien się zaj-
mować “niektórymi sprawami”, bo to “do niczego nie prowa-
dzi”. To ona twierdziła, że jest “przewrażliwiony”. A te “nie-
które sprawy” to była  historia sprzed około stu lat.  Tajem-
niczy  kataklizm,  w rozmowach  dorosłych  nazywany

Masakrą. Na czym ten kataklizm polegał – tego nie wiedział
nawet pradziadek. Albo po prostu udawał, że nie wie.

–  A kto nam powie,  Wolfi? – westchnął Alf.  – Może nie
chcą,  żebyśmy  się  dowiedzieli,  a może  naprawdę  sami  nie
wiedzą...

– Bo wiesz... to jest trochę dziwne... – myślał głośno Wolfi,
mrużąc  swoje  brązowe  oczy,  kontrastujące  z dość  jasnymi
włosami. Te oczy odziedziczył chyba po matce, nieco korpu-
lentnej brunetce imieniem Tansu, siostrze Tarkana Demirela,
najlepszego  w okolicy  mechanika  zajmującego  się  naprawą
i konserwacją  skrzydlaków;  Rudolf  Schönberg,  ojciec  Wol-
fiego, był niebieskookim blondynem, podatnym na porażenie
słoneczne w jeszcze większym stopniu niż Elwira Komornic-
ka.

– Wszystko jest dziwne – przyznał mu rację Alf.
–  Na  przykład  te  stare  drzewa  –  ciągnął  Wolfi.  –  Nie

wiadomo dlaczego uschły, ale ciągle stoją. Już prawie sto lat.
I niby normalnie się palą... ale zrobiły się jakieś takie... twar-
de. Twardsze od normalnego drewna.

–  A zauważyłeś? Na niektórych ruinach jest  coś takiego
jak... jakby polewa na porcelanie. Skąd się to wzięło?

–  Czyli...  to na pewno nie było coś takiego jak trzęsienie
ziemi albo tajfun, tylko sto razy większe – podsumował Wolfi.

–  Więc  albo  jacyś  przybysze  z kosmosu  zniszczyli
Ziemię... – zaczął Alf.

– Albo... Słyszałeś, że kiedy na Ziemi żyły miliony ludzi,
wszystko było robione w takich dużych... jakby warsztatach...

– Wiem, Wolfi. One się nazywały fabryki.
– No i wszystko naraz się rozleciało – dokończył Wolfi. –

Bo oni wtedy za mało dbali o ochronę... eee...
– Środowiska – dokończył Alf.
– Ale dlaczego nikt nie chce o tym mówić? – zastanawiał

się Wolfi.
–  Pewnie  uraz...  eee...  psychiczny  – powiedział  Alf  bez

przekonania.
– Może...
Alf uniósł głowę.
– Leci jakiś skrzydlak – zauważył. – Od zachodu.
–  To doktor Nowak. – Wolfi od razu rozpoznał latający

pojazd. – Przedtem leciał na zachód, chyba do Lagrange’ów.
– Może Chantal już urodziła?
– Może...
Wolfi niespodziewanie uśmiechnął się.
–  Wiesz, Alf,  nie chciałbym wchodzić z butami w wasze

sprawy... Ale zauważyłem, że kiedy Sven i Ole lecą zająć się
czyimś kompem, to jakoś zawsze im wypada droga przez Ła-
zy. Czy to Ole interesuje się pewną blondynką, czy może...

– Nie wiem. – Alf demonstracyjnie wzruszył ramionami. –
Elwira mi się nie zwierza. A to twoje “może”... Wiesz, wcale
mi nie zależy, żeby mieć w domu faceta, na którego będę wo-
łał “tata”. I to jeszcze takiego, który w ogóle nie jest do mnie
podobny, a wygląda, jakby przyleciał z... tej, no... Afryki.

– Której może już nie ma... Ale przecież ty Svena zawsze
lubiłeś?

– Bo to właściwie starszy kumpel. Wiesz, że on jest chyba
o pięć lat młodszy od mamy.

– No i co z tego?
W odpowiedzi Alf tylko wzruszył ramionami – tym ra-

zem bardzo energicznie, niemal gwałtownie. To oznaczało, że
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uważa dyskusję za zakończoną. A nawet, że za chwilę może
się zdenerwować.

Jednak to, że jego dom był – w zasięgu lotu skrzydlakiem
– jedynym, w którym nie było żadnego dorosłego mężczyzny
(nie  licząc  osiemdziesięcioletniego  pradziadka),  trochę  mu
przeszkadzał.  A nawet  drażnił.  Był  źródłem  dyskomfortu
psychicznego, niemal kompleksu. Niby nikt nie pytał o przy-
czynę, nikt im tego nie miał za złe – ale czegoś brakowało.
I coś było nie w porządku. Kobieta, która – jak jego matka –
miała  dzieci,  ale  nikt  nie  wiedział,  kto  jest  ich  ojcem,  była
kimś, kto samym swoim istnieniem popełniał towarzyski nie-
takt. Wprawdzie nikt tego głośno nie powiedział, ale Alf czuł,
że wszyscy albo prawie wszyscy tak myślą... I że pojawienie
się  jakiegoś  mężczyzny  w ich  domu  trochę  zmieniłoby
sytuację...

Ale Sven... Nie, starszy z “latających informatyków” zbyt
sobie cenił niezależność. I raczej nie przepadał za monoton-
nym życiem siewcy czumizy i hodowcy perliczek.

* * *

Skrzydlak miękko wylądował obok grubego pnia najwi-
ększej z lip rosnących za kapliczką. Te okazałe drzewa wy-
rosły chyba wkrótce po Masakrze: strzeliste, rozłożyste, góru-
jące  nad  rachitycznymi  bukami  odległego  zaledwie
o kilkanaście metrów lasu i nad dziwnymi martwymi pniami
drzew zniszczonych ongiś przez kataklizm. W ich koronach
uwijały się tysiące trzmieli; rozpoczynający się właśnie miesi-
ąc nieprzypadkowo nazwany został lipcem...

Przed  Masakrą  hodowano podobno  jakieś  inne  owady,
które  zapylały  kwiaty  i wytwarzały  bardzo  smaczny miód.
Alf nie znał nawet ich nazwy. W stosie szpargałów zgroma-
dzonych  na  strychu  znalazł  napisany w nieznanym  języku
podręcznik biologii, w którym natrafił na ilustrację przedsta-
wiającą  tegoż  owada  w trakcie  zapylania  kwiatu  akacji.
W tym nieznanym nikomu języku owad nazywał się “bee”.
Śmieszna nazwa. A w dodatku na następnej stronie tej samej
książki obok słowa “bee” figurowały dwa inne, napisane kur-
sywą: Apis mellifera. Z tego już Alf zupełnie nic nie rozumiał.

Białe ściany kapliczki pokrywała cienką warstewką sub-
stancja, którą Alf przed godziną porównał do polewy na po-
wierzchni porcelanowego naczynia. Jeszcze jeden ślad kata-
klizmu sprzed wieku.

Po drugiej stronie kapliczki piętrzył się wysoki na półtora
metra  zwał  gruzu,  zarośnięty  dzikim  owsem,  pokrzywami
i innym zielskiem. Alf zauważył, że z kępy ostu coś wystaje:
końcówka metalowego pręta, krawędź jakiejś płytki z trudne-
go do zidentyfikowania materiału...

Może  nie  wybuchnie?  –  pomyślał,  podchodząc  i biorąc
metalowy pręt do ręki. Pociągnął. Spod kępy zielska wyłonił
się znajomy kształt: krzyż, taki sam, jak na szczycie Spirali.

Warto by jeszcze sprawdzić, co to jest ta biała płytka, po-
myślał i powtórzył ten sam manewr. Korzenie chwastów nie
stawiały  oporu,  puściły  swój  łup  przy  akompaniamencie
cichego  szmeru,  jaki  wydał  osypujący  się  szary  pył.  Biała
płytka okazała się ceramicznym prostokątem o poobtłukiwa-
nych brzegach. Przez jej środek biegł nieco zatarty, ale wciąż
jeszcze czytelny napis: ŁOWCZÓWEK.

Może tak się kiedyś nazywało to miejsce? – pomyślał chło-
piec, chowając swoje znaleziska do bagażnika. Spojrzał na ze-

garek: dochodziło południe. Obiad miał być o wpół do dru-
giej. Z tej odległości dotarłby do domu na czas nawet piecho-
tą. Nie musiał się spieszyć. A – sam nie wiedząc dlaczego – za
wszelką cenę chciał  zostać dłużej  w tym miejscu.  Może dla
tego miodnego zapachu lipowych kwiatów? Albo po to, by
posłuchać brzęczenia trzmieli w koronach drzew?

Położył się na trawie i zamknął oczy. Nie zasnął, ale wy-
dawało mu się, że czas przestał płynąć, a przestrzeń utraciła
swoje banalne trzy wymiary. Było tylko owadzie brzęczenie,
cichy szmer słabego wietrzyka w gałęziach i refleksy słonecz-
nego światła przenikającego przez liście drzewa...

I wtedy usłyszał śpiew. Chór męskich głosów. Dość licz-
nych. Nawet bardzo licznych, prawdę mówiąc. W promieniu
stu kilometrów nie było na tym pustkowiu tylu ludzi. Śpiew
narastał, potężniał z każdą chwilą.

W końcu Alf zaczął rozróżniać poszczególne słowa. Język
był mu doskonale  znany.  Ten sam,  którym posługiwali  się
Schönbergowie.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein, auch im Winter, wenn es schneit
– śpiewał chór złożony z setek mocnych, męskich głosów.
Co tu może znaczyć? – zastanawiał się Alf. Niby wiedział,

o jakie drzewo chodzi – ale cała reszta była dla niego praw-
dziwą czarną magią. W końcu wiecznie zielone drzewo to nic
szczególnego. Choćby taka lipa – pod koniec roku stare, żółk-
nące liście jeszcze się trzymają gałęzi, a młode pąki już zaczy-
nają się zielenić... A co takiego szczególnego ma w sobie ta jo-
dła? Chyba to, że w okolicznych lasach można znaleźć tylko
pojedyncze okazy tego drzewa.

Es schneit.  O tym zjawisku też słyszał. To się zdarza po-
dobno gdzieś na północy, gdzie klimat jest o wiele zimniej-
szy. Czyli gdzieś w pobliżu bieguna – tam, gdzie żyją (albo
żyli) Eskimosi. Para wodna nie tylko się skrapla w górnych
warstwach atmosfery, ale zastyga w mikroskopijne grudki lo-
du,  te  łączą  się,  tworząc  białe  płatki...  Ale  tam,  gdzie  wy-
stępuje to zjawisko,  żadne drzewa nie rosną.  Jodły też nie.
Może dawniej... W czasach, kiedy jeszcze nie było Morza San-
domierskiego, klimat w tych okolicach był podobno zimniej-
szy. Kiedyś ojciec Wolfiego mówił coś o przesunięciu biegu-
nów...

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen. 
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 
Ein Baum von dir mich hoch erfreut
– śpiewał chór.
I znów – niby wszystko jasne... ale co to takiego ten Weih-

nachtszeit? Chyba jakieś święto. I to święto bardzo radosne.
Ale co ma do tego jodła?

A chór zabrzmiał nagle bardziej swojsko:
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie... 
I  znów  mowa  o jakiejś  nocy.  I to  bardzo  ważnej.  Czy

“Bóg” to jakieś imię? Jeśli tak, to czyje? Chyba kogoś ważne-
go, skoro stał  się bohaterem pieśni...  Trzeba będzie zapytać
pradziadka. O ile wie. Albo też – o ile zechce powiedzieć.
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* * *

–  Dziadku,  nie  wiesz,  kto  to  taki  Bóg?  To  chyba jakieś
imię?

Pomarszczona, pokryta brązowymi plamami dłoń znieru-
chomiała nad półmiskiem z sałatką jarzynową.

– Bóg? Skąd ci coś takiego przyszło do głowy? – zapytał
dziadek, przyglądając mu się podejrzliwie.

Alf zmieszał się.
–  Aaa...  tak mi  się  przypomniało...  Chyba gdzieś  czyta-

łem... Wiesz, w tych starych papierach na strychu...
Pradziadek pokręcił głową.
– Chyba coś słyszałem... Ale... Nie, nie wiem.
–  Jesteś  pewny,  że  to  nie  jest  któryś  z Archaniołów?  –

drążył dalej Alf.
–  Archanioł? Bóg? – Staruszek z namysłem potarł dłonią

pomarszczone  czoło.  – Eeee,  chyba nie.  Archaniołowie,  tak
samo jak Aniołowie, nie mają imion. Wiesz, że każdy z nas...

–  Wiem, wiem – przerwał mu Alf. – Każdy ma swojego
Anioła. A jak jest z Archaniołami? Poza tym, że śpiewają, że-
by świat był piękniejszy?

–  To  chyba  im  ten  śpiew  nie  za  dobrze  wychodzi...  –
mruknęła Elwira. – Pewnie nie mają słuchu.

Matka spojrzała na nią krzywo, ale nie odezwała się ani
słowem. Chyba po prostu chciała uniknąć niepotrzebnej kłót-
ni z córką, która – co ty kryć – była trochę pyskata.

–  Poza  tym  nic.  –  Pradziadek  wzruszył  ramionami.  –
Archanioł to zbyt ważna osoba, żeby się zajmować głupstwa-
mi. Kiedy umrzesz, Anioł złapie twoją duszę i poleci z nią do
Archaniołów... i tyle.

– Więc oni naprawdę nie mają imion? – dociekał Alf.
– A po co im?
Alf dał sobie spokój z dalszymi pytaniami. Opróżnił swój

talerz i wybiegł do przedpokoju. Podniósł słuchawkę komu-
nikatora i wystukał kod Wolfiego.

– Wolfi, możesz mi powiedzieć, co to takiego Weihnacht-
szeit? Albo Weihnacht?

W słuchawce zapadła cisza.
– Wei... Wei... Weihnacht? – Wolfi sprawiał wrażenie wy-

rwanego ze snu. – Nie mam zielonego pojęcia.
– Nigdy nie słyszałeś...?
– Tata, może ty wiesz, co to Weihnacht, albo Weihnacht-

szeit? – Podniesiony głos chłopca świadczył,  że pan Rudolf
Schönberg znajduje się dość daleko,  może w sąsiednim po-
koju albo w kuchni.

Odpowiedzi pana Schönberga Alf nie usłyszał.
–  Tata  też  nie  wie  –  poinformował  go  Wolfi  w parę

sekund później.
– A nie wiesz przypadkiem... Czy twoi przodkowie... albo

ludzie mówiący tym samym językiem...  Czy dla  nich jodła
była jakimś symbolem? Albo czymś,  co było potrzebne w...
eee... w dniu jakiegoś święta?

Znów gorączkowe konsultacje  między młodszym i star-
szym Schönbergiem.

– Nie, nic nie wiemy – odpowiedział w końcu Wolfi. – Je-
żeli  tak,  to  może  przed  Masakrą.  Tego  już  chyba  nikt  nie
pamięta.

Nikt nie pamięta. Dokładnie tak samo, jak pradziadek.
–  Alf,  co  ciebie  dzisiaj  męczy?  – zapytała  matka,  kiedy

wrócił  do  kuchni.  –  Co  ty  właściwie  na  tym  strychu

znalazłeś? Przecież tam chyba nie ma nic ciekawego. Nie chce
mi się sprawdzać...

* * *

Lip było osiem. Naprzeciwko tej największej, rosnącej tuż
za  kapliczką,  kuliła  się  najniższa  i najcieńsza.  Pozostała
szóstka  nie  dorównywała  wprawdzie  najwyższej,  ale  naj-
niższa, kryjąca się w jej cieniu, była przy nich prawdziwym
karłem. Drzewa rosły w dwóch rzędach po cztery. Pomiędzy
nimi biegła wąska ścieżka, nie wiadomo kiedy i przez kogo
wydeptana. Być może zresztą nie była to ścieżka, a wąski pas
ziemi, na którym nie rosła trawa...

– Wiesz – odezwał się Wolfi – podobno kiedyś było takie
duże miasto... Nie wiem, jak się nazywało... I tam była Aleja
Pod Lipami. Unter den Linden.

Usiedli na trawie pod najwyższym z drzew. Tak samo jak
Alf przed dwoma dniami. Trzmiele wciąż tak samo jak wtedy
brzęczały w koronach lip, a słońce, przedzierając się przez za-
słonę liści, olśniewało feerią złoto-zielonego światłocienia.

– Ale super! – westchnął Wolfi. To “super” w jego języku
brzmiało mniej więcej jak “zupa”, ale tym razem Alfa to nie
śmieszyło.  Jego  ogarnął  ten  sam  nastrój  odświętnego  roz-
leniwienia. Właśnie tak trzeba było to nazwać: odświętnego,
uroczystego. Bo to nie było takie sobie zwykłe lenistwo, które
sprawia, że człowiekowi nic się nie chce. Raczej przeświad-
czenie,  że każdy ruch,  a nawet myśl,  byłyby czymś bardzo
nie w porę.

Wyciągnął się na trawie i podłożył obie dłonie pod głowę,
splatając  palce.  Wolfi  zrobił  to  samo.  Zielono-złote  plamy
światła nad ich głowami kontynuowały swój elfi taniec.

– Słyszysz? – szepnął nagle Wolfi, unosząc głowę.
– Słyszę – potwierdził Alf. – Spokojnie. Po to tu przyszli-

śmy.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit... 
Wsłuchiwali się, chwilami wstrzymując oddech, w dźwi-

ęki  nieznanej  pieśni,  której  słowa  –  choć  doskonale  zro-
zumiałe  dla nich  obu – uchylały przed nimi rąbka zasłony
kryjącej tajemniczy, niezrozumiały świat.

Potem jeszcze była ta druga pieśń – o czyichś narodzinach
wśród nocnej ciszy. Tym razem Alfowi wydało się, że śpiew
dobiega z dwóch różnych miejsc: jeden chór zaczął,  a drugi
z oddali  wszedł  płynnie  w środek  pierwszej  zwrotki.  Po-
dzielił  się tym spostrzeżeniem z Wolfim;  okazało się,  że on
też zauważył.

– A to co? – Alf zerwał się z miejsca. Dźwięki dobiegające
z najbliższej  kępy  rachitycznych  buków  stanowiły  nie-
przyjemny dysonans, zakłócający nastrój tego miejsca.  Chór
donośnych męskich głosów przycichł, zupełnie jakby uniosła
go fala odpływu... Tylko odpływ się jeszcze nie zaczął. A jed-
nak głosy oddalały się, aż w końcu umilkły.

– Kundlisy się gryzą – odkrył Wolfi.
Tak, to były kundlisy. Niewielkie drapieżniki o skudlonej,

burej  sierści.  Roznosiciele  wścieklizny.  Na  wypadek  spo-
tkania z tymi niesympatycznymi zwierzętami doktor Nowak
co dwa lata kłuł wszystkich mieszkańców południowego wy-
brzeża swoimi strzykawkami...  Że  też  musiało  je  przynieść
akurat teraz!
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Kundlisy zażarcie walczyły o jakiś pierzasty ochłap – chy-
ba dziką perliczkę. Który z nich ją upolował – to już była ich
słodka tajemnica. Na świeże mięso miały ochotę oba.

– Wszystko popsuły! – burknął Alf ze złością.
Nagle Wolfi czujnie uniósł głowę.
– Co to? Czujesz?
Tak,  Alf  też  poczuł.  Z kilkusekundowym  opóźnieniem.

Nie wiedział, z jakiego powodu, ale poczuł się nagle tak samo
jak  wtedy,  gdy  w piwnicy  przepaliła  się  żarówka,  a on
wyobrażał sobie, że w każdym kącie czai się groźny potwór.
Tym razem jednak strach był silniejszy: podchodził do gardła
i kamieniał w twardą grudę, oślizgłą zimną łapą chwytał za
serce, drugą – też lodowato zimną jak wnętrze zamrażarki –
ściskał żołądek...

Spojrzał  na  Wolfiego.  Chłopak  był  śmiertelnie  blady.
A więc obaj czuli to samo.

Alf uświadomił sobie nagle, że wie, kogo się boi. To byli
oni – nieznani śpiewacy.

– Chodźmy stąd – szepnął Wolfi.
–  Chodźmy – zgodził  się.  Sam  byłby  zaproponował  to

samo, gdyby Wolfi go nie uprzedził.
Gdy stracili kapliczkę z oczu, odetchnęli z ulgą.
–  Tam chyba... chyba się kiedyś stało coś bardzo złego –

szepnął Wolfi, siadając na polance porośniętej dzikim owsem,
na skraju której zostawili skrzydlaki.

– Więc ten śpiew to... duchy? – Alf spojrzał na niego z nie-
dowierzaniem.

Wolfi przez chwilę milczał, zastanawiając się, co ma od-
powiedzieć.

–  Może to miejsce jakoś...  zapamiętało? Może jak się coś
strasznego gdzieś dzieje, to się nagrywa jak na płycie? A po-
tem przychodzi ktoś taki jak my i od razu słyszy i czuje. Al-
bo...

– Albo co?
Wolfi znów przez chwilę się zastanawiał.
–  Wiesz – odezwał się w końcu – kiedyś polecieliśmy do

dziadka... I on mi opowiedział taką legendę. Podobno kiedyś
byli ludzie, którzy uciekli swoim Aniołom, bo chcieli być wol-
ni. A potem bardzo ich potrzebowali, więc próbowali je przy-
wołać  różnymi...  eee...  zaklęciami,  albo czymś takim.  Może
oni wciąż ich szukają, wołają... Może ten śpiew...

– Czy swojemu Aniołowi można uciec? – zdziwił się Alf. –
Niby w jaki sposób?

– Nie wiem, Alfi, nie wiem...

* * *

Okazało się, że mieli gości. Sven i Ole odwiedzili zamiesz-
kałą  na  odległym o kilkanaście  kilometrów wzgórzu  Borys
rodzinę  Wróblów,  a droga  powrotna  –  jak  zwykle  –  “wy-
padła” im przez Łazy. Sądząc po nastroju panującym w salo-
nie, Wolfi mógł mieć rację...

Ole,  prawie  dwumetrowy  szesnastoletni  dryblas,
opowiadał właśnie – po raz co najmniej dziesiąty – o tym, że
jakiś  jego  przodek  posiadał  podobno  moc  rzucania  zaklęć
sprowadzających  deszcz  albo  zapewniających  urodzaj.  Ów
potężny  czarownik  mieszkał  gdzieś  daleko  na  południu,
gdzie wszyscy wyglądali tak jak Ole i Sven, z tą tylko różni-
cą,  że  skórę  mieli  jeszcze  ciemniejszą,  a włosy  bardziej
kędzierzawe. Jednak potomstwo czarownika nie odziedziczy-

ło jego niezwykłych zdolności, a jego wnuk czy też prawnuk
opuścił rodzinne strony i wyjechał na północ – jak opowiada-
no  w rodzinie  Makumbów  –  “za  chlebem”.  Ole  od  razu
“przyznawał się bez bicia”, że nie ma pojęcia, co to znaczy.
Pewnie tam na południu panował głód... Może dlatego, że już
żaden czarownik nie potrafił rzucić skutecznego zaklęcia, za-
pewniającego wysokie plony?

Alf też nie rozumiał, co to znaczy “wyjechać za chlebem”.
Ale  za  to  było  dla  niego  oczywiste,  że  między  młodszym
Makumbą a Elwirą coraz mocniej iskrzy. W przypadku matki
i Svena nie było to tak widoczne... ale chyba jednak też.

Elwira Makumba... Hmmm, brzmi całkiem nieźle. Paulina
Makumba, w gruncie rzeczy też, czemu nie?

Ale ja nazwiska nie zmienię, pomyślał. Jestem Komornicki
i koniec.

Prawdę mówiąc, ze swojego imienia nie był zadowolony.
I absolutnie  nie  wierzył  w rodzinną  legendę,  według której
kosmita imieniem Alf odmówił powrotu na rodzinną planetę,
bo zakochał się w siostrze praprapradziadka, podobno wyjąt-
kowo urodziwej.

Nagle  ni  w pięć,  ni  w dziewięć  pomyślał  o młodszej
o cztery miesiące Mireille Lagrange, której dopiero co urodził
się młodszy brat – i niespodziewanie poczuł, że się czerwieni.

–  Alf,  odpływ się  zbliża  – zwrócił  się  do niego Sven.  –
Będziesz musiał się wybrać na borowiki.

Letnim i jesiennym odpływom rzeczywiście towarzyszył
wysyp borowików i jeszcze paru innych gatunków grzybów.
Można było wtedy znaleźć naprawdę dorodne okazy, i to bez
wielogodzinnego łażenia po lesie z nosem przy ziemi.

– Faktycznie, chyba będę musiał – roześmiał się Alf. – Bo
wy byście wszystkie rozdeptali. A potem byście twierdzili, że
grzybów nie ma, i zresetowalibyście nam las.

– No, nie bądź wredny! – obruszyła się Elwira, po czym
zadarła  głowę  w kierunku  wznoszącej  się  na  niebotycznej
wysokości twarzy Olego.

Wszystko było jasne.

* * *

Masy wód, które przed kilku dniami zalały dolinę, teraz
spływały z powrotem do Morza Sandomierskiego. W lasach
rzeczywiście  pojawiły  się  dorodne  borowiki  i podgrzybki.
Tylko pogoda była niezbyt przyjemna: niby świeciło słońce,
ale było duszno i parno.

Alf  i Wolfi  wybrali  się  na  grzyby  wkrótce  po  obiedzie.
Przeczesywali las metodycznie, metr za metrem, raz po raz
podnosili coś z ziemi i wkładali do koszyków...

I  już po godzinie tego łażenia po lesie Alf pomyślał,  że
wolałby być sam.

W gruncie rzeczy było to coś niezwykłego. Nie zdarzyło
mu  się  jeszcze  nigdy,  by  towarzystwo  Wolfiego  mu  prze-
szkadzało.  Raz  nawet  Elwira  zapytała  go  z ironicznym
uśmiechem, czy woli Mireille, czy też może Wolfiego... Rzucił
w nią wtedy ścierką do wycierania talerzy. A teraz...

Chyba wszystko przez tę głupią pogodę, pomyślał.
Jednak przyczyną była nie tylko pogoda. Alf był w nienaj-

lepszym humorze już od rana. A mówiąc ściśle – od chwili,
gdy rano zajrzał do pokoju matki i dla żartu połaskotał wy-
stającą spod koca piętę. A od chwili, gdy zrobił to po raz dru-
gi, było jeszcze gorzej.
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Kobieta,  która  mówi  przez  sen,  potrafi  zburzyć  spokój
ducha niejednego mężczyzny. Własnego syna też.

A  w dodatku  to,  co  Alf  usłyszał,  w jakimś  stopniu  do-
tyczyło  Wolfiego.  I to  – można  by  powiedzieć  – dotyczyło
podwójnie.

Po dwóch godzinach dreptania z nosem przy ziemi przy-
siedli  na wyrwanej  z korzeniami  kłodzie  buka pamiętającej
czasy Masakry,  leżącej  u stóp niewielkiego osuwiska.  Pełne
grzybów  koszyki  stały  obok,  demonstrując  całe  bogactwu
bukowo-dębowego  lasu  na  północno-wschodnim stoku Ła-
zów. O dwa kroki od nich zielenił się łan dzikiego owsa, stra-
towany kopytami sarn i jeleni, zryty kłami dzików. Ścieżką
nieco poniżej przemknął kundlis. Warknął na ich widok, ale
poszedł  swoją  drogą,  płosząc  dwa  zające,  białego  królika
i niewielkie stadko czarnych kur.

– Więc jednak Sven ma poważne zamiary? – odezwał się
Wolfi. Bardzo nie w porę. To był akurat ostatni temat, na jaki
Alf miał ochotę rozmawiać. I to jeszcze z Wolfim. Zwłaszcza
z Wolfim.

– Mmmm...
– Zawsze to lepiej mieć faceta na stałe, a nie od przypadku

do przypadku... No co ty?!
Wyraz  twarzy  Alfa  przeraził  Wolfiego.  Ale  na  jakąkol-

wiek reakcję było już za późno. W sekundę później pięść Alfa
rozkwasiła mu nos. A po upływie kolejnych dwóch leżał na
mokrej,  czarnej  ziemi,  a dłonie  Alfa  trzymały  jego  przed-
ramiona w żelaznym uścisku.

– Gówno ci, gnoju, do tego, kto jest moim ojcem! Albo El-
wiry! Jasne?!

Wolfi nie zdążył odpowiedzieć. Alf wstał i wymierzył mu
kopniaka w lewy pośladek.

Zerwał się. Nie zastanawiając się nad tym, co robi, chwy-
cił  przeciwnika  za  gardło.  Alf  niemal  zmiażdżył  jego  nad-
garstki w swoich dłoniach.

–  Puść!  –  jęknął  Wolfi,  rozluźniając  chwyt.  W sekundę
później  zwinął  się w kłębek po kolejnym kopniaku, tym ra-
zem w krocze.

– Ty... ty... ty wredna gnido! – sapał Alf nad jego uchem.
Wolfi w końcu się wyprostował. Cios jego pięści sprawił,

że Alf zobaczył wszystkie gwiazdy i na dodatek co najmniej
połowę księżyców Jowisza i Saturna. Jego lewe oko zaczęło
puchnąć z szybkością drożdżowego ciasta w piekarniku. Od-
powiedział  ciosem, po której  usta  Wolfiego rozkwitły  czer-
wienią godną najokazalszych maków zakwitających właśnie
na polanach porośniętych dzikim owsem. Chłopiec zatoczył
się i tylko pień najbliższego drzewa uchronił go przed upad-
kiem.

– Powiedzieć ci coś, gnido?! – wysapał Alf, chwytając go
za ramiona i potrząsając nim jak snopkiem słomy. – Tak cię
interesuje,  jak  to  było  z moją  matką...  No  to  ci  powiem.
Dzisiaj  rano  wcześniej  wstałem,  ona  jeszcze  spała...  I poła-
skotałem ją  w piętę.  Dwa razy.  Za pierwszym razem sobie
westchnęła: “Ruuudi!”, a za drugim “Taaarkan!”, szkoda, że
nie słyszałeś!

W odpowiedzi Wolfi po prostu go opluł.
– Kłamiesz, palancie! – syknął.
Alf znów potrząsnął nim jak snopkiem. Głowa Wolfiego

kilka razy stuknęła o pień buka.
Alf  nagle  puścił  przeciwnika  i cofnął  się  o krok.  Wolfi

usiadł w kucki i ukrył twarz w dłoniach.

–  Wolfi,  nic ci się nie stało? – Alf ostrożnie dotknął jego
potylicy.  Widok tej  głowy odbijającej  się jak piłka od twar-
dego pnia sprawił, że zapomniał, co było przyczyną bójki.

– Nic, nic. – Wolfi uśmiechnął się blado. – A ty... Nie boli
cię gardło? Przecież ja cię o mało nie udusiłem...

Alf usiadł obok niego na ziemi – i po chwili obaj beczeli
jak niemowlaki w pieluszkach.

–  Ty...  ty mówiłeś prawdę...  o tym łaskotaniu? – zapytał
w końcu Wolfi, wycierając oczy.

– Koniecznie chcesz wiedzieć?
– Chciałbym.
Alf ciężko westchnął.
–  Tak, mówiłem prawdę. No i...  chyba widziałeś Elwirę,

nie? I popatrz na mnie.
– To jeszcze o niczym nie świadczy...
–  To  w ogóle  nie  jest  ważne.  Elwira  w tym  tygodniu

skończyła  piętnaście  lat.  A twój  tata  poznał  twoją  mamę...
chyba jakieś dwa miesiące później. Wujek Tarkan też jeszcze
wtedy nie znał tej swojej Rity... Żaden na pewno nie działał
na dwa fronty. Być może tak naprawdę jesteśmy kuzynami...
Ale to mógłby sprawdzić tylko doktor Nowak. Tylko po co?

– No właśnie... – Wolfi ostrożnie dotknął rozbitego nosa. –
Chodźmy już.

– No to chodźmy.
– Ty wiesz, gdzie jesteśmy? – zapytał zaraz potem Wolfi,

wstając z ziemi i rozglądając się.
Alf  przerwał  sprawdzanie  stanu  swojego  lewego  oka

i spojrzał we wskazanym kierunku. Obydwoma. Lewe prze-
słaniała ledwo widoczna mgła, a powieki trochę piekły.

– Aha, widać kapliczkę...
– Chodźmy tam.
– Zaczekaj! – Alf chwycił Wolfiego za rękę. – Tutaj rośnie

jodła. Utnę gałązkę...
–  Dobry  pomysł.  Aha,  zaczekaj...  Masz  fajne  guziki

u koszuli, prawie jak złote.
– Ty też. I twoje zmieniają kolor. Zależy, pod jakim kątem

pada światło.
W chwilę później  dach kapliczki  zdobiła jodłowa gałąź,

na  której  jarzyły  się  w promieniach  słońca  dwie  świetliste
iskry.

A jeszcze  później,  gdy  Alf  i Wolfi  położyli  się  na  tych
samych co poprzednio miejscach pod lipami, czuli się starsi
o całe tysiąclecia. I wydawało im się, że za każdym krzakiem
czai się wściekle warczący kundlis. Albo się skrada. Może na-
wet na dwóch nogach.

Poza  tym  wszystko  było  jak  poprzednio.  Tamci  znów
śpiewali.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
Gibt Trost und Kraft zu aller Zeit
– niosła się pieśń ponad lasem, tym nowym, nieco karło-

watym,  ale  jednak  żywym,  i tym  starym,  martwym  od
czasów Masakry.

–  Chyba już wiem, co to była ta Masakra – odezwał się
szeptem Wolfi.

– Ja chyba też – szepnął Alf.
Trzmiele  wciąż  wypełniały  powietrze  jednostajnym

brzęczeniem.
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– Aha – przypomniał sobie nagle Alf – musisz wpaść do
mnie. Ja kiedyś znalazłem coś na strychu... ale potem zapo-
mniałem. Muszę ci to pokazać.

* * *

W domu nie było nikogo. Matka z Elwirą chyba poleciały
skrzydlakiem do Zalasowej, odwiedzić rodzinę Szymczaków.
Wełnianka już dojrzewała, lada dzień trzeba było ją zebrać –
a w całej okolicy tylko Szymczakowie mieli sprzęt do obróbki
tych  białych  kudełków,  z których  potem  powstawały
spodnie, koszule i sukienki. Trzeba było się z nimi dogadać.

Chłopcy zostawili grzyby w kuchni i podreptali na strych.
Alf poprowadził Wolfiego w odległy, ciemny kąt, gdzie stał
drewniany  kufer  z najróżniejszymi  szpargałami.  Niektóre
z nich – strzępy pożółkłego papieru, szczątki starych książek,
jakieś mało czytelne mapy – pamiętały czasy poprzedzające
Masakrę.

– Poczekaj, to było gdzieś na dnie... – mówił Alf, stękając
z wysiłku. – To znaczy... trochę z boku... chyba z tej strony...
Wiesz, ja szperałem w tym kufrze, kiedy miałem sześć albo
siedem lat... jak tylko się nauczyłem czytać...  I nie wszystko
wtedy rozumiałem...

Wolfi cierpliwie czekał.
– O, mam – usłyszał w końcu.
To nawet nie był fragment książki, ale plik luźnych kartek

– z początku, środka, końca... Całość zawinięta była w płachtę
zadrukowanego  papieru,  pokrytego  tekstem  napisanym
w nieznanym języku. Alf odwinął papier i wydobył jego za-
wartość.

Książka  nosiła  niezrozumiały  dla  nich  tytuł:  “Iliada”.
Została napisana wierszem, w języku, jakim posługiwała się
większość mieszkańców tych stron, ale bardzo archaicznym;
nawet Alf nie każde słowo rozumiał, Wolfi tym bardziej.

–  Tu  znów jest  to  słowo – zauważył  nagle  Wolfi.  –  O,
patrz: “bóg”.

– Jednak małą literą – zdziwił się Alf. – A ja myślałem, że
to jakieś imię... zaraz... Zaczekaj!

Pobiegł  jeszcze  raz  do kufra  i wyciągnął  tekturowe pu-
dełko z napisem “E. Wedel”.  W środku znajdował się tylko
jeden strzęp papieru, rozsypujący się ze starości.

– Patrz! – pokazał kartkę Wolfiemu, trzymając ją ostrożnie
dwoma palcami. – Widzisz? Tutaj to jest napisane dużą.

urt Vonneg – głosił  napis  u góry pożółkłego karteluszka.
A nieco niżej,  większymi literami:  Niech Bóg pana błogosławi,
panie  Rosew.  Litera  “w”  była  naderwana  z prawej  strony;
można się było domyślić, że nie był to jeszcze koniec słowa.

– Co to znaczy “błogosławi”? – zapytał Wolfi.
– A skąd ja mogę wiedzieć?
W chwilę później dwie głowy pochyliły się nad “Iliadą”,

a raczej  tym,  co  z niej  pozostało.  Przedarcie  się  przez
kilkanaście luźnych fragmentów zapomnianego dzieła zajęło
im prawie dwie godziny. A potem przez długą chwilę patrzy-
li na siebie w grobowym milczeniu.

–  Więc  oni...  tak  samo,  jak  my  dzisiaj...  –  wykrztusił
w końcu Alf.

– Tylko mieli narzędzia, a nie gołe ręce – uściślił Wolfi. –
Jakieś miecze, strzały...

– Jak myślisz: oni wszyscy nie wiedzą? Czy może wiedzą,
ale nie chcą, żebyśmy my też się dowiedzieli?

Wolfi wzruszył ramionami.
– Nie mam pojęcia. Ale przecież widać, że to nic nie da.

Wystarczy popatrzeć w lustro.

* * *

Kuchnia  znajdowała  się  po  wschodniej  stronie  domu
i mała tylko jedno małe okienko. Po południu było tam nie-
zbyt jasno.

Matka  i pradziadek  w pierwszej  chwili  nie  bardzo
wiedzieli,  która  z dwóch  drobnych  sylwetek  stojących
w progu jest Alfem, a która Wolfim.

– Alf, mogłeś te grzyby obrać, a nie zostawiać całą robotę
dla nas! – burknęła matka z niezadowoleniem.

– Alf prowadził badania naukowe – wyzłośliwiła się Elwi-
ra. – Badał historię Masakry.

– A żebyś wiedziała! I nawet dużo się dowiedziałem... To
znaczy dowiedzieliśmy.

Chłopiec podszedł do pradziadka i podsunął mu pod nos
stronę tytułową “Iliady”.

– Może mi powiecie, że tego nigdy nie widzieliście? No?
Reakcja  matki  świadczyła,  że  faktycznie  nie  widziała.

Z reakcji pradziadka wynikało coś zupełnie przeciwnego.
– Przecież wystarczy się zastanowić, żeby się domyślić, że

to  się  musiało  tak  skończyć!  Więc  dlaczego  nie  powiecie
prosto z mostu, że... że to ludzie...?

Dziadek  uniósł  pomarszczoną  dłoń  i swoim zwyczajem
przez chwilę w zadumie pocierał czoło.

– Ale lepiej by było, gdybyście nie wiedzieli... – odezwał
się w końcu.

– No i co z tego, żeśmy nie wiedzieli? Jużeśmy to przećwi-
czyli. Praktycznie.

Matka teraz dopiero coś zauważyła.
– Jak wy wyglądacie?! Co się stało?!
–  Próbowaliśmy zacząć historię od początku – roześmiał

się Alf. – Prawda, Wolfi?
–  Mhm. Coś w tym rodzaju. Właściwie to próbowaliśmy

uciec naszym Aniołom...
– Ale one tak łatwo nie rezygnują – dodał Alf. – Poradziły

sobie z nami.
Elwira uważnie przyjrzała się ich koszulom i zapytała:
– I trzeba było im ofiarować gałązkę jodły na przeprosiny?

Z dwoma guzikami od koszuli?
Alf i Wolfi spojrzeli na siebie porozumiewawczo. No tak,

w drodze powrotnej Elwira z matką musiały wylądować koło
kapliczki. Ciekawe, po co? Może chciały sprawdzić, co to tak
błyszczy na jej szczycie?

– Tak jest – potwierdził Alf. – Koniecznie gałązkę jodły.
A Wolfi dodał:
– Bo wiesz, Elwira... Anioły zawsze to lubiły.

Stanisław Truchan
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Spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba.
– Majka! – wrzasnął mi mąż do ucha. – Mam świetny po-

mysł. Chcesz posłuchać?
– No – mruknęłam podejrzliwe, bo czasami włosy mi dęba

stawały od świetnych pomysłów mojego małżonka.
–  W tym roku jedziemy pod namiot! Las,  jezioro,  łódki,

wędkowanie,  grzyby!  – skandował  podniecony.  – Gadałem
już z dzieciakami. Są zachwycone! Teraz tylko ty się zgódź...

–  Mama, no,  mama, zgódź się!  – Dwa zdradzieckie  po-
tworki uczepiły się moich rąk i zaczęły nimi szarpać; że niby
tak mnie proszą, że zaraz mi ręce urwą!

–  Aa... ale...  – Myślałam w popłochu, jakby się tu jednak
wykręcić. – My nic nie mamy! A nie stać nas, żeby kupić cały
nowy sprzęt.

–  Kochanie, nic się nie przejmuj... – powiedział mój mąż
tak miłym głosem, że aż mi serce zamarło. – Wszystko zała-
twię. Obiecuję.

I, cholera jasna, dotrzymał słowa!
Nim się obejrzałam, pakowaliśmy się do samochodu i je-

chaliśmy na wyprawę pod namiot...
Tak jak przypuszczałam, było strasznie. Dobrze chociaż,

że miałam materac. Ostro się postawiłam, gdy mąż w ramach
oszczędności chciał mnie położyć na cienkiej jak papier kari-
macie.

–  Nigdy  w życiu!  Nie  będę  spać  na  gazecie.  Tak  mnie
połamie, że rano nie wstanę!

– Nie przesadzaj, Majka – przekonywał mnie mąż. – Nie
jesteś księżniczką na ziarnku grochu.

– Tata, nie upieraj się... – nieoczekiwanie poparł mnie syn,
kochane dziecko. – Kup mamie ten materac. Zawsze będzie
na czym popływać...

No,  tak,  zero  współczucia  dla  kości  starej  matki,  sto
procent prywaty! Co za interesowne stworzenie wydałam na
świat...

Stolik i krzesełko z oparciem to również był mój “kaprys”.
Bo jak tu szykować posiłki bez stołu? Z kolei na kucanie przy
stole byłam już jednak zbyt dojrzała, a od siadania na ziemi
mogłabym złapać wilka. Nie paliłam się do takich przygód.

Niemniej żaden stół, żaden materac nie zmieniły faktu, że
na biwaku było dokładnie tak, jak się spodziewałam. Strasz-
nie!

Daruję sobie opisy mocno hałaśliwego i przeważnie wsta-
wionego  sąsiedztwa.  Nieustająco  też  towarzyszyły  nam
komary i mrówki. Ale najgorsze ze wszystkiego były toalety;
o ile takim eleganckim słowem można określić obraz nędzy
i rozpaczy, jaki zastałam w baraku oznaczony z jednej strony
trójkątem, a z drugiej  – kółkiem. Brzydziłam się tam wejść,
a co dopiero skorzystać! O prysznicach lepiej nie wspominać.
Reszcie  rodziny oczywiście nic nie było straszne,  grunt,  że
pogoda dopisała. Ale ja, zacięta przeciwniczka kucania, upar-
cie chadzałam do lasu...

Załatwianie naglących spraw pod gołym niebem nie na-
leżało  do  zadań łatwych  i przyjemnych;  ciągłe  rozglądanie
się,  czy nikt nie  nadchodzi,  chowanie  się  za  krzakami,  od-
ganianie brzęczącego i kłującego bractwa.  Jeszcze nigdy za-

spokajanie  jakiejkolwiek  potrzeby  fizjologicznej  nie  na-
stręczało mi tyle trudu, komplikacji i, co by nie powiedzieć,
emocji.

Dlatego, kiedy minęły dwa tygodnie biwakowania, wra-
całam do domu jak na skrzydłach. Rodzinka cieszyła się, że
tak cudownie spędziła  czas,  ja  cieszyłam się ich szczęściem
oraz... coraz bliższym spotkaniem z moją wypieszczoną, wy-
chuchaną łazienką.

Ledwo przekroczyłam próg mieszkania, wrzasnęłam:
–  Ja pierwsza!  – Miałam na myśli  kolejność korzystania

z wucetu i prysznica.
Stojąc  pod  strumieniami  czystej  –  i ciepłej!  –  wody,

robiłam się coraz bardziej rozluźniona i nastawiona pozytyw-
nie do świata, ludzi, a nawet biwaków. Zrobiłam się taka spo-
legliwa, że kiedy po godzinie zniecierpliwiony małżonek za-
stukał  w drzwi  kabiny,  zamiast  fuknąć,  wpuściłam  go  do
środka...

Myślałam: “To dopiero będzie ukoronowanie wakacji...”
Czekałam na czuły szept, jak cudownie się opaliłam, na czułe
dłonie  pieszczące  moje  jeszcze  całkiem zadawalające  kszta-
łty...

Doczekałam się kojnięcia palcem w pośladek i okrzyku:
– Majka, a co ty tu masz?!
Zmartwiałam. A jednak! Pomimo całej staranności, z jaką

unikałam biwakowego klozetu, coś się przyplątało. Wyszłam
spod prysznica i zaczęłam kręcić się jak fryga, próbując obej-
rzeć samą siebie od tyłu.  Spróbujcie  kiedyś.  Nie jest  łatwo.
Wlazłam więc na stołek służący do wieszania prania i obej-
rzałam się w lustrze. Na pośladku, konkretnie prawym, wy-
kwitł mi okrągły rumieniec wielkości mandarynki.

Z początku zbagatelizowałam sprawę.
–  Siedziałam  w brodziku  półdupkiem,  to  się  odcisnęło.

Samo zniknie...
Ale  nie  zniknęło.  Wręcz  przeciwnie.  Rumieniec  zaczął

rosnąć.  Po tygodniu osiągał  rozmiary cytryny,  po dwóch –
pomarańczy, a kiedy we wrześniu niebezpiecznie zbliżył się
wielkością do grejpfruta, Krzysztof zdecydował:

– Ktoś to musi zobaczyć.
–  Znaczy kto? – zaniepokoiłam się, nie bardzo wiedząc,

komu mój troskliwy mąż zamierza pokazywać moje pośladki.
– Twoja mama? – zasugerował natychmiast, przyzwycza-

jony,  że  z wszelkimi  sprawami,  z którymi  nie  bardzo
wiedziałam co zrobić, zwracałam się do mamy.

–  Dobra  –  zgodziłam  się.  Rodzonej  matki  nie  będę  się
przecież wstydzić.

–  Mama,  jest  taka  sprawa...  –  wyłuszczyłam  pokrótce,
a mama zażądała:

– Pokaż.
Pokazałam.  Rodzicielka  kręciła  głową,  cmokała  ustami,

w końcu wezwała na pomoc Teodora,  o którym kompletnie
zapomniałam.

–  No co ty, nie będę się obnażać do rosołu przed twoim
mężem...  –  oponowałam  słabo,  wiedząc,  że  i tak  nic  nie
wskóram.
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–  Przestań z tą fałszywą skromnością.  Teodor jest moim
mężem od dziesięciu lat, a co ważniejsze, jest lekarzem...

– Pediatrą! – jęknęłam.
– Co za różnica? Tyłek to tyłek, większy czy mniejszy...
Teodor nałożył okulary i przystąpił do oględzin. Patrzył

w milczeniu, wreszcie wskazał ciemniejszą kropkę pośrodku
rumieńca i zauważył ostrożnie:

–  Wygląda,  jakby cię  coś użarło...  Mogło cię coś ugryźć
akurat tutaj? Kleszcz na przykład...

–  Mogło  –  potwierdziłam  niechętnie,  mając  w pamięci
swoje leśne sesje tete a tete z muchami i komarami. Kleszcze
też tam pewnie były, ale że cholerstwo małe jest i nie wydaje
żadnych ostrzegawczych dźwięków, mogłam nie zauważyć.

–  Niedobrze...  – Teodor pokręcił głową, a minę miał po-
ważną.

–  Dlaczego  niedobrze?!  –  zdenerwowałyśmy  się  obie
z mamą.

– Nie, nic... – uspokajał nas nieszczerze i nieudolnie. – Ale
musi to zobaczyć ktoś jeszcze...

Wcale  nie miałam ochoty na okazywanie  swoich miejsc
intymnych reszcie  społeczeństwa, ale nie  dano mi  wyboru.
Mama,  z zawodu  nauczycielka,  podeszła  do  sprawy  na-
ukowo  i sięgnęła  do  ksiąg.  Wyczytała  z nich,  że  od  ugry-
zienie kleszcza grozi mi: kleszczowe zapalenie mózgu, to raz,
tzw. wiosenno-letnie zapalenie mózgu, to dwa, oraz borelioza
– to trzy. Bez względu na to, co mnie akurat dopadło (o ile
w ogóle),  nie  leczone  mogło  przynieść  tragiczne  skutki  dla
mojego mózgu i umysłu. Kleszcz użarł mnie w pośladek, ale
ucierpieć mogła na tym moja głowa. Zaniepokoiłam się. I to
poważnie,  nie  ukrywam.  Zrozumiałam  nagle,  jak  bardzo
lubię swoją głowę i że przecież będzie mi jeszcze potrzebna.
Żeby ją ratować, byłam gotowa na wszystko.

– Dobra, pokażę tyłek, komu zechcecie!
Teodor zabrał  mnie do przychodni,  gdzie najpierw we-

zwał na konsultację kolegę internistę.
–  Niech no kolega zobaczy, co też tej mojej Majce się na

tyłku porobiło? – zagaił bardzo fachowo. Po czym pochylili
się nad moim pośladkiem, deliberowali i mruczeli:

–  Tak,  tak,  na  pewno  coś  ją  ugryzło,  widać  wyraźny
mniejszy  ślad,  a rumień  wędruje  obwodowo  od  tego  miej-
sca...  – poczułam dotknięcie. – Wygląda mi na...  Ale nie za-
szkodzi zawołać dermatologa.

Dermatolog,  oczywiście  mężczyzna,  po  wstępnych
uprzejmościach,  także  utkwił  wzrok  w moim  siedzeniu.
Teraz cała trójka pomrukiwała,  gdybała i badała mój pośla-
dek. Poczułam się cokolwiek dziwnie. Z jednej strony miałam
ochotę zapytać, czy ktoś jeszcze chce sobie popatrzeć (“proszę
bardzo, bez krępacji, nie wiadomo kiedy znowu trafi się taka
gratka!”); z drugiej strony czułam, że rumienię się nie tylko
na  twarzy.  Żadnych  więcej  biwaków,  powtarzałam  w my-
ślach. Już nigdy więcej!

Lekarze  wyprostowali  się  i zaczęli  pytać  o moje  ogólne
samopoczucie. Zapewniłam ich, że czuję się świetnie. Zwłasz-
cza teraz, gdy wreszcie pozwolili mi podciągnąć majtki.

– Prócz rumienia nie pani innych objawów boreliozy, ale
nie  będziemy  ryzykować  –  orzekł  w końcu  dermatolog.  –
Zaaplikujemy antybiotyk.

No i dostało mi się.  Dwa tygodnie łykania tabletek dwa
razy  dziennie!  Antybiotyk,  nawet  w typowej  pięciodniowej
kuracji terapii, wyjaławia organizm. Ja po czternastu dniach

brania  tej  kobyły  byłam  jałowa  niczym  gaza!  Ale  dzielnie
trzymałam fason, głowa też mi nie szwankowała. To najwa-
żniejsze.  Dlatego  gdy  koleżanki  z pracy,  zupełnie  nie
wiedzieć po co,  zaczęły nagle  wspominać  swoje wakacyjne
przygody,  ja  milczałam  sobie  skromnie.  Przechwalały  się
mniej  lub  bardziej  prawdziwymi  podbojami,  flirtami  i za-
zdrosnymi mężami. Wreszcie jedna zapytała mnie wprost:

– A ty Majka, nic, żadnej przygody na koniec...?
Milczałam kilka chwil dla większego efektu, a potem wy-

paliłam.
–  Wybaczcie, ale moja przygoda była z gatunku tych in-

tymnych,  z pokazywaniem  i dotykaniem pośladków  włącz-
nie. Pozwólcie, że resztę szczegółów zachowam dla siebie...

Uśmiechnęłam  się  tajemniczo,  a im  szczęki  opadły  do
kolan.  Przynajmniej  jeden zysk z tego całego nieszczęsnego
biwakowania – przez jakiś czas chodziłam w glorii najwięk-
szej  wakacyjnej  uwodzicielki.  Nikt  nie  musiał  wiedzieć,  że
uwodziłam głównie kleszcze!

I na tym mogłabym poprzestać. Szczerze, bardzo bym na-
wet chciała skłamać i udać, że żaden epilog nie istnieje. Nie-
stety, nie mogę. Bo do, ciężkiej chol...! Co za dno! Nawet za-
kląć od serca już nie potrafię, co dopiero mówić o kłamstwie!
W porządku,  powiem  uczciwie  jak  na  spowiedzi,  dopadł
mnie wirus dobra, a nie jakaś banalna borelioza. Kiedy my-
ślałam, że już koniec;  kiedy nie tylko rumień,  a nawet ślad
ugryzienia  zniknął  z mojego...  z mojej,  tej  no,  pupy...  za-
częłam słyszeć głosy. Wiem, jak to brzmi. Jakbym jednak do-
stała na głowę, sfiksowała! Nic z tych rzeczy. Udałam się do
neurologa,  psychologa,  nawet psychiatry – nic  nie wykryli.
Działałam normalnie, odruchy miałam jak trzeba, pamięć mi
nie szwankowała, mózg nie doznał najmniejszego uszczerb-
ku,  a jednak...  słyszałam głosy.  Kakofonię głosów! Skąd się
brały, do kur...ki nędzy? Ja też z początku nie wiedziałam. Bo
niby  skąd  pojawiało  się  w mojej  głowie  tyle  obcych  słów,
pragnień,  myśli...  I to był  pierwszy trop!  Myśli...  Słyszałam
ludzkie myśli. Fajnie, powiecie? Wręcz przeciwnie. Atakowali
moją  samotnię,  moje  najbardziej  prywatne  ja  – mój  umysł.
Próbowałam się  bronić,  a jakże.  Wyrzucałam obce  kłopoty,
jak nieproszonego gościa. Zamykałam się, skupiałam na stric-
te prywatnych problemach: dzieciaki olewały naukę, mój mąż
swoją robotę, a ja wszystkich dookoła. Udawało się na parę
dni, a potem cudze myśli pchały się jeszcze bardziej natarczy-
we i... nieszczęśliwe. Czegoś ode mnie chciały. Albo raczej ja
czułam, że jestem im coś winna. W końcu,  chcąc nie chcąc,
podsłuchiwałam najbardziej osobiste wynurzenia, tyczące za-
wodów  miłosnych,  kłopotów  w pracy,  dylematów  pod
tytułem “co  dalej”,  zapędów  samobójczych  albo...  morder-
czych. Czułam, że mogę coś zrobić, zaradzić; to było najgor-
sze  –  odpowiedzialność  za  te  wszystkie  myśli.  Za  jakie
grzechy mnie to spotkało? Nie marzyła mi się kariera ducha
opiekuńczego. Zawsze byłam leniwą egoistką. Robiłam tylko
tyle,  ile  musiałam.  Niemniej  słyszałam  ludzkie  wołanie
w ciemności  i wiedziałam, że mogę pomóc,  że potrafię  wy-
prostować skrzywione ścieżki.  Po jakimś czasie tak właśnie
zaczęłam odbierać dręczące mnie głosy,  jak zaplątane nitki,
które  powinnam i umiem rozplątać.  Tu pociągnąć,  tam od-
motać, gdzie indziej jedynie pomodlić się... Tak, zaczęłam się
modlić,  ja  –  zagorzała  ateistka,  inaczej  zwana  w naszym
katolickim  kraju  “wierzącą,  ale  niepraktykującą.”  Przypo-
mniały  mi  się  kiedyś  wkuwane  na  lekcjach  religii  litanie,
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modlitwy, psalmy, pieśni, apokryfy... Hola, a może wcale mi
się nie przypomniały? Niby jaka, nawet najbardziej ambitna
zakonnica,  kazałaby  wkuwać  dziesięciolatce  Biblię  na
pamięć? A ja znałam Wulgatę na wyrywki, mogłabym zażyć
najbardziej  oczytanego Świadka Jehowy. Tylko po co mi ta
wiedza,  która  pojawiła  się  w mojej  głowie  równie  nagle
i nieoczekiwanie, co prześladujące mnie głosy? W jakim celu,
po kiego... świętego ofiarowano mi dar, o jaki nie prosiłam?

I wtedy, jakby mało było, wyrosły mi skrzydła. Powiedz-
my, skrzydełka. Malutkie takie, niemal kieszonkowe, ale i tak
mogłam  zapomnieć  o bluzkach  bez  pleców.  A miałam  na-
prawdę ładne plecy. Dużo ładniejsze niż przód, bo z przodu
właściwie nic nie miałam. Wykarmiłam dwójkę dzieci, ale na-
wet w trakcie najwydajniejszego udoju mogłam się poszczy-
cić co najwyżej taką porządną, pełną... jedynką. Cóż, jednemu
Pan Bóg daje porządny biust, drugiemu... małe skrzydełka.

Tylko  po co?  Kiedyś,  przed  niewydarzonym biwakiem,
kiedy  byłam  zwykłą  gospodynią  domową,  nigdy  bym  nie
wpadła  na  właściwe  rozwiązanie.  Ale  z wiedzą,  którą  nie-
proszona zagościła w mojej głowie, ze skrzydłami, które nie-
chciane wyrosły mi na plecach i z wcale nielekką umiejętno-
ścią czytania w myślach – dotarłam do sedna sprawy. To nie
kleszcz mnie dopadł.

Nikt nigdy nie odkrył, jak rozmnażają się anioły. Właści-
wie sądzono, że w ogóle tego nie robią, bo to czynność zbyt
ludzka. Tyle, że ileś zbuntowanych aniołów strącono, sporo
się wypaliło (bywa, że nawet anielskie powołanie się kruszy),
a wielu  poległo  i wciąż  pada  w walce  z siłami  piekieł
(wzniosłe,  ale  prawdziwe).  Trzeba  nowej  krwi.  Ugryzienie
kogoś w niewymowne może być równie dobrym sposobem
na zasilenie szeregów, co pączkowanie albo podział komórek.

Na  razie,  jako  początkująca  w zawodzie,  nie  jestem  na
tyle wprowadzona w boski plan, by wiedzieć, na jakiej zasa-
dzie  odbywa  się  nabór.  W każdym  razie  padło  na  mnie.
Nadal  jestem żoną  i matką  – rodzinie  moje  skrzydełka  nie
przeszkadzają.  “Mogłoby  ci  wyrosnąć  coś  gorszego”  –
skomentował  synek.  Racja.  W gotowaniu,  sprzątaniu  i pra-
sowaniu atrybut anielskości zupełnie mi nie przeszkadza. Co
do “wyższych” obowiązków – czas  jest  jak  guma.  Einstein
odkrył  teorię  względności  w XX wieku.  Aniołowie  znali  ją
i wykorzystywali od stworzenia świata. Święty Mikołaj tylko
się podłączył. Poruszanie się z prędkością światła z początku
nieco oszałamia, ale z wolna przywykam. Poza tym im więcej
“święcę”  –  jak  to  nazywamy  w anielskim  żargonie  –  tym
mniej się starzeję. Jaka kobieta odrzuci taki profit?

I to by było tyle. Muszę lecieć. Ludzie czekają...

Joanna Łukowska
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Nad  Warszawą  wstało  słońce.  Korzystając  z pięknego,
kontrastowego oświetlenia, robiłem właśnie kilka ujęć pustej
ulicy.  Tak dla rozgrzewki. Po całej  nocy straszliwego napi-
ęcia, znajomy trzask pracującej migawki działał jak balsam na
moje  zszarpane  nerwy.  Ulica  zatarasowana  była  kilkoma
wrakami samochodów. Za kierownicą jednego z nich spoczy-
wało wysuszone ciało kierowcy. Oderwana głowa spoczywa-
ła tuż przy przedniej  szybie i,  szczerząc zęby, patrzyła pu-
stymi  oczodołami  wprost  w obiektyw.  To  będzie  ciekawe,
wstrząsające zdjęcie. Jeszcze ten częściowo spalony budynek
i ruiny  kamienicy  z drugiej  strony ulicy  i mamy doskonałą
kompozycję.  Więcej  takich  fotek  i powalczę  o World  Press
Foto. W wyobraźni widziałem już wielką, czarno-białą odbit-
kę tego zdjęcia,  wiszącą  na wystawie,  wśród innych moich
dzieł,  które  przyniosę  z tej  wyprawy.  Robiąc  te  kilka  ujęć,
poddałem  się  radości  fotografowania  i na  chwilę  zapo-
mniałem nawet o strachu. Lęku, który ściskał mnie za gardło
od kilku godzin, a od ostatnich dwóch, od kiedy znaleźliśmy
się w mieście, ściskał też za inne części ciała.

– Hej, Marku! Nie zapominaj się! Pamiętaj, gdzie jesteśmy,
i trzymaj się blisko grupy – skarcił mnie przywódca wypra-
wy, niejaki Kosa.

Był  najmłodszy  z nas,  a przynajmniej  na  takiego  wy-
glądał.  Budził  jednak respekt,  ubrany w amerykański mun-
dur, który co prawda był brązowawym kamuflażem pustyn-
nym  i nijak  nie  pasował  do  kolorów  Warszawy,  jednak
nadawał Kosie aparycję specjalisty i twardziela. Prócz same-
go  Kosy  w skład  naszej  grupy  wchodziło  jeszcze  dwóch
mężczyzn,  małomówny  chudzielec  Mowa  i na  oko  trzy-
dziestolatek,  do  którego  zwracaliśmy  się  per  Młody.  Tych
dwóch też ubranych było w wojskowe kamuflaże,  najwyra-
źniej  dorwane  całkiem  przypadkowo  w jakimś  demobilu.
Obaj uzbrojeni w polskie karabinki Beryl, w odróżnieniu od
Kosy, który ściskał  w rękach policyjną strzelbę zwaną shot-
gun.

Robiąc zdjęcia, naprawdę się zapomniałem i oddaliłem od
nich, zostając jakieś pięćdziesiąt metrów z tyłu. Wymierzyłem
aparat  w chłopaków,  chcąc  zrobić  im fotkę  i zaraz  do nich
dołączyć, gdy z wystawy sklepu spożywczego, obok którego
przechodzili, wyleciała szyba. Brzęk tłuczonego szkła w nie-
zwykły sposób przerwał  martwą  ciszę  panującą  na ulicach
miasta. Ta straszliwa cisza była chyba najbardziej makabrycz-
ną  rzeczą,  jaką  do  tej  pory  doświadczyłem  w opuszczonej
Warszawie. Nie widok trupów, zgliszczy, zniszczeń, ale wła-
śnie cisza. Wszechobecna i przytłaczająca, wdzierała się pod
czaszkę, zamrażała krew w żyłach i wbijała w ziemię, przy-
gnębiając niesamowicie. Złapaliśmy się na tym, że poddaje-
my  się  jej  i sami  mówimy  szeptem.  Dlatego  też  tak  nie-
spodziewany  hałas  spowodował,  że  niewiele  brakowało,
a popuściłbym w spodnie. Jakoś jednak udało mi się opano-
wać,  tylko aparat  wysunął  mi  się  z ręki,  ale  całe  szczęście,
miałem go na pasku, na szyi. Szyba nie wyleciała z takim im-
petem ot tak sobie, sama z siebie. Razem z nią, z witryny wy-
leciał człowiek. Runął na ziemię bezwładnie jak worek kar-
tofli, o kilka kroków od Kosy. Poderwał się natychmiast, za-

toczył  się,  łapiąc  niezdarnie  równowagę  i ignorując  Kosę,
przekrzywił głowę, jakby węsząc. Nie na darmo uchodziłem
za najlepszego w kraju paparazzi, nim zdążyłem świadomie
o tym pomyśleć,  już  trzymałem aparat  wycelowany  w całą
scenę.  Facet  wyglądał  koszmarnie,  w strzępach  podartego,
zakrwawionego i umazanego,  diabli  wiedzą czym, ubrania,
z nabrzmiałą  gębą,  z której  zwisał  płat  oderwanej  skóry.
Mężczyzna  wyszczerzył  zęby,  charcząc  odrażająco,  wyci-
ągnął ręce w kierunku Młodego. Ten z grymasem przeraże-
nia,  wykrzywiającym  twarz,  próbował  przeładować  kara-
binek, ale jak to przy atakach paniki bywa,  nie wychodziło
mu to za bardzo.  Potworny osobnik  ruszył  do przodu nie-
pewnym, ociężałym krokiem. Poruszał się trochę jak pijany,
z trudem łapiąc równowagę. Nie zdążył jednak zrobić nawet
trzech kroków, gdy drogę zastąpił mu Kosa, przystawiając do
twarzy lufę shotguna. Rozległ się straszliwie głośny huk wy-
strzału,  który  przetoczył  się  echem  po  całej  ulicy  i pewnie
kilku  sąsiednich.  Bezgłowe  ciało  runęło  bezwładnie  na
ziemię.

– Cholerne zombie – powiedział Kosa i splunął na nieru-
chomego trupa.

* * *

W naszym kraju najważniejsze są znajomości.  Myślę,  że
w innych pewnie też są ważne w jakiś  sposób,  ale u nas są
sprawą  priorytetową,  naprawdę  w wielu  aspektach  życia.
Spróbujcie bez znajomości znaleźć dobrą pracę, wygrać prze-
targ,  załatwić  korzystne  zlecenie.  Nawet  by  dać  łapówkę,
trzeba mieć znajomości, bo od byle kogo w łapę się nie bierze.
Tylko  z polecenia.  Bliski  kumpel,  postawiony  w wyższych
kręgach władzy, jest koniecznością przy prowadzeniu więk-
szej działalności gospodarczej czy politycznej. O tym wiedzą
wszyscy, a najlepiej ci, którym nie obrzydło jeszcze śledzenie
w gazetach i telewizji najróżniejszych afer.

Nie inaczej jest też w moim zawodzie. Fotograf to wolny
zawód, a w takim przypadku znajomości liczą się podwójnie,
a nawet  poszóstnie.  W dzieciństwie  marzyłem,  by  być
reporterem wojennym, lecz z biegiem lat zszedłem na ziemię.
Zostałem,  co  prawda,  fotoreporterem,  ale  trochę  innego
rodzaju. Nie chciałem pracować w agencji i tłuc fotek rekla-
mowych,  ze  sztuki  natomiast  wyżyć  się  nie  da.  Zacząłem
więc pracę jako reporter prasowy – wolny strzelec. Dzięki po-
mocy kumpli wciskałem reportaże do różnych gazet. Potem
zaczęły się robótki na zlecenie, by po kilku latach dostać, nie
bez  pomocy  znajomych,  etat  w plotkarskim  tygodniku  dla
gospodyń  domowych.  Jako  że  czytelniczki  lubią  być  na
bieżąco z tym, kto jest  trendy w Warszawce,  wysyłano mnie
na  liczne  imprezy,  by  fotografować  tam  gwiazdy  i gwiaz-
deczki z naszego grajdołka. Któregoś razu zdjąłem przypad-
kowo,  na  ulicy,  jednego  z amantów  polskiego  kina,  gdy
spacerował ze swoim kochankiem – mężczyzną. Co to była za
afera, a ile dostałem za te zdjęcia! Z biegiem czasu wyspecjali-
zowałem  się  w tropieniu  znanych  ludzi.  Będę  trochę  nie-
skromny, ale osiągnąłem w tej klasie mistrzostwo.

    F a h r e n h e i t  n r  4 3  –  g r u d z i e ń  2 o o 4 7 9

A n d r z e j  S a w i c k i

Spacer po WarszawieSpacer po Warszawie

L i t e r a t u r a  –  A n d r z e j  S a w i c k i



Jak to jednak w życiu bywa, pewnego pięknego poranka,
wszystko się skończyło. Seria terrorystycznych ataków znów
zmieniła świat. Tym razem radykalnie.

Siłą rzeczy nikt już nie interesował się plotkarskimi gazet-
kami.  Wydawnictwo,  które  notabene  było  właścicielem
prawie wszystkich pisemek tego typu na rynku, zlikwidowa-
ło  prawie  wszystkie  tytuły,  zostawiając  jeden.  Tak  znów
znalazłem się na lodzie, ale tym razem ze sporym doświad-
czeniem, dużą renomą i ogromnymi znajomościami. Nie było
więc tak źle,  zająłem się  prawdziwą reporterką,  znów jako
wolny strzelec.

Na jakiejś  pijackiej  imprezie poznałem Kosę.  To bardzo
dziwna  postać.  Jest  szefem  agencji  detektywistycznej
“Maskarada”.  Kiedy,  w absolutnej  tajemnicy,  dowiedziałem
się od znajomej, która tak się składa, jest jego sekretarką, że
Kosa szykuje się do wyprawy w głąb Obszaru, od razu wy-
czułem, że mam szansę na życiowy reportaż. Każdy dzien-
nikarz marzy o możliwości wejścia do zamkniętej strefy, jaką
jest opuszczona Warszawa. Przez okrągły tydzień męczyłem
Kosę,  by  zabrali  mnie  ze  sobą.  Nie  dawałem mu  spokoju,
a uwierzcie,  że umiem wkręcić się gdzie chcę, lata praktyki
jako  paparazzi  nie  poszły  na  marne.  Wreszcie,  któregoś
wieczoru,  suto  zakrapianego  alkoholem,  Kosa  zgodził  się,
bym poszedł z nim.  Miałem tylko robić  zdjęcia i nie intere-
sować się, po co i dlaczego tam jesteśmy. Nie zadawałem py-
tań. Wiedziałem tylko, że mamy dotrzeć do jakiegoś miesz-
kania na Śródmieściu i jeszcze tego samego dnia wrócić.

Zdjęcia  ze  skażonej  Warszawy były  niezwykle  pożąda-
nym i unikatowym artykułem. Prasa dysponowała tylko tym,
co dostała od armii, czyli niewielką ilością ocenzurowanego
materiału. Co prawda, kiedyś przedostał się tam dziennikarz
Gazety, było to jeszcze nim przeprowadzono specjalistyczne
badania skażenia.  Facet fotografował aparatem cyfrowym i,
niestety, nie przyniósł za dużo zdjęć. Okazało się, że energia
nekromantyczna  zakłóca  skutecznie  działanie  elektroniki.
Przez to w Obszarze nie działały telefony komórkowe ani ra-
dio. Cyfrowy zapis obrazu jest tam niemożliwy, bo wszystkie
elektroniczne nośniki informacji szlag tam trafia prędzej czy
później.  Dziennikarz  napstrykał  zdjęć,  wrócił  nawet  w jed-
nym kawałku i z aparatem, lecz z karty pamięci udało się od-
zyskać ledwie dwie fotki i w dodatku potwornie zaszumione.
Korzystając  z doświadczenia  kolegi  po  fachu,  zabrałem  na
wyprawę analogową lustrzankę z metalowym korpusem i w
ogóle pozbawioną elektroniki, jeśli nie liczyć światłomierza,
a do tego garść negatywów i slajdów.

Nie  wiem,  ilu  żołnierzy musiał  przekupić  Kosa,  byśmy
mogli przejść przez kordon zamykający Obszar. Z pewnością
też uruchomił znajomości.

Przepłynęliśmy Wisłę pontonem, lądując na wybetonowa-
nym  brzegu  Powiśla.  Rzeka  była  naturalną,  wschodnią
granicą Obszaru, skażeniu bowiem uległa tylko lewobrzeżna
część  miasta.  Tak  też,  na  dwie  godziny  przed  świtem,
znaleźliśmy się w zamkniętej, wymarłej Warszawie. Pozosta-
ło mi tylko modlić się o jak najlepszą pogodę, by było dużo
światła do zdjęć.

* * *

Po zastrzeleniu żywego trupa Kosa zdecydował, że lepiej
będzie  jak  najszybciej  oddalić  się  z tej  okolicy.  Hałas  mógł

sprowadzić  kolejne  zombie.  Biegliśmy więc  truchtem,  a mi
umykały  ciekawe  ujęcia,  bo,  niestety,  nie  mogłem
fotografować w biegu. Wreszcie dowódca dał  znak ręką, że
możemy zwolnić. Jak na razie nie było tak źle, spotkaliśmy
jednego  żywego  trupa,  przechodząc  przez  spory  obszar
Miasta Umarłych. Zdążyłem już przestać się bać. Ciągle tylko
przeszkadzała mi makabryczna cisza. Prócz naszych kroków
i oddechów nie słychać było zupełnie niczego. To niesamowi-
te, ile otacza nas dźwięków, z których nie zdajemy sobie spra-
wy.  Pomijam  dźwięki  typowo  cywilizacyjne  jak  bzyczenie
elektryki czy szum jadących samochodów za oknem, ale tu
nie  słychać  było  nawet  ptaków  i owadów.  Nic,  absolutna
cisza  i tylko  z rzadka  powiew  wiatru  poruszył  gałęziami
drzew.  Wędrowaliśmy  uliczkami  Śródmieścia,  klucząc
i omijając większe ulice. Jak twierdził Kosa, nie bezpieczniej
było unikać tych bardziej otwartych przestrzeni.

–  Podejrzanie  tu  pusto  –  szepnął  Młody.  –  Widziałem
w TV, że w Londynie czy New Yorku aż roi się od zombie na
ulicach, a u nas jak zwykle inaczej, kompletna pustka...

–  Tamte miasta są znacznie większe, co tu porównywać.
Więcej ludzi oberwało i tyle – skwitował Kosa. – Powinniśmy
się cieszyć, że nas nie atakują, a nie martwić.

W tej  samej chwili zagrzmiał huk karabinowej serii.  Nie
rozglądając się,  skąd strzelają,  rzuciłem się na  ziemię przy
jednym z zaparkowanych na chodniku samochodów. Wzdłuż
całej  ulicy  stały auta,  widocznie  właściciele  nie  zdążyli  ich
ewakuować. Obok mnie kucnął Młody, nie widziałem, gdzie
są Kosa z Mową.

–  Hej!  Wy tam!  Wypieprzać  mi  stąd,  bo następną  serię
właduję któremu w bebechy! – krzyknął niewidoczny strzelec

–  Spokojnie!  Wstrzymajcie  ogień,  nie  jesteśmy z wojska
ani z policji! – odpowiedział mu Kosa. – Tylko tędy przecho-
dziliśmy!

– To przechodzicie gdzie indziej!
Przeczołgałem się kawałek,  szorując brzuchem po chod-

niku, i wysunąłem głowę zza koła samochodu. Kosa i Mowa
przycupnęli  za  zaparkowanym  wozem,  lecz  po  drugiej
stronie  ulicy.  Obaj  detektywi  też  ostrożnie  wyglądali  zza
osłony, starając się namierzyć strzelca.

– No już! Spadajcie stąd!
Mowa  wskazał  palcem  jedną  ze  sklepowych  witryn

i szepnął coś do Kosy. Wyjrzał zza samochodu i zaczął pruć
krótkimi  seriami  w kierunku  sklepu.  Kosa  zrezygnował
z osłony i, biegnąc zygzakiem, pokonał ulicę, by ukryć się za
drzewem.  Wychylił  się  natychmiast  i wypalił  kilka  razy ze
swojej strzelby. Teraz Mowa przebiegł chyłkiem ulicę i padł
plackiem pod jakimś samochodem. Z ostrzeliwanego sklepu
odpowiedziało  ogniem  kilka  karabinów  naraz,  dziurawiąc
samochody i kiereszując drzewo, za którym kucał  Kosa.  Po
ostatnich  kilku  godzinach  w całkowitej  ciszy  huk  i jazgot
strzelaniny  był  niesamowity.  W ciszy  martwego  miasta
brzmiał jak bluźnierstwo.  Miałem wrażenie,  że znajduję się
w samym środku bitwy. Znów lęk złapał mnie za gardło i ści-
snął pęcherz, szczególnie, gdy kilka pocisków trafiło w samo-
chód, za którym leżałem. Posypało się na mnie tłuczone szkło
z przestrzelonych okien wozu.

– Przestańcie, do cholery! – krzyknął Kosa. – Chcemy tyl-
ko przejść tą ulicą dalej! Nic do was nie mamy!

–  Teraz  za  późno,  koleś!  Mówiłem,  byście  się  stąd
wynieśli! Ten sklep jest nasz!
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Znów się wychyliłem, tym razem, by obejrzeć sobie sklep.
To był jubiler,  wszystko od razu było jasne.  Wpadliśmy na
cholernych  szabrowników.  Co  to  ma  być?!  Myślałem,  że
skażony  Obszar  jest  zamknięty,  a tu  po  mieście  kręcą  się
uzbrojone  bandy  złodziei.  W ogóle  więcej  żywych  w tym
Mieście Umarłych niż faktycznie umarłych. To się jak nic na-
daje do prasy i jak wrócę, zadbam, by tam trafiło.

Minęło  parę  chwil,  lecz  nic  nie  wskazywało  na  to,  że
problem w jakikolwiek sposób ulegnie rozwiązaniu. My leże-
liśmy pochowani na ulicy, a złodzieje wewnątrz sklepu. Mło-
dy  szarpnął  mnie  za  ramię  i machnął  ręką  w kierunku,
z którego przyszliśmy. Wyraz jego twarzy zupełnie mi się nie
podobał. Zupełnie jak u małego chłopca, który ma się zaraz
rozpłakać. Odwróciłem się. Od wylotu ulicy nadciągał tłum
ludzi. Niestety żaden z uczestników tego milczącego marszu
nie  był  żywy.  Zombie kroczyli  bezwładną kupą,  zataczając
się i zderzając ze sobą. W strzępach ubrań, brudni, umazani
zakrzepłą krwią, zgnili w różnym stopniu, wyglądali jak sta-
tyści z horroru George’a Romero. Najpewniej zwabił ich ha-
łas  strzelaniny.  Były  ich  dziesiątki.  Natychmiast  zacząłem
fotografować ten martwy marsz.

–  Ekstra,  ale  będą  zdjęcia  –  jęknąłem,  wciskając  spust
migawki.

Młody,  którego  widok  żywych trupów kompletnie  wy-
prowadził  z równowagi,  próbował coś powiedzieć,  lecz nie
mógł wydobyć z siebie głosu.

– Kosa! Zombie nadchodzą! – krzyknąłem.
– Widzę! Z drugiej strony też!
Faktycznie,  drugi koniec ulicy też wypełniał  gęstniejący

tłum trupów.
– Hej, jubilerzy! – wrzasnął Kosa. – Musimy wszyscy stąd

wiać! Żarty się skończyły, trupy nadchodzą! Jak będziemy do
siebie  walić,  tylko  im  ułatwimy  robotę!  Wyjdę  teraz,  nie
strzelajcie!

–  Spierdalaj,  palancie!  Nie  zostawimy towaru ani  wam,
ani trupom! Zjeżdżajcie stąd!

Szabrownicy okazali typowo polską chęć do współpracy
i wspólnego  wysiłku.  Porozumienie  było  niemożliwe.
Przynajmniej  nie  bez  zwyczajowych  żmudnych  negocjacji.
A na to nie było  czasu.  Kosa  wyskoczył  zza  drzewa i pod-
biegł  do  nas,  po  drodze  dołączył  do  niego  Mowa.  Na
szczęście szabrownicy okazali minimum przyzwoitości i nie
strzelali im w plecy.

– Kosa, jak się stąd wyrwiemy? – Młodemu głos się łamał,
ściskał kurczowo karabinek i wyraźnie się trząsł. Pomyślałem
sobie, ze Kosa chyba zrobił błąd, zabierając go na tę wypra-
wę.

–  Nic prostszego. – Kosa zupełnie nie okazywał strachu,
a nawet się  uśmiechnął.  – Mowa,  uruchomisz którąś  z tych
zaparkowanych gablot?

Milczący  chudzielec  rozejrzał  się  po  okolicy,  oglądając
samochody, które nie ucierpiały w strzelaninie.

–  Tylko  jakiś  starszy,  bez  imobilajzerów,  czy  innych
elektronicznych zabezpieczeń, bo nie dam sobie rady, nie je-
stem fachowcem.

–  Może tamten wartburg? – Wskazałem na stojący obok
model na oko z lat osiemdziesiątych.

Mowa bez słowa podbiegł do samochodu i kolbą karabin-
ka wybił w nim boczną szybę. Po chwili majstrował w stacyj-
ce wyciągniętym z cholewy nożem.

– Młody, opanuj się do diabła! – Kosa próbował uspokoić
swojego pracownika. – To tylko animowane ciała, nic strasz-
nego. Rozwalasz im mózg i do widzenia, po kłopocie. Czego
tu się bać, to przecież nie ludzie. Uwierz mi, że bardziej powi-
nieneś bać się żywych, potrafią być znacznie gorsi niż cała ar-
mia zombie. Nie stój tak, tylko zastrzel kilku, od razu zrobi ci
się lepiej.

– Trzymaj, Marek. – Kosa zwrócił się do mnie, wciskając
mi w rękę pistolet – Wiesz, jak się tym posługiwać? Celuj im
w łeb.

–  Nic z tego.  –  Mowa wyskoczył  z wozu – Akumulator
padł.

Można się było tego spodziewać, miasto zostało ewaku-
owane niecały rok temu, akumulator miał prawo się rozłado-
wać.

–  Spróbuję  ten.  –  Mowa  rozwalił  szybę  w następnym
aucie.

Spojrzałem się  na  niego  uważnie,  czy  przypadkiem nie
zebrało mu się na żarty. Samochód, do którego się włamał,
był  bowiem  legendarnym,  polskim  krążownikiem  szos,
Fiatem 126p, znanym także jako maluch lub kaszlak. Mowa
jednak na poważnie wydłubywał już stacyjkę, a żywe trupy
były coraz bliżej. Młody przestał wreszcie dygotać i przełado-
wał broń. Oparł łokcie na dachu stojącego obok samochodu
i złożył się do strzału. Korzystając z ostatnich chwil przed ak-
cją, wyjąłem kasetkę z czarno-białym filmem z aparatu i zało-
żyłem  kolejną,  z kolorowym  diapozytywem  dla  odmiany.
Rozbryzgi  krwi  będą  lepiej  wyglądały  na  barwnych
zdjęciach.  Młody  zaczął  strzelać  ogniem  pojedynczym,  ce-
lując precyzyjnie jak snajper. Z tego, co widziałem kątem oka,
nie trafił ani razu. Huk strzałów nie robił na zombie najmniej-
szego  wrażenia,  a zabarykadowani  w sklepie  szabrownicy
nie dawali znaku życia. Stwierdzili pewnie, że przeczekają po
cichu,  aż  żywe  trupy  rozprawią  się  z nami  i pójdą  precz,
a potem spokojnie splądrują jubilera do czysta.

Niespodziewany dźwięk samochodowego silnika rozniósł
się  echem  chyba  w całym  mieście.  Niezwykle  charaktery-
stycznego, klekoczącego pyrkotania nie sposób było pomylić
z żadnym innym samochodem. Mowa uruchomił malucha.

–  Załoga do wozu! – rozkazał Kosa. – Młody z Markiem
na tył, Mowa prowadzisz. Taranem w trupy!

Polecenie staraliśmy się wypełnić jak najszybciej, lecz nie
obyło się bez problemów. W niewielkim samochodziku było
trochę  za  mało miejsca  na  czterech chłopa,  do tego dwóch
uzbrojonych w karabinki, które mają nieskładane kolby. Mło-
dy o mało co nie wybił mi lufą oka. Kosa swoją strzelbę trzy-
mał za oknem. Mowa wycofał wóz z chodnika i ustawił się na
środku ulicy.

– Jazda!
Kierowca wcisnął pedał gazu do deski, starając się jak naj-

bardziej rozpędzić samochód, ale na to było zbyt mało miej-
sca. W tłum zombie wjechaliśmy z prędkością niewiele więk-
szą  niż  czterdzieści  kilometrów na  godzinę.  Dwa pierwsze
żywe trupy siła uderzenia odrzuciła na boki, kolejny wyrżnął
głową w przednią szybę, tłukąc ją w drobny mak. Kosa ode-
pchnął go ciosem pięści. Przejechaliśmy kolejne metry, rozpy-
chając i przewracając kilku następnych. Któryś nawet dostał
się pod koła. Maluch z każdym metrem tracił impet. Wreszcie
silnik zakrztusił się, zacharczał i zgasł. Stanęliśmy zamknięci
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w malutkim samochodziku, otoczeni przez dziesiątki żywych
trupów.

* * *

W chaosie ciągłych zamachów terrorystycznych, porwań
i egzekucji  zakładników, gróźb i wygrażania pięściami,  nikt
nie zauważył pojawienia się kolejnego islamskiego radykała.
Nikt  nie  traktował  poważnie  gróźb  wygłaszanych  przez
szalonego  Libijczyka,  pochodzenia  palestyńsko-syryjskiego,
Hasana Ajmana al-Heharihjia.  Szczególnie,  że nie popierała
go  żadna  z liczących  się  organizacji  terrorystycznych.  Jego
puszczane  w Internet  fanatyczne  przemówienia,  pełne
komunałów i frazesów o walce z zachodnim szatanem, zupe-
łnie  nie  robiły  na  nikim  wrażenia.  Ignorowany  był  nawet
przez łasą na popisy każdego żądnego krwi szaleńca, arabską
telewizję Al Dżazira. Na swojej stronie internetowej Hehari-
hija nie zamieszczał filmów z urzynaniem głów niewinnym,
nie było więc o czym mówić. Utworzona przez niego mała or-
ganizacja pod szumną nazwą Radykalne Hufce Śmierci Roz-
siewanej  Radośnie Wśród Niewiernych nie wsławiła się ani
jednym zamachem, choćby na najmniejszą placówkę dyplo-
matyczną, czy pojedynczy posterunek wojskowy, lub choćby
pobiciem dziennikarza. Nic z tych rzeczy. Heharihij od miesi-
ęcy  obiecywał  rychły  upadek  amerykańskiego  stylu  życia
i zachodniej dominacji. Wieścił zbliżającą się zagładę Amery-
ki i Europy,  wygrażał  nawet  Rosjanom za męczenie  muzu-
łmanów  na  Kaukazie.  Jednym  słowem,  sprawiał  wrażenie
kolejnego  szaleńca  bełkoczącego  bzdury.  Umknął  zarówno
mediom jak i służbom wywiadowczym w tłumie mu podob-
nych. Na wyznaczoną przez niego datę zagłady, dzień 3 li-
stopada,  Amerykanie  nie  ogłosili  nawet  pomarańczowego
alarmu, choć zwykle robią to zupełnie bez przyczyny. Dlate-
go  gdy  w stolicach  większości  państw  europejskich  i kilku
amerykańskich miastach wybuchły bomby, zaskoczenie było
całkowite. Tym bardziej, że nie były to bomby konwencjonal-
ne.

W nagrodę za przyjaźń z Ameryką dostało się też War-
szawie.

Najpierw  na  zaatakowanych  obszarach  zupełnie  padła
łączność i elektronika.  Pierwszą hipotezą było,  że terroryści
zdetonowali bomby elektromagnetyczne. Niestety, to nie była
prawda, a piekło dopiero się zaczynało. Ludzie, którzy zmarli
tego dnia lub nieco wcześniej,  nagle wstali z martwych. Po-
zbawione świadomości ruchome ciała, przesiąknięte nienawi-
ścią  i agresją  wobec  wszystkiego,  co  żywe,  a przede
wszystkim niepohamowanym apetytem na mięso, wyszły na
ulice. Każdy pokąsany przez zombie, sam wkrótce umierał,
toczony  błyskawiczną  chorobą,  by  natychmiast  wstać  jako
kolejny  żywy  trup.  Uznano,  że  terroryści  użyli  nieznanej
broni biologicznej. W cywilizowanych krajach ogłoszono stan
epidemii i starano się ze wszystkich sił odizolować skażone
obszary, hamując marsz żywej śmierci. W Polsce tradycyjnie
wybuchł kompletny chaos i panika. Oligarchia i ludzie wpły-
wowi  od  razu  uciekli  gdzie  pieprz  rośnie,  a dokładniej  do
krajów  niedotkniętych  atakiem.  Rząd,  zgodnie  z tradycją,
spakował  graty  i ewakuował  się  samolotem  do  Rumunii.
Wojsko próbowało zamknąć  drogi  wyjazdowe  z miasta,  by
powstrzymać epidemię,  oczywiście bez powodzenia.  To,  co
się  działo  na  ulicach  Warszawy,  przypominało sceny z ob-

razów Hieronima Boscha,  kompletne  szaleństwo,  piekło  na
ziemi. Zupełnie nie byliśmy przygotowani na epidemię i nie
mieliśmy  najmniejszych  szans,  by  ją  powstrzymać.  Rychło
stało  się  pewne,  że  nie  tylko  stolica  zostanie  Miastem
Umarłych, ale cały kraj.

Dopiero po kilku dniach paniki okazało się, że zaraza ży-
wej śmierci nie rozprzestrzenia się poza obszar miasta. Tak
jakby tajemniczy wirus działał tylko na określonym obszarze.
Wobec tego rząd, jak gdyby nigdy nic, wrócił z Rumunii.

Do zamachów przyznał się pijany powodzeniem Hehari-
hij, a tu okazało się, że CIA nic o nim nie wie, nie założyło mu
nawet  teczki.  Posypały  się  głowy we  władzach  służb  bez-
pieczeństwa wielu krajów. Zaczęło się gorączkowe polowa-
nie na nowego wroga publicznego numer jeden.

W ciągu kolejnych dni ustalono z pewnością, że epidemia
nie ma podłoża wirusowego. W zaatakowanych miastach ży-
we trupy dalej szalały w najlepsze, a poza nim życie toczyło
się  po  staremu.  Zamknięto  więc  Miasta  Umarłych,  nawet
w Polsce udało się jakoś to zrobić. Kiedy powoli zaczęła wra-
cać  normalność,  naturalną  koleją  rzeczy  upadł  nieudolny
rząd,  który  nie  potrafił  poradzić  sobie  z kryzysem.  Trzeba
było zająć się setkami tysięcy uciekinierów z Warszawy i po-
wstrzymać kraj  przed całkowitym krachem ekonomicznym.
Nowy rząd radził sobie niewiele lepiej niż stary, ale do tego
jesteśmy przyzwyczajeni.

W międzyczasie Amerykanie złapali Heharihija, który na-
wet specjalnie się nie ukrywał, przekonany o rychłym upad-
ku  zachodniej  cywilizacji.  Przewieziono  go,  razem  ze  zła-
panymi członkami jego organizacji, do obozu w Guantanamo
na Kubie.  Tam dzielni  strażnicy poddali  go szczegółowym
przesłuchaniom,  robiąc  mu  szkolenie  z udawania  psa,
onanizowania  się  na  rozkaz  oraz  innych,  pożytecznych
rzeczy, których uczy się Arabów w amerykańskich obozach
jenieckich. Heharihij wyśpiewał wszystko w ciągu kilku dni.

Kilka lat temu wszedł w posiadanie średniowiecznej Ksi-
ęgi  Umarłych,  napisanej  przez  szalonego  arabskiego  poetę
Abdula Alhazareda. Heharihij zdobył skądś oryginał pocho-
dzący z VIII  wieku. Studiował go wytrwale przez kilka lat,
wymyślił  bowiem sobie,  by wykorzystać zawartą w księdze
wiedzę jako broń masowego rażenia. W ten sposób okazało
się,  że  odpalone  w miastach  ładunki  były  bombami
nekromantycznymi. Niewielkich rozmiarów pakunki, pomy-
słu  i konstrukcji  Heharihija,  wykorzystywały  potężny  ła-
dunek czarnej magii. Przy detonacji, uwolniły impulsowy ła-
dunek energii nekromantycznej. Taką nazwą ochrzcili ją na-
ukowcy, którzy przydzieleni zostali do badań nad skażonymi
Obszarami.

Wspomniany  egzemplarz  księgi  znajduje  się  obecnie
w Stanach, gdzie jest najpilniej strzeżonym przedmiotem. Jak
się  okazuje,  wiedza  w nim zawarta  jest  bezcenna  z punktu
widzenia militarnego. Zastępy naukowców starają się rozwi-
ązać tajemnice w niej opisane. Trwają też prace nad wytwo-
rzeniem miernika nekromantyczności, odpowiednika licznika
Geigera-Mullera. Zbudowanie go jest koniecznością przy ba-
daniach  istoty  skażenia.  Trzeba  oszacować,  jak  długo  Ob-
szary muszą pozostać w kwarantannie. Czy tak jak w Czar-
nobylu,  gdzie  skażenie  radioaktywne uniemożliwia  zasied-
lenie  przez  800  lat,  czy  może  krócej,  a może  uda  się
opracować metodę likwidacji  skażenia.  Tak czy inaczej,  jak
dotychczas wszystkie Obszary, których na całym świecie było

8 2     F a h r e n h e i t  n r  4 3  –  g r u d z i e ń  2 o o 4

L i t e r a t u r a  –  A n d r z e j  S a w i c k i



prawie trzydzieści, pozostawały zamkniętymi strefami, pilnie
strzeżonymi przez wojsko. Wydawałoby się, że nikt zdrowy
na umyśle nie będzie pchał się tam z własnej woli...

* * *

Pędziliśmy  maluchem  z maksymalną  prędkością,  jaką
udało wycisnąć się  z tego egzemplarza,  nie większą jednak
niż  sześćdziesiąt  kilometrów  na  godzinę.  Kosa  siedział  na
dachu i śmiał się jak szaleniec. Parę chwil temu znów mnie
kompletnie  zaskoczył.  Gdy  silnik  odmówił  współpracy
i przestał  działać  w środku  tłumu  zombie,  Kosa  otworzył
drzwi  i wyskoczył  na  zewnątrz.  Krzyknął  tylko,  by  Mowa
uruchomił  ten cholerny samochód,  i zniknął  w tłumie.  Zda-
wało mi się, że zombie nie zwracają na niego uwagi, jakby
dla nich nie istniał. Żywe trupy otoczyły wóz ciasnym kordo-
nem i, przepychając się, tłukły pięściami w szyby. Pozostało
kwestią sekund, kiedy zaczną wyciągać nas na zewnątrz, by
rozerwać na strzępy. Widziałem przerażoną twarz Młodego,
który mocując się z karabinkiem, pchnął mnie boleśnie kolbą.
Mowa  nie  zwracał  na  nic  uwagi,  majstrując  przy  stacyjce.
Rozległ  się  huk  strzałów,  to  Kosa  walił  ze  swojej  strzelby
prosto w głowy kłębiących się najbliżej samochodu. Poczer-
niała,  zgniła  krew,  zmieszana  z mózgiem,  bryzgała  na
wszystkie  strony.  Nie  mieliśmy przedniej  szyby i kilka  rąk
szarpało Mowę, próbując wyciągnąć go na zewnątrz. Młody
opanował wreszcie panikę i niesforną broń, siedząc ze mną
na tylnym siedzeniu, wystawił jakoś lufę i pociągnął za spust,
ładując serią cały magazynek prosto w szarpiące Mowę tru-
py. Wrażenie było niesamowite, byłem pewien, że ogłuchłem.
W całym  samochodzie  latały  gorące  łuski,  które  wypluwał
karabinek, wreszcie wszystko umilkło. Zorientowałem się, że
nie  słychać strzałów strzelby,  z przerażeniem stwierdziłem,
że Kosa już nie żyje. Za to zauważyłem, że silnik znów pyr-
kocze, a Mowa próbuje powoli ruszyć z miejsca. Tłum jednak
skutecznie to uniemożliwiał. Wtedy zaczęło robić się luźniej.
Jakaś potężna siła rozpychała zombie, odrywała ich od wozu,
wyrzucając w górę. Kilka razy mignął mi mundur Kosy. Czy-
żby walczył wręcz z umarlakami? To było niemożliwe, wy-
magałoby nieludzkiej siły i sprawności.

Zrobiło się na tyle luźniej, że nasz maluch drgnął i ruszył
powoli  do przodu. Nabieraliśmy prędkości,  rozpychając na
boki  niezdarnie  kroczące  żywe  trupy.  Coś  z łoskotem  wy-
lądowało na dachu, wgniatając go do środka. To Kosa, który
wykrzykiwał, by pędzić, ile wlezie. Mowa wcisnął więc pedał
gazu, jadąc slalomem między porzuconymi gdzieniegdzie na
ulicy wrakami aut. Wyjechaliśmy w Aleje Jerozolimskie,  by
na  rondzie skręcić  w Marszałkowską,  a po chwili  w Nowo-
wiejską. Kolejny ostry zakręt na rogu z Poznańską, miejscem
zwanym niegdyś Pigalakiem, gdzie zwykle wystawały pod-
starzałe prostytutki, i mało nie wyrżnęliśmy w leżącą na boku
furgonetkę. Dalej ulica była zablokowana.

–  Zostawiamy  samochód.  Szybko!  –  Kosa  zeskoczył
z dachu.

Zgubił gdzieś swoją strzelbę, a mundur w kilku miejscach
miał podarty i umazany czarną posoką.

–  Wszystko w porządku? – spytałem, gdy udało mi wy-
gramolić się z auta.

– Nic mi nie jest. – Kosa machnął ręką, lecz wcale mnie to
nie  uspokoiło,  jeśli  został  pokaleczony,  czy  pogryziony,
wkrótce zacznie toczyć go śmiertelna choroba.

Oddałem mu pistolet, zrobi pewnie z niego lepszy użytek.
Przewrócona  na  bok  furgonetka,  w którą  mało  nie

uderzyliśmy, okazała się być opancerzonym wozem stosowa-
nym zwykle do przewozu gotówki. Wokół na stertach leżały
dziesiątki rozkładających się ciał. Wszystkie, nieruchome już
od  dawna,  trupy  miały  roztrzaskane  czaszki.  Nie  omiesz-
kałem robić zdjęć, makabryczna scena, oglądana przez wizjer
aparatu,  pozwalała  zachować  dystans  i wyglądała  jak  dla
mnie mniej  groźnie.  Młody odszedł kilka kroków, by zwy-
miotować, smród był bowiem niesamowity. Mowa natomiast
szykował się, by wejść między trupy, chcąc zajrzeć do środka
samochodu.

– Nie marnujmy czasu, ruszamy dalej na piechotę. Jeste-
śmy już bardzo blisko – powiedział Kosa.

Ominęliśmy  więc  pobojowisko  i ruszyliśmy  dalej  Po-
znańską. Po kilku minutach doszliśmy na Hożą, by zatrzy-
mać się przed jedną z kamienic.

– To tutaj – mruknął Młody.
Wejście na klatkę schodową blokowały zamknięte, meta-

lowe  drzwi.  Wyglądały  bardzo  solidnie,  jakby  wy-
produkowano je z myślą o powstrzymaniu nie tylko złodziei,
ale  też  wystrzelonego  pocisku  artyleryjskiego.  Ciekawy
byłem, jak poradzi sobie z nimi ekipa detektywów. Rozcza-
rowałem się jednak, nie było żadnej sprytnej sztuczki, Młody
po prostu  wyciągnął  z kieszeni  pęk kluczy  i jednym z nich
otworzył drzwi. Po schodach wchodziliśmy bardzo ostrożnie,
choć wątpliwe było, by ktoś został w środku. Jednak ewen-
tualna  szarpanina  z żywym  trupem  w ciasnym  korytarzu
nikomu  się  nie  uśmiechała.  Zatrzymaliśmy  się  przed
drzwiami z tabliczką, na której złotymi literami lśniło nazwi-
sko znanego polityka. Pod nim już mniej imponujący napis
głosił,  że stoimy przed biurem poselskim tego pana.  Obok
znajdowało się jeszcze logo pewnej partii, której poseł był jed-
nym z baronów.

Młody znów wyciągnął zestaw kluczy i bez wahania, jed-
nym z nich otworzył drzwi.

– O, w mordę – jęknąłem.

* * *

Była dzisiaj naprawdę piękna, jesienna pogoda. Na niebie
ani  jednej  chmurki.  Minęło  właśnie  południe  i słońce  stało
w zenicie,  niestety  jest  to  najgorsza  pora  dnia  do  robienia
zdjęć.  Południowe  słońce  daje  fatalnie,  nijakie  cienie,
a światło ma nieciekawą temperaturę barwową. Fotografowie
zwykle w taką pogodę po prostu nie pracują w plenerze. Ja
jednak robiłem właśnie swój życiowy fotoreportaż i korzysta-
łem z takiego światła,  jakie było,  bez marudzenia.  Starałem
się więc nie odrywać oka od wizjeru aparatu, co było nieco
kłopotliwe.  Znów  bowiem  pędziliśmy  trzęsącym  się  malu-
chem. Samochodzik trzeba było odbić w krótkiej strzelaninie,
likwidując  słaniające  się  wokół  niego żywe trupy.  Umarla-
ków jakby przybyło na ulicach, widocznie zwabione hałasa-
mi, powyłaziły z jakichś zakamarków. Drogę powrotną wy-
braliśmy  jak  najkrótszą,  pędząc  wpierw  Marszałkowską,
a potem Alejami w stronę Mostu Poniatowskiego. To u pod-
nóży filarów ukryty  był  nasz  ponton,  jedyny środek trans-
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portu przez rzekę. Sam most, tak jak i pozostałe, wysadzony
został  w powietrze  przez  saperów,  i to  zanim  jeszcze  za-
mknięto Obszar.

Trudno było fotografować przez brudną szybę trzęsącego
się samochodu. Parę minut później już ostatecznie porzucili-
śmy nasz wehikuł, tuż przed wjazdem na most, i zbiegliśmy
w dół schodami,  obok dworca Warszawa Powiśle.  Kosa za-
decydował, że dalej też pędzimy biegiem, jak najszybciej nad
Wisłę.  Pod mostem, na skraju parku i dalej  wzdłuż budyn-
ków,  zombie  było  całkiem  sporo.  Mowa  i Kosa  co  chwilę
strzelali do umarlaków stojących nam na drodze. Młody ści-
skał  dwie  czarne  walizki,  które  wyciągnął  z sejfu  w biurze
poselskim. Odnalezienie tych walizek było więc celem całej
wyprawy. Ciągle jednak nie wiedziałem, co w nich jest i na
czyje zlecenie zostały odbite.  Moja dziennikarska ciekawość
aż mną trzęsła, obiecywałem sobie dowiedzieć się, o co cho-
dzi. Detektywi nie dość, że mieli klucze to znali nawet szyfr
do sejfu.  Wiele  wskazywało,  że  zrobili  to  na polecenie  po-
lityka, który przed atakiem urzędował w tamtym gabinecie.
Dziwiło mnie tylko, dlaczego Kosa podjął się tej roboty. Spra-
wiał na mnie wrażenie luzackiego koleżki o anarchistycznych
poglądach, który polityką i politykami głęboko pogardza. Co
go skłoniło do zajęcia się tą robotą? Staropolskie przysłowie
głosiło,  że  jak  nie  wiadomo,  o co  chodzi,  to  chodzi
o pieniądze.

Nareszcie  dobiegliśmy  do  miejsca,  gdzie  leżał  ponton.
Biegłem  na  końcu,  niestety,  moja  kondycja  pozostawiała
wiele do życzenia. Nie zostałem w tyle tylko ze strachu, za
nami  bowiem  podążał  gęstniejący  tłum  umarlaków.  Szary
ponton nie rzucał  się w oczy, leżąc na kupie gruzów z roz-
trzaskanego mostu. W oczy rzucała się za to grupa mężczyzn
siedząca wśród połamanych betonowych płyt. Trzech ubra-
nych  było  w czarne  garnitury,  a pozostałych  czterech  na
pierwszy  rzut  oka  wyglądało  na  wynajętych  bandytów.
Ogoleni na łyso, z szerokimi barami i byczymi karkami, ści-
skali  w wielkich dłoniach karabinki kałasznikow i nie spra-
wiali wrażenia intelektualistów. W przeciwieństwie do tych
w garniturach, fircyków z żelowanymi fryzurkami, z których
dwóch w ciemnych okularach stało obok pulchnego blondy-
na.  Bez  wątpienia  był  szefem  całej  grupy.  Na  nasz  widok
wszyscy wstali, a mięśniaki jakby mimochodem rozstawili się
w półokrąg, kierując lufy w naszą stronę.

–  Kosa,  wreszcie!  Jak  miło,  że  wróciliście.  –  Blondyn
uśmiechnął  się  szeroko  i wyszedł  naprzeciw  naszej  grupie,
rozkładając  ręce  w powitalnym  geście,  jakby  miał  zamiar
uściskać Kosę.

Dwa  kroki  za  nim,  niczym  rozdwojony  cień  szły  gar-
nitury.

– Widzę, że macie towar. Brawo! – mówił blondyn.
Strzeliłem dyskretnie kilka zdjęć z biodra, nie podnosząc

aparatu do oka, tylko niedbale trzymając go jak najniżej. Nie
chciałem,  by  zorientowano  się,  że  fotografuję.  Nie  była  to
trudna sztuczka, wymagała tylko trochę wprawy. Niejeden
reporter zrobił w ten sposób unikalne zdjęcia.

–  Zieliński  – mruknął  Kosa.  – Co tu  robisz?  Inaczej  się
umawialiśmy na wymianę.

– Okazało się, że towar jest potrzebny bardzo pilnie. Po-
myślałem  więc,  że  wyjdziemy  wam  naprzeciw  i go
weźmiemy. Po co macie się jeszcze męczyć z transportem... –
Blondyn uśmiechnął się w sposób wyjątkowo wredny.

Jego oczy były  chłodne,  a spojrzenie  wyrachowane.  Nie
sądzę, by tym człowiekiem kiedykolwiek kierowały uczucia,
myślę, że ktoś taki zdolny jest do wszystkiego. Oceniłem go
natychmiast,  a znam się  na ludziach,  to konieczne  w moim
zawodzie.

– Co z moją zapłatą? – spytał Kosa.
–  Dostaniesz  swoje  materiały,  jak  tylko  dotrzemy  na

Pragę. Spoczywają bezpiecznie na drugim brzegu.
– Walizki, zatem, też dostaniesz na drugim brzegu.
Garnitury  jednym,  identycznym  ruchem  wyciągnęły

pistolety z kabur ukrytych pod marynarkami. Lufy mierzyły
prosto w pierś Kosy z odległości nie większej niż dwa metry.
Mowa uniósł nieznacznie swój karabinek, lecz Kosa, nie od-
wracając się, powstrzymał go ruchem ręki. Mięśniaki też ru-
szyły w naszym kierunku, już jawnie mierząc do nas z kara-
binków.

– Niezdrowo jest przebywać w Obszarze zbyt długo, po-
zwolisz więc, że weźmiemy te walizki i się pożegnamy – spo-
kojnie powiedział blondyn – Walizki i broń połóżcie na ziemi,
a potem dziesięć kroków w tył. Już!

Byłem coraz bardziej przerażony. Kosa chyba miał rację,
ludzie potrafią być gorsi od żywych trupów. Obawiałem się,
że mięśniaki za chwilę nas po prostu zastrzelą.

–  Zieliński,  do  cholery,  dlaczego  to  robisz?  –  wycedził
przez zęby Kosa. – Nie chcę wiele za ten towar, masz tylko
zostawić mnie w spokoju.

– Dam ci spokój, nawet święty spokój, nic się nie martw.
Niestety, muszę się was pozbyć, świadków mi nie potrzeba,
nie mogę ryzykować. Sam rozumiesz,  to nic osobistego, ot,
polityka...  Nie  jesteśmy  jednak  mordercami,  bez  przesady.
Nie pozabijamy was, masz moje słowo.

Kosa splunął pod nogi blondyna, wyrażając w ten sposób,
co myśli o słowie przez niego danym, i wyciągnął zza paska
swój pistolet. Po chwili wahania, w której mało nie dostałem
zawału, rzucił broń na ziemię. Modliłem się, by Zieliński nie
zwrócił na mnie uwagi i nie zabrał mi aparatu i zrobionych
filmów, ten jednak nie patrzył na nikogo poza Kosą. Na ziemi
wylądowały po chwili cenne walizki i broń chłopaków. Cof-
nęliśmy się  dziesięć  kroków.  Jeden  z mięśniaków odwrócił
się  i wystrzelał  serią  chyba  cały  magazynek  prosto  w nasz
ponton. Pociski pokiereszowały wszystkie komory i nasz je-
dyny środek transportu zamienił się w bezużyteczną szmatę
z tworzywa i gumy. Garnitur zabrał leżące walizki, a kolejny
mięśniak pozbierał broń.

–  Powodzenia życzę, panowie. Dobrej zabawy z umarla-
kami. Mnie wzywają sprawy wagi państwowej.

– Jeszcze się spotkamy, Zieliński – warknął Kosa.
– Nie sądzę. Poza tym nie radzę mi grozić, bo mogę po-

traktować to poważnie i być nieprzyjemny. – Blondyn znów
paskudnie się uśmiechnął.

Cała grupa oddaliła się, schodząc w stronę brzegu Wisły.
Dwóch ostatnich mięśniaków szło  tyłem,  ciągle mierząc do
nas  z broni.  Obok  kawałków  strzaskanego  filaru  mostu,
zanurzonego częściowo w rzece, bujała się na wodzie policyj-
na motorówka.

– Umarlaki idą – jęknął Młody.
Horda  żywych  trupów  niezdarnym,  powłóczystym

krokiem zbliżała się ze wszystkich stron. Wyczuwały życie,
przyciągał ich hałas, jaki robiliśmy,  a może niektóre ścigały
nas od jakiegoś czasu, w sumie nieważne i tak nie mieliśmy
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najmniejszych szans na wydostanie się z miasta. Ryknął sil-
nik motorówki,  to bandyci  opuszczali Obszar.  Zieliński po-
machał nam ręką.

–  Kosa,  o co  tu  chodzi?  Możesz  mi  powiedzieć  i tak
nikomu  nie  powtórzę,  przecież  wszyscy  tu  zginiemy.  –
Chciałem przed śmiercią zaspokoić ciekawość.

– Nie zamierzam tu ginąć...
Rozległy  się  strzały  karabinowych  serii  i to  od  strony

miasta. Ktoś całkiem niedaleko walczył z truposzami.
–  Dowiesz się wszystkiego, a co mi tam. – Machnął ręką

Kosa – Na razie jednak będę musiał was zostawić, chłopaki.
Zobaczę, co tam się dzieje. Pewnie to strzelają ci szabrownicy,
może też mają gdzieś w pobliżu ukrytą łódź.

–  Czyś ty oszalał? – Naprawdę mnie zaskoczył – Chcesz
biegać między umarlakami bez broni?

– Nic mu nie będzie – odezwał się Mowa, co zdarzało się
zdecydowanie rzadko. – Ale co z nami? Musimy się gdzieś
zabarykadować...

– Gdzie się mamy ukryć, jak nie ma tu żadnego budynku,
ani  w ogóle  nic  prócz  zburzonego  mostu  –  zaprotestował
płaczliwie Młody.

Obok miejsca, w którym staliśmy, przebiegała Wisłostra-
da.  Żywe trupy już  się  do niej  zbliżały,  wystarczyło,  że  ją
przekroczą, i będzie po nas.

– Widzicie te topole wzdłuż ulicy? – Kosa wskazał ręką na
smukłe, wysokie drzewa. – Wejdziecie na nie i utrzymacie się
kilkanaście minut. Tyle czasu powinno mi wystarczyć, bym
coś skombinował.

– Jak mam, kurna, wejść na takie drzewo? – Niemal popu-
kałem się w czoło.

–  Lepiej  się szybko naucz – powiedział  Młody, ruszając
biegiem w stronę topoli.

* * *

Rzeczywiście, wchodzenia na drzewa można nauczyć się
bardzo szybko, szczególnie,  gdy w jako alternatywę ma się
rozerwanie na strzępy przez tłum zombie.  Najtrudniej  było
pokonać  pierwsze  trzy  czy  cztery  metry  po  samym  pniu,
gdzie oparcie dla rąk i nóg znaleźć można było tylko w nie-
równościach  popękanej  kory.  Potem  zaczynały  się,  idące
prawie  pionowo  do  góry,  cienkie  gałęzie.  Oczywiście  po-
kaleczyłem  sobie  dłonie,  kurczowo  wpijając  się  palcami
w drzewo. Nawet nie czułem bólu, strach i adrenalina działa-
ły  jak  najskuteczniejszy  środek  znieczulający.  Każdy  z nas
wdrapał się na inne drzewo, najwyżej jak się dało. Byle dalej
od umarlaków. Potwory kłębiły się na dole, przepychając się
i zataczając.  Próbowały  wdrapywać  się  za  nami,  lecz  na
szczęście bez powodzenia. Na wpół zgniłe ciała prawie zupe-
łnie pozbawione były koordynacji ruchów. Gdy usadowiłem
się  wreszcie  najwygodniej  jak  się dało,  znajdując  jako taką
podporę  w gęstych,  choć  cienkich  gałęziach,  od  razu  zła-
pałem  za  aparat.  Miałem  piękny  widok  z góry  na  wiślane
wybrzeże i część Powiśla.

–  A niech to!  Wypadła  mi zapalniczka!  –  Na sąsiednim
drzewie  siedział  Młody,  który  zdaje  się  próbował  zapalić
papierosa.

–  Młody,  powiedz  ty  mi...  –  zacząłem  śledztwo  dzien-
nikarskie,  nie  przerywając  jednak  robienia  zdjęć.  –  Jakim
cudem Kosa tak świetnie radzi sobie z umarlakami? Nie kręć

mi tylko, przecież widziałem, że nie zwracają na niego uwagi.
Poza tym wy dwaj nie martwicie się, czy sobie teraz poradzi.

– Ech... Jakby to powiedzieć... Kosa jest upiorem... Półkr-
wi, ale zawsze – westchnął Młody. – Nie rób takiej miny, nie
jestem jakimś czubem. Jego matka była strzygą, staropolskim
demonem, a sam Kosa ma ponad sto lat. Umarlaki nie zwra-
cają  na  niego  uwagi,  bo  w ogóle  go  nie  widzą.  To znaczy
oczami,  owszem,  rejestrują  z pewnością  jego  obraz,  jednak
nie wyczuwają w nim życia takiego jak w ludziach. Kosa sta-
nowi  dla  nich  kolejną  ruchomą  część  krajobrazu,  taką  jak
bujające się na wietrze gałęzie drzew na przykład.

–  Jak to upiorem? – Mimo tego, że szczyciłem się wręcz
otwartością umysłu, nie mogłem przełknąć informacji,  którą
przed chwilą usłyszałem.

–  Normalnie.  Tak jak przed chwilą powiedziałem.  Kosa
nie jest człowiekiem, comprende? Ciesz się, że nie widziałeś go
w jego drugiej, potwornej postaci. Upiór żywcem z horroru.

Jeśli  usłyszałbym  podobne  rewelacje  rok  temu,  parsk-
nąłbym śmiechem lub popukał się w czoło. Jednak po tym, co
działo się ostatnio na świecie,  po tym zamieszaniu z czarną
magią i nekromancją... Umilkłem więc i w ciszy starałem się
przetrawić usłyszane rewelacje. Pod drzewem kłębił się spory
tłum  umarlaków,  a z  okolicy  schodziły  się  następne.  Jeśli
Kosa  się  po  nas  nie  wróci,  przyjdzie  nam skonać  z głodu,
siedząc  na  tych  drzewach.  Pozostawała  też  druga  opcja,
skoku na główkę, celem skręcenia karku i uniknięcia, nie bar-
dzo  przyjemnej,  śmierci  głodowej.  Żadne  z tych  rozwiązań
nie podobało mi się, lepiej więc by było jakby Kosa faktycznie
był tym strzygiem, jak mówi Młody.

– A te walizki, Młody? Co w nich było? Kim byli ci ludzie?
Ten Zieliński? – odezwałem się po paru minutach.

–  Zieliński?  Członek  tej  samej  partii,  co  poseł,  którego
biuro  dziś  odwiedziliśmy.  Działacz  partyjny,  ale  raczej  nie
medialny.  Jest  szarą  eminencją,  o której  się  nie  pisze
w gazetach i nie  mówi w TV. Jak zauważyłeś,  nie waha się
osobiście  zajmować  brudną  robotą.  Jest  bezwzględny,  a do
tego cholernie cwany. Ma haka na połowę polityków, biznes-
menów i diabli jeszcze wiedzą, kogo w całym kraju. Ma też
haka na Kosę, nie wiem dokładnie, jakiego. Domyślam się, że
Zielińskiemu  wpadły  w łapy  jakieś  dokumenty  na  temat
dawnych interesów mojego szefa. Kosa jest właścicielem spo-
rego majątku, który swego czasu pomnażał w sposób zdecy-
dowanie  nielegalny.  Pewnie  Zieliński  mógłby Kosę  zrujno-
wać i wsadzić do więzienia. Nie wie jednak, kim naprawdę
jest Kosa, he, he.

– A walizki? Co to za towar?
–  Jakieś  dokumenty  w sprawie  przekrętów  związanych

z tym koncernem paliwowym. Nasz poseł jest w komisji śled-
czej, która się tym zajmuje. Choć śledztwo ciągnie się od paru
lat, to można jeszcze w nim zabłysnąć i zarobić parę punktów
popularności, szczególnie jakby w przyszłości chciało się kan-
dydować  na  prezydenta.  Poseł  chciał  pewnie  ujawnić  ten
materiał  przed  wybuchem  bomby nekromantycznej.  Potem
nikogo już nie interesowała komisja i jakaś tam petrochemia,
ale teraz znów wszystko wraca do normy i komisja wznawia
obrady.  Poseł  nie  zdążył  w czasie  ucieczki  z miasta  zabrać
materiałów w tej sprawie ze swojego biura, a teraz postano-
wił je odzyskać. Wystarczyło pewnie słówko do Zielińskiego,
a ten już się tym zajął. Sam widzisz jak. Zamiast wynajmować
ludzi, po prostu zaszantażował Kosę i zmusił do wykonania
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zadania. Dostaliśmy nawet klucze i szyfr od poselskiego sej-
fu. Miał być szybki spacerek po walizki, a potem Kosa miał
dostać  obciążające  go  papiery.  Nie  spodziewaliśmy  się,  że
Zieliński będzie chciał nas zlikwidować.  Cała ta operacja to
nic takiego, nic, co mogłoby skompromitować partię, czy po-
sła... Nie wiem, o co chodzi.

–  Pewnie  w walizkach  było  co  innego  niż  mówił  wam
Zieliński. Na wypadek, jak byście po drodze sprawdzili, co to
takiego, lepiej było was usunąć.

– Może... Wybacz, ale w chwili obecnej mam to gdzieś.
Rozmowę  uznałem  więc  za  skończoną,  pozostawało

czekać i uważać, by nie spaść z drzewa. Czas płynął bardzo
wolno,  zombie  ciągle  przepychały  się  i zataczały  pod
drzewem.  Gdzieś  niedaleko  znów  rozległy  się  karabinowe
serie.  Część  trupów skierowała  się  w stronę,  skąd  dobiegał
huk  wystrzałów.  W pewnej  chwili  wydawało  mi  się,  że
widziałem jakichś ludzi, którzy przebiegli przez Wisłostradę.
Strzały umilkły. Znów zostało nam tylko towarzystwo umar-
laków, kręcących się pod drzewami. Ścisnąłem nogami pień
drzewa, by nie runąć na ziemię, i zmieniłem film w aparacie.
Byłem przekonany, że będę miał jeszcze co fotografować.

* * *

Skąd  Kosa  wytrzasnął  kota,  to  dopiero  była  zagadka.
Jakim  cudem  zwierzak  przeżył  kilka  miesięcy  w mieście,
gdzie nie było żywej duszy, nawet nie próbowałem zgadnąć.
W każdym razie, Kosa wrócił po nas w towarzystwie kocura,
którego  trzymał  w wyciągniętej  ręce.  Siedzieliśmy  na  tych
drzewach  już  ponad  godzinę,  a nie  kilkanaście  minut  jak
obiecywał, ale co tam, skłonny mu byłem wybaczyć, byleby
nas tylko stąd wyciągnął.  Detektyw nie wyglądał  najlepiej,
był jeszcze bardziej umazany w czarnej posoce niż ostatnio,
a mundur  wisiał  na  nim  w strzępach.  Zwierzak  miauczał
przeraźliwie i próbował dosięgnąć pazurami rękę, która trzy-
mała  go  za  skórę  na  karku.  Kosa  podszedł  dość  blisko,
a umarlaki,  wyczuwając  zbliżające  się  życie,  które było do-
słownie w zasięgu rąk, ruszyły całym tłumem w jego stronę.
Nasz upiór upewnił się, że większość zombie zainteresowało
się  kotem, a potem zaczął  się  cofać.  Przynęta w postaci  ży-
wego kota naprawdę zadziałała, żywe trupy przestały zwra-
cać  na  nas  uwagę  i ruszyły  za  Kosą.  Ten rzucił  jeszcze  na
ziemię  karabinek  kałasznikow,  który  przewieszony  miał
przez lewe ramię. Najwyraźniej dogadał się z szabrownikami
albo ich po prostu ograbił, w sumie nie miało to znaczenia.

–  Złaźcie  z drzewa i biegnijcie w dół rzeki! – krzyknął –
Czeka tam jeden koleś z łodzią! Odciągnę umarlaki i do was
dołączę! Mowa, masz tu broń, ale zostało tylko kilka naboi!
Powodzenia!

Żywe trupy, rzecz jasna, nie zwróciły uwagi na leżący na
ziemi  karabinek,  nie  posiadały  świadomości  ani  nawet
szczątkowej inteligencji, nie potrafiły więc używać narzędzi.
Były tylko animowanymi przez czarną magię ciałami.

Nie  zwracając  uwagi  na  dwa  lub  trzy  umarlaki,  które
zostały pod drzewami, starałem się ześlizgnąć w dół. Kątem
oka widziałem, że Młody robi to samo. Ostatnie dwa metry
darowałem sobie i skoczyłem. Przeturlałem się po trawie, sta-
rając się zlokalizować, gdzie są zombi-maruderzy. Jeden był
o parę kroków ode mnie i wyciągał  już łapska.  Był  trupem
starszej, tęgiej kobiety. Mimo paniki, która mnie opanowała,

zauważyłem, że za życia była prawdopodobnie urzędniczką,
na resztkach garsonki bowiem przypiętą miała plakietkę ze
swoim  zdjęciem,  nazwiskiem  i logiem  któregoś  banku.
Widocznie zginęła w pracy, ciekawe, jak to się ma do przepi-
sów BHP. Dziwne myśli człowiekowi przychodzą do głowy
w ekstremalnych sytuacjach. Poderwałem się na równe nogi
i rzuciłem  na  oślep  do  ucieczki.  O mało  nie  wpadłem  na
Mowę,  który zdążył  zabrać  z ziemi  kałacha  i wracał  się  po
coś.  Oczywiście  po  Młodego,  który  po  zejściu  ze  swojego
drzewa, wpadł prosto w łapy zombie. Siłował się z nim teraz
rozpaczliwie. Rozległo się kilka strzałów i nie było już zom-
bie-maruderów. Też wróciłem, i razem z Mową chwyciliśmy
siedzącego  na  ziemi,  przerażonego  Młodego  pod  ramiona
i rzuciliśmy się do ucieczki.

Z pewnym trudem pokonaliśmy ruiny Mostu Poniatow-
skiego i biegliśmy dalej,  nie oglądając się za siebie.  Pędzili-
śmy  wybetonowanym  nabrzeżem  Wisły,  z którego  dawno
temu  odpływały  statki  wycieczkowe,  a w  ostatnich  latach
cumowały  barki  przerobione  na  knajpy.  Nie  było  po  nich
oczywiście  nawet  śladu.  Wreszcie  dojrzeliśmy  łódź,  przy-
cumowaną dyskretnie wśród zielska, które wyrosło z pęknięć
w betonie.  Siedział  w niej  jakiś  człowiek i kurczowo ściskał
wiosło.  Facet sprawiał wrażenie  osoby,  która jest  na skraju
załamania  nerwowego.  Umazany  w krwi  i czarnej  posoce,
patrzył  na  nas  wytrzeszczonymi  z przerażenia  oczyma.
Machnąłem mu ręką i wskoczyłem do łodzi.  Za mną pchał
już  się  Młody,  tylko  Mowa  został  na  nabrzeżu  i,  mierząc
bronią w stronę miasta, czekał na powrót Kosy.

* * *

–  Weźcie  ode mnie  tego cholernego kota!  – Kosa  wyci-
ągnął  wierzgającego  zwierzaka  zza  pazuchy  swojej  woj-
skowej bluzy.

– Nie zostawiłeś go w mieście? – zdziwił się Młody.
Razem  z Mową  odepchnęliśmy  wiosłami  łódź  od  na-

brzeża. Była ku temu najwyższa pora, bo grupa umarlaków
stała już o kilka kroków od brzegu.

– Za kogo mnie masz? – Uśmiechnął się Kosa. – Nie zosta-
wiłbym w tym piekle nikogo ani nic żywego. Miałem rzucić
go im na pożarcie? Co prawda, mocno mnie korciło, nie lubię
kotów  i to  z wzajemnością  chyba.  Podrapał  mnie,  skurczy-
byk...

Staraliśmy  się  odpłynąć  łodzią  jak  najdalej  od  brzegu.
Umarlaki wchodziły za nami do wody, a my nie mieliśmy już
ani jednego naboju. Czekając na Kosę, Mowa zmuszony był
wystrzelać wszystkie, bo zombie wyczuły nas i złaziły się po-
woli. Teraz w panice wiosłowaliśmy jak szaleni, razem z Mło-
dym i nieznajomym właścicielem łodzi, którzy próbowali po-
móc nam rękami. Kosa nie zwracał na nasze wysiłki uwagi,
starając się wcisnąć komuś miauczącego i syczącego wściekle
kota. Łódź obróciła się w miejscu, widocznie wiosłowaliśmy
w przeciwnych  kierunkach.  Jeden  z zombie  dotarł  do  nas
i złapał  rękami za krawędź burty.  Jeszcze chwila i wszyscy
znajdziemy  się  w wodzie,  a to  będzie  koniec.  Kosa,  wciąż
trzymając  w jednym  ręku  kota,  pazurami  drugiej  dłoni  po
prostu przebił  czaszkę umarlaka.  Aż zastygłem z wrażenia,
na  moich  oczach  zwykła  ludzka  ręka  zamieniła  się
w umięśnione  ramię  z wielką  łapą,  zakończoną  ostrymi jak
szpikulce szponami. Zombie już całkowicie martwy, zanurzył
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się w wodzie, a ręka Kosy znów zmieniła się w zwykłą dłoń.
Detektyw mrugnął do mnie, widząc moją minę, i uśmiechnął
się niewinnie. Kot, który też był świadkiem nieludzkiej prze-
miany, od razu się uspokoił, widocznie na nim też zrobiło to
wrażenie.

Udało  nam  się  wreszcie  ustawić  łódź  równolegle  do
rzecznego prądu i odpłynąć w stronę środka rzeki. Tu zom-
bie nie mogły nas ścigać. Spływaliśmy w dół Wisły, wreszcie
wszyscy odetchnęli, byle dalej od Miasta Umarłych.

– Mięliśmy farta, że tego samego dnia ci szabrownicy wy-
brali  się na łupy,  no i że ich spotkaliśmy. W sumie to dość
duże miasto – powiedziałem, patrząc się na nieznajomego.

– To nie do końca był przypadek, prawda, koleś? – Z twa-
rzy Kosy nie znikał uśmieszek.

– Już ci to mówiłem, demonie – odezwał się po raz pierw-
szy  szabrownik,  niepewnie  patrząc  się  na  detektywa.  –
Wynajęła nas jakaś szycha.  Mięliśmy dotrzeć  do jego biura
i zabrać  stamtąd jakieś  walizki  z papierami.  Pewna,  dobrze
płatna  robota.  Koleś,  który  nagrał  całą  akcję,  dostał  nawet
klucze i szyfr do sejfu, który jest w lokalu. Po drodze znaleźli-
śmy  jednak  tego  jubilera  i chłopaki  uradzili,  że  możemy
skorzystać z okazji i zabrać jeszcze jakieś fanty. Rozumiecie,
taka dodatkowa fucha, trudno było się oprzeć... Potem przy-
leźliście  wy  i trochę  się  postrzelaliśmy.  Dalej  było  coraz
gorzej, pojawiało się coraz więcej umarlaków. Nie dało rady
przedrzeć  się  w głąb  Śródmieścia.  Chcieliśmy więc  chociaż
nawiać  z biżuterią,  ale  trafiliśmy w straszny kocioł.  Zombie
były  setki...  Wszyscy  moi  kumple  zginęli...  Gdybyś  mnie
stamtąd  nie  wyciągnął,  demonie,  już  byłbym  żywym  tru-
pem... O, matko...

Złodziejaszek zaszlochał i ukrył twarz w dłoniach.
Tymczasem  minęliśmy  ruiny  Mostu  Świętokrzyskiego

i płynęliśmy w stronę kolejnego Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.
Podróż z prądem rzeki przebiegała szybko i sprawnie. Odkąd
przestały do niej  spływać ścieki z całego miasta,  woda była
znacznie  czystsza  i chyba  żyły  w niej  nawet  jakieś  ryby.
Można było poczuć się jak na spływie kajakowym, jeszcze te
malownicze,  wiślane,  ruchome  wydmy,  szuwary  przy
prawym brzegu, po prostu wakacje.

– A to dobre – westchnął Kosa. – Zieliński wysłał nas bez
wiedzy posła,  a sam poseł też wysłał tam ludzi,  oczywiście
bez wiedzy Zielińskiego. Obaj działają na swoje konto. Czy-
żby  Zieliński  został  podkupiony  przez  oligarchów  za-
mieszanych  w aferę  z koncernem  paliwowym? Pewnie  tak,
wchodzą tu w grę ogromne pieniądze i zamieszani są ludzie
z najwyższych kręgów władzy...

–  A jeśli nie został przekupiony? Może sam coś planuje,
widocznie te materiały to potężna karta przetargowa – pod-
sunąłem.  –  Albo  chce  mieć  w garści  nie  byle  kogo,  może
będzie ich szantażował i straszył?

–  Chyba nie jest taki głupi, oni są gorsi niż te wszystkie
żywe trupy razem wzięte. Tak czy siak, wyjaśnia to, dlaczego
chciał się nas pozbyć. Na razie nikt nie może wiedzieć, że on
ma te dokumenty, a w szczególności jego koledzy z partii  –
podsumował Młody.

–  Dobra,  przybijamy  przy  Moście  Śląsko-Dąbrowskim,
niedaleko jest posterunek, który nas przepuści – powiedział
Kosa.

Za chwilę ostatecznie opuścimy Obszar. Łódź poszorowa-
ła dnem o piasek. Byliśmy na drugim brzegu.

–  Tak  czy  inaczej,  Zieliński  zapłaci  mi  za  to,  co  nam
zrobił... – powiedział Kosa, głaszcząc kota, który na wszelki
wypadek starał się nawet nie drgnąć, pamiętając widocznie,
z kim ma do czynienia. – Zrobię porządek z tym cholernym
intrygantem, a jego szantaże mam gdzieś. Jak ujawni doku-
menty na mój temat, stracę renomę i pieniądze, czyli właści-
wie, czym ja się przejmuję? Forsa to nie wszystko...

– Chwila, moment, my też coś mamy na Zielińskiego – po-
wiedziałem. – Mam jego zdjęcia w otoczeniu zbirów z bronią,
w Mieście Umarłych. Przydadzą się, nie?

– Zobaczymy. Mamy też ciekawe informacje dla naszego
posła. – Kosa wyszczerzył zęby w uśmiechu. – Dobra pano-
wie, wysiadamy.

Sprawdziłem jeszcze raz, czy wszystkie zrobione dziś fil-
my  są  na  miejscach  w kieszeniach  mojej  kamizelki.  Fotki,
które były na tych filmach, to być może ukoronowanie mojej
kariery, nagrody i fortuny. Kto wie?

– Kosa, co zamierzasz zrobić z tym kotem? – spytał Młody
i wyskoczył z łodzi po kostki w wodę.

–  Jeszcze  nie  wiem.  Z futra  można  zrobić  kołnierz  na
przykład... – Upiór ciągle uśmiechał się łobuzersko. – Z dru-
giej strony ten pchlarz uratował wam tyłki, może więc należy
mu się jakaś nagroda. Zastanowię się jeszcze.

Kot miauknął, wyprężył się i otarł łebkiem o ramię Kosy,
który ciągle trzymał go na rękach. Kosa wyskoczył z łodzi.

Andrzej Sawicki

    F a h r e n h e i t  n r  4 3  –  g r u d z i e ń  2 o o 4 8 7

L i t e r a t u r a  –  A n d r z e j  S a w i c k i



Autor tekstu: GW
Komentuje: Małgorzata Koczańska

Poprosiłam  Redakcję,  aby  nie  cięła  prezentowanego  utworu.
Dlatego wypada mi uprzedzić PT. Czytelników, że to jest długi tek-
st. Bardzo długi tekst. Jako recenzent musiałam go przeczytać. Wy
– robicie to na własną odpowiedzialność. 

Proszę zatem nie strzelać do recenzenta!

– Ilu?
–  Będą dwie dziesiątki – twarz zwiadowcy nie wyrażała

żadnych  uczuć.  Może  dlatego,  iż  połowa  jej  zalana  była
krwią,  cały  czas  sączącą  się  z brudnej  przepaski  na  czole,
reszta zaś, błotem.

Siedzieli w lesie od czterech dni, bez jedzenia i picia. Bez
szans  na  ratunek.  Zostało  ich  już  tylko  pięciu.  Z dwu-
stuosobowego oddziału.

– Ziemniaki?
– Tak – żołnierz oparł się o drzewo. Zaczął szukać bukła-

ka z wodą.
– Ilu?
–  Trzech, może czterech – słońce coraz szybciej uciekało

z tego świata.
I przenosiło się na tamten, jak to słońca mają w zwyczaju pod

wieczór. Pułapka na starcie i Autor w nią wpadł.
Do  zapadnięcia  całkowitych  ciemności  zostały  niecałe

dwie godziny.
–  Dobra. Wstawać! Ten, kto jako ostatni da się zabić ma

u mnie piwo.

Jako recenzent niniejszego tekstu od razu powiem, że po-
wyższy  fragment  prawdopodobnie  został  wzięty  z innego
utworu i znalazł się tutaj przypadkiem – żadne inne uzasad-
nienie nie przychodzi mi do głowy. Ach, Autorze, wiem, że
tu jest aluzja. Ale przypuszczam, że nieczytelna dla większo-
ści odbiorców.

1
Młoda dziewczyna uśmiechnęła  się  nieśmiało  do niego.

Długie, złote włosy opadały na jej  nagie ciało.  Zrobiła krok
naprzód.  Przechyliła  głowę  lekko  w bok  i zaczęła  mu  się
przyglądać. Poczuł...niesamowity smród.

Zerwał  się  gwałtownie,  wytrącając  przerażonemu  chło-
pakowi flakonik z rąk. Uwięziona w nim ciecz nie mogła nie
skorzystać z takiej okazji. Rozlała się wesoło po całej pościeli.

–  Panie...–  chłopak  zaczął  bełkotać  coś,  zapewne  prze-
prosiny. Odór roznosił się po pokoju z prędkością błyskawi-
cy, obaj ratowali się przed nim zasłaniając usta i nos czym tyl-
ko się dało.

Porwawszy poduszkę, skoczył do okna. Cholerne okien-
nice nie chciały od razu ustąpić. Zawsze tak robiły. Zaczął się
z nimi szarpać. Poduszka wypadła mu z rąk. Smród wdarł się
do jego nozdrzy w całej swej okazałości.

Okazałość tego smrodu wypada w takim razie koniecznie opisać,
by  Czytelnik  mógł  go  sobie  wyobrazić,  np.  dwa  metry  wzrostu,
szerokie  jak  u młodego  dębu ramiona,  czerwona diodka  w lewym
oku, mrugająca nieco frywolnie w rytm chrypiącego głosu: I’ll  be
back...

Nagle jego oczom ukazał się pewien szczegół, który zdo-
łał jakoś umknąć uwadze.

Skoro zdołał umknąć, to nie mógł się ten szczegół ukazać nijak
bohaterowi  lub  jego  uwadze.  Przy  użyciu  okolicznika  czasu:
wcześniej umknął uwadze... Ot, drobiazg.

Nie przekręcona klamka.
Okna ustąpiły  i do pokoju wkroczyło zbawienne świeże

powietrze. Odetchnął z ulgą.
Odwrócił się do Listka. Biedny chłopak nadal tkwił przy

łóżku.  Nie  ważył  się  stamtąd  ruszyć,  przerażony  tym,  co
zrobił. Do twarzy przyciskał kurczowo...jego bieliznę.

–  Listek?  – nie  wytrzymał.  Zaczął  się  śmiać.  Usiadł  na
podłodze i począł trząść się ze śmiechu.  Taka sytuacja zda-
rzała im się bardzo często, czym obaj szybko zrazili do siebie
służbę odpowiedzialną za  pranie  pościeli  – żyjesz?  Możesz
już odstawić moje gacie.

– Tak, panie – odłożył swoją osłonę na krzesło i już miał
się uśmiechnąć, gdy nagle zasępił się jeszcze bardziej.  Przy-
pomniał sobie przyczynę całego zamieszania – panie...

Do niego również to dotarło.  Zerwał się na równe nogi
i popatrzył na zewnątrz. Słońce było już wysoko.

–  O żesz w mordę! – rzucił się w kierunku ubrania. Pod-
czas mocowania się z rzemykami koszuli przypomniał sobie,
że śmierdzi. Zerwał ją z siebie i popędził do łazienki.

Listek zaś skoczył do szafy.  W chwilę później  po całym
pokoju fruwały różnego rodzaju koszule, spodnie,  skarpety
i inne części garderoby, które stanowiły niezmienny element
jego codziennego stroju. On zaś zdąrzył już przemienić wodę
w ustawionej  na  szerokiej  ławie  misie  w ciemną,  cuchnącą
maź i wpadł  z powrotem do komnaty.  Czekały tam świeże
rzeczy i jeszcze bardziej cuchnące płyny, dzięki którym mógł
się nie myć przez cały nadchodzący dzień.

– Moje rzeczy...– zaczął nerwowo rozglądać się po pokoju.
Lecz  brązowa torba znalazła sobie  jakieś  przytulne miejsce
i najwyraźniej  nie  miała  zamiaru  z niego  wychodzić.
W końcu  Listek  wypatrzył  ją  pod  wyrzuconym  wcześniej
przez siebie granatowym płaszczem.

Uzbrojony  we  wszelkie  niezbędne  akcesoria,  wypadł
z pokoju.

Tu tylko krótkie pytanie: kto wypadł z pokoju? Listek czy ten
drugi, bez imienia?

Złośliwy korytarz nie chciał się skończyć. Po drodze mijał
przerażoną służbę,

Ten korytarz, jak rozumiem, mijał służbę? Zdaje mi się, że to za
daleko posunięta personifikacja złośliwości przedmiotów martwych.

która  zdążyła  się  przyzwyczaić  do  jego  porannych
biegów, lecz i tak nie przestała się przerażać za każdym ra-
zem, gdy pojawiał się nagle niczym Archanioł i zaczynał gło-
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sić  nowinę  o swoim  spóźnieniu  do  szkoły,  pędząc  na  zła-
manie karku w kierunku wyjścia.

Do Archanioła o poranku, który spada ze schodów i głosi nowi-
nę  jednocześnie,  też  mogłabym się  przyzwyczaić  i sama  bym się
przerażała  punktualnie  o 8.00,  choć  sensu  w tym  nijak  nie  do-
strzegam. Ponieważ: jeżeli służba codziennie jest świadkiem tego, co
opisujesz, Autorze, to obserwacja, że się do tego przyzwyczaiła jest
słuszną.  Ale:  skoro  się  przyzwyczaiła,  to  nie  miała  powodów do
przerażenia – powinna, logicznie rzecz biorąc, obojętnie usuwać się
z drogi pędzącemu na złamanie karku młodzieńcowi albo, jeżeli ktoś
ze  służby  miał  wredne  poczucie  humoru,  mógłby  próbować
biegnącemu  np.  nogę  podstawić...  Kompletnym  nonsensem  jest
stwierdzenie, że służba przerażała się sama. Znaczy: jak to robiła?
Stawała przed lustrem i krzyczała znienacka: Bu!? A może w pary
się dobierano?! 

Pułapka: leksyka, Autorze.
A notabene, w tym krótkim fragmencie jest aluzja. Piszę to, aby

zwrócić uwagę Czytelników, ponieważ Autor o nią nie zadbał.
Zbiegł,  czy raczej  spadł,  ze  schodów i wyskoczył  przez

drzwi,  przezornie  wcześniej  otworzone  przez  starego  słu-
żącego, który pomachał mu na "do widzenia". Skierował się
ku stajni.  Tym razem szczęście mu sprzyjało.  Gdy dobiegał
do murowanego budynku, wyłonił się z niego młody chłopak
z osiodłanym wierzchowcem.

Wskoczył  na  zdezorientowane  zwierzę,  wytrącił  lejce
zdezorientowanemu stajennemu i pognał w kierunku bramy.

Zapewne równie zdezorientowanej, jak zwierzę i stajenny. I nic
dziwnego, bo to nie lejce, jeno wodze były, a i wytrącić taki kawałek
rzemienia niełatwo jest z zaciśniętej ręki, kiedy i ręka zapewne jest
zdezorientowana. Również recenzentka jest zdezorientowana, ponie-
waż niezbyt dokładnie rozumie, skąd tu tyle dezorientacji?!

Dotarł  do szerokiego gościńca I skręcił  na zachód. Mijał
wspaniałe,  wiekowe  drzewa  o rozłożystych  konarach  oraz
malownicze polany, których nigdy nie miał czasu podziwiać.

To jest refren. Takich refrenów jest więcej. Refren to powtarza-
jąca się fraza. Ponieważ już czytałam, mam wrażenie, że spora część
tekstu składa się z refrenów. Czytelnik na pewno sam zauważy ten
niecodzienny zabieg, który wystawia na próbę cierpliwość odbiorcy.

Nagle na horyzoncie pojawił się pas nieskazitelnie czystej
bieli,  który  powiększał  się  z każdą  chwilą,  aby  na  koniec
przemienić się w wysoki na pięć metrów mur.

Znajdowała  się  w nim  dziura,  w postaci  olbrzymiej,
dębowej bramy o złotych wykończeniach.

Dziura  w postaci  zazwyczaj  jest  śmiertelna,  zwłaszcza,  kiedy
jest olbrzymia.

Wleciał  do  niej,  mijając  po  drodze  kiwających  z rezy-
gnacją głowami czterech strażników.

Wleciał pewnie dlatego, że dziura, czyli brama, znajdowała się
na ziemi. Albo miał skrzydła jak Archanioł.

Zeskoczył  z konia  I pobiegł  w kierunku  olbrzymiego
budynku z olbrzymimi schodami.

Ogarnia  mnie olbrzymie zdumienie,  gdy tyle  razy  w jednym
zdaniu widzę olbrzymie powtórzenie. 

Pokonał  schody,  drzwi,  korytarz.  Następnie  pokonał
schody,  korytarz,  drzwi,  korytarz,  schody, korytarz,  drzwi,
korytarz. W końcu dotarł do drzwi.

Co za rozczarowanie! Już miałam nadzieję, że dotrze do napisu
"Mission complete. Game over!"

– Dzień dobry...– zaczął, wycierając czoło w chustkę, trzy-
maną specjalnie na tego typu okazje w lewej kieszeni spodni.

Zapewne prawą kieszeń wypychała mu broń.

Autorze! Bez przesady z tym uszczegółowieniem opisu! I daruj
sobie oczywistości: skoro mówi, znaczy, że zaczął i nie trzeba Czy-
telników dodatkowo uświadamiać! 

– Pan Mikaster – powiedział niski, korpulętny mężczyzna,
który  wciąż  nie  dawał  za  wygraną  i ostatnie  włosy  za-
czesywał  na  dorodną  łysinę,  która  z każdym  dniem  zdo-
bywała coraz to większe połacie jego głowy – cieszę się bar-
dzo, iż zechciał pan zaszczycić nas dzisiaj swą obecnością tak
wcześnie.

A ja się cieszę, że opis krajobrazu łysiny tego pana już się za-
kończył  i jednocześnie  żałuję,  że  Autor  nie  dał  za  wygraną  na
samym  początku.  Może  nawet  błędu  ortograficznego  przy  okazji
uniknąłby?

Usiadł w pierwszym rzędzie i zaczął udawać, że słucha.
A nie mógłby po prostu "udać, że słucha"? Jedno słowo mniej,

a i treść jakby klarowniejsza...

***

Przez pierwszą godzinę zajęć, lekcji,  wykładów ( ludzie
różnie to nazywali ) starał się powrócić do rzeczywistości. Je-
go ciało i umysł gwałtownie się temu procesowi opierały. Był
to  jeden  z nielicznych  momentów  w życiu  młodego  czło-
wieka, w którym owe dwie potęgi, dwa odbicia jego duszy,
całkowicie się co do jednej kwestii zgadzały. Obie nie chciały
zostawić  tej  wspaniałej,  nagiej,  dziewczyny,  która
z uśmiechem oczekiwała go na łące.  Pierwszy skapitulował
umysł. Musiał ustąpić pod ciągłym naporem nowych wiado-
mości  ciekawych,  jakimi  zasypywał  go  łysiejący  facet  zza
katedry. Ciała nikt nie dręczył, lecz i ono stwierdziło, że dal-
szy opór nie ma sensu. W podjęciu decyzji pomogło mu kilka
większych wdechów oraz  porządne  przeciągnięcie  się  wal-
czącego  z nim  delikwenta,  który,  koniec  końców,  był  jego
właścicielem.

Ostatnie zdanie to stylistyczny potwór, który niecnie wypatrzył
słaby punkt Autora między dwoma potęgami-odbiciami duszy boha-
tera i wkradł się do opisu. W opisie natomiast walczą dwie potęgi –
odbicia  duszy – rozdzielnie  umysł,  rozdzielnie  ciało  (zdolne poza
umysłem do własnych decyzji). Właścicielem tych potęg – odbić jest
młody człowiek... Funkcja komunikatywności tekstu niebezpiecznie
dąży do zera.

Pułapka metafor, Autorze. Spójność wewnętrzna szwankuje.
Gdy  Rold  w całej  swej  okazałości  powrócił  do  realiów

tego  świata,  pożałował  swego  czynu.  Na  pierwszych
zajęciach  poznawał  arkana  sztuk  matematycznych.  Razem
z pozostałymi dwudziestoma osobami z jego grupy, skrupu-
latnie rozwiązywał przykłady, które wciąż wypływały z gło-
wy profesora.  W końcu  potok  liczb  się  skończył  i wszyscy
mogli się udać na przerwę.

Udajmy, że rozumiemy, co Autor miał na myśli.  Możemy się
przecież postarać, to dopiero początek.

Po  odbyciu  codziennego  rytuału  witania  się  ze
wszystkimi,  trzeba  było  obcałować  policzki  wszystkich
dziewczyn oraz podać prawicę wszystkim chłopakom, którzy
uważali  się  za  mężczyzn,  zostało  mu  niewiele  czasu  aby
zrzucić z siebie zmęczenie i nudę, jakie pozostawiła po sobie
matka matematyka. Wyszedł na dwór i usiadł na schodach,
dzięki którym codziennie ćwiczył i doskonalił swoją kondy-
cję.

Kondycję bowiem należy ćwiczyć na siedząco, nic jej tak dobrze
nie robi.
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W końcu rozległ się dzwon sygnalizujący rozpoczęcie się
drugiego pojedynku z wiedzą. Tym razem historyczną.  Do-
wiedział się kolejnych fascynujących szczegółów z życia Im-
perium przed wiekami, po czym znowu udał się na schody.
Bezchmurne niebo i ciepły, letni wietrzyk, serdecznie zapra-
szały go do zrobienia sobie tego dnia wagarów. Dlatego też
udał się za stajnie, gdzie połowa uczniów paliła niedozwolo-
ny na terenie uczelni tytoń, aby skonsultować powstały po-
mysł ze swoim największym przyjacielem.

Jego największym przyjacielem był Bick, a dokładniej Bic-
komiel Nullferd III, syn wpływowego kupca znad Białej Za-
toki.

Siedział on z kilkoma innymi synami innych kupców pod
ścianą  i żywo  dyskutował  na  temat  biustu  niejakiej  Lorry,
która w tym roku dołączyła do szczęśliwego grona studen-
tów  Akademii.  Rozmowa  zakończyła  się  kompromisem  –
panowie doszli  do wnioski, że jednak największy, przez co
najlepszy, biust ma nauczycielka od literatury.

Wielkość biustu obu pań, tak dokładnie zreferowana nam przez
Autora, z pewnością jest istotnym elementem fabuły. Lepiej,  żeby
była, drogi Autorze...

Pomysł na dobrowolne opuszczenie zajęć został przyjęty
z owacjami, więc w chwilę później znajdowali się w stajniach,
prowadząc  gorączkowe  poszukiwania  swoich  wierzchow-
ców. Tam też dopadł ich dyrektor.

–  W czymś mogę pomóc – zapytał niewinnie,  rozpoczy-
nając standardową wymianę zdań.

– My...yyy... – odparł Rold.
– Z kim macie teraz zajęcia – dyrektor postanowił mu po-

móc w ułożeniu w miarę sensownej wypowiedzi.
–  Z panią profesor Win – powiedział po chwili wahania

Bick.
– Sądzę, że pani profesor Win zapewni wam dużo więk-

szą rozrywkę niż konna przejażdżka, nieprawdaż?
– Naturalnie, panie dyrektorze – Rold przyjrzał się uwa-

żnie  posępnemu  obliczu  mężczyzny,  który  w jednej  chwili
zniweczył ich wspaniałe plany wałęsania się po mieście, picia
alkoholu, palenia tytoniu i szukania dziewczyn.

Cała trójka udała się ponownie do olbrzymiego budynku
z olbrzymimi  schodami,  gdzie  niecierpliwie  oczekiwał  ich
biust pani profesor Win.

A biust ten, jak już wiemy, był równie olbrzymi, jak ów budy-
nek i schody.

***

Dyrektor Johnatan Trill był znanym i szanowanym dyrek-
torem w kolonii.

Dyrektor był dyrektorem, Autor jest Autorem, a powyższe zda-
nie zawiera pleonazm. Niestety, jest to nagminne, o czym Czytel-
nicy będą mieli okazję niejednokrotnie się przekonać. 

Piastował najbardziej prestiżowy urząd, nosił wspaniałą,
śnieżnobiałą perukę,  miał  ostre rysy twarzy,  zaś  swoją  po-
tężną  posturą  przewyższał  niejednego  mężczyznę  po  tej
stronie  Oceanu.  Do swojej  pracy podchodził  bardzo powa-
żnie,  dlatego  też  większość  poranku  i popołudnia  spędzał
w stajni,  aby  zabawiać  przyłapanych  na  gorącym  uczynku
rozmową,  a następnie  odprowadzać  w zwycięskim  pocho-
dzie do sal.  W swoim gabinecie na pierwszym piętrze, miał

specjalną  tablicę  na  której  odchaczał  przyuważonych  deli-
kwentów. Dyrektor Johnatan Trill był kretynem.

Nigdy bym na to nie wpadła, gdyby mi Autor usłużnie nie pod-
powiedział, z opisu bowiem nie wynika, że dyrektor jest kretynem.
Wynika, że jest, och! znowu! olbrzymem! O olbrzymim ortografie
aż wstyd mi wspominać...

Po zgłębieniu kolejnych tajników nauk zarówno ścisłych
jak  i humanistycznych,  prawie  pół  tysiącu  młodych  ludzi
ponownie  zwrócono wolność.  Uczniowie  z rykiem wypadli
na dziedziniec i rozpierzchli się na cztery strony świata. Do
stajni,  do  akademika,  do  biblioteki,  lub  wprost  do  bramy.
Każdy  z nich  chciał  jak  najszybciej  odrobić  zmarnowane
godziny przedpołudnia.

Jamesa zaś  nikt  nie  znał.  Niektórzy nawet  zastanawiali
się, czy on w ogóle istnieje. Nie zmieniało to jednak faktu, iż
był  on  najbardziej  kochaną  i najbardziej  znienawidzoną
osobą  w całej  Akademii.  Uczniowie  zaczynali  go  nienawi-
dzieć punktualnie o godzinie ósmej, kiedy to udawał się na
sam szczyt  owalnej,  śnieżnobiałej  wieży,  znajdującej  się  na
środku dziedzińca, aby zacząć bić w najstarszy po tej stronie
Oceanu dzwon. Uczniowie zaczynali go kochać nieco później,
kiedy  to  ponownie  udawał  się  na  sam  szczyt  owalnej,
śnieżnobiałej  wieży,  znajdującej  się  na  środku  dziedzińca,
aby bić  w starszy o godzinę dzwon zwiastujący  długo  wy-
czekiwaną  przerwę.  Podczas  niej  James  brał  jedną  z przy-
gotowanych specjalnie na tą okazję kanapek, po to tylko, aby
dziesięć minut później być znowu najbardziej znienawidzo-
nym człowiekiem w Akademii.  I tak do godziny trzeciej  po
południu,  kiedy  to  stawał  się  bogiem  wszystkich  młodych
ludzi  znajdujących  się  po  tej  stronie  śnieżnobiałego  muru
i zabierał się za czyszczenie najstarszego po tej stronie Oce-
anu dzwonu.

Tutaj tylko drobne wskazanie dla Czytelników: jest aluzja w po-
wyższym fragmencie. Poza tym dość karkołomne porównanie Jame-
sa do boga, to kolokwializm.

***

Największą zaletą Akademii było to, iż człowiek wcale nie
musiał  się  w niej  uczyć.  Gdyby  tylko  dało  się  przełożyć
pierwsze bicie w najstarszy po tej stronie Oceanu dzwon na
godzinę  dziewiątą  Rold  stałby  się  jednym  z pięciuset  naj-
szczęśliwszych ludzi  w Koloniach. Już od prawie trzech lat
dzielnie opierał się wszelkim próbom uzupełnienia jego inte-
lektu.  Nie  oznaczało  to  oczywiście,  że  w ogóle  nie  myślał
o swojej przyszłości. Rold już od prawie trzech lat nawiązy-
wał znajomości.

Okazało się bowiem, iż wśród tych wszystkich przyszłych
lekarzy, nauczycieli, naukowców i innych światłych umysłów
mógł  znaleźć  kilka  naprawdę  ciekawych osobistości.  Jedną
z nich niewątpliwie był Bick, z którym biegł właśnie do stajni,
próbując przegonić setki innych młodych ludzi, których wła-
śnie  puszczono  ze  smyczy.  Zawsze  przygotowani  na
wszystko stajenni fachowo otwierali boksy z prędkością bły-
skawicy i wydawali lekko zdezorientowane zwierzęta,

Przed nimi rozpościerała  się  wspaniała  wizją spędzenia
reszty  letniego  popołudnia  na  przejażdżkach  konnych.  Od
tawerny  do  tawerny.  Rozpościerała  się  do  momentu,
w którym Rold dobiegł do swojego wierzchowca.

Ot, czasoprzestrzeń: od tawerny do momentu.
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–  Piękny  rumak,  panie  –  stwierdził  główny  stajenny
Akademii, osobnik czterdziestosiedmioletni, któremu w dal-
szym ciągu wydawało się, iż jedyną drogą do sławy i chwały
jest  przypodobanie  wszystkim,  najbardziej  wpływowym
studentom.

A Rold niewątpliwie do tego zacnego grona się zaliczał.
Nie z własnej winy, oczywiście. To, że mieszkał w pałacu lor-
da gubernatora i jeździł na jego wierzchowcu wynikało, z je-
go dawnych perypetii rodzinnych. Chwileczkę, Rold nie je-
ździł na wierzchowcu lorda gubernatora.

–  O w mordę...  –  chłopak  z przerażeniem  popatrzył  na
gniadego ogiera.

–  Co  jest?  –  spytał  Bick,  gotowy  natychmiast  przyjść
przyjacielowi z pomocą.

– Nie co, tylko kogo – wszystkie ich popołudniowe plany
uleciały wraz z radosnym rżeniem zwierzęcia, które poczuło
już zapach wolności.

–  Ale co kogo? – młody Nullferd czuł się coraz bardziej
zdezorientowany.

–  Lorda  gubernatora,  rumak – przyszedł  mu z pomocą
stajenny.

–  O w mordę...  –  Bick  z przerażeniem  popatrzył  na
gniadego ogiera.

Po lekturze powyższego fragmentu jestem zdezorientowana jak
ta prędkość w boksie, bo ulotniło mi się gdzieś zrozumienie treści.
Ogarnęło mnie przerażenie, że tak może już być do końca...

***

Minął  wspaniałe,  wiekowe  drzewa  o rozłożystych
konarach oraz  malownicze  polany,  których nigdy nie  miał
czasu podziwiać,

A nie mówiłam? Refren!
po czym skręcił w nieco węższy dziedziniec prowadzący

na północ i ponownie ponaglił zwierzę, które z każdą chwilą
kochało go coraz bardziej.

Koń zapałał afektem do jeźdźca, choć nie wiadomo, dlaczego. Bez
wątpienia ten koń jest zboczonym homofilem i/lub homoseksualistą
na dodatek, bo jak się za chwilę dowiemy, ten koń, to ogier.

Ogier ten był osobistym wierzchowcem lorda gubernatora
i służył  mu przeważnie  w czasie  różnego  rodzaju  inspekcji
i wizyt  roboczych.  Lord  gubernator  bowiem  nie  uznawał
w takich przypadkach powozów. Biedny zwierzak więc nig-
dy  nie  mógł  pokazać  swoich  niezrównanych  umiejętności
biegowych,  gdyż  jego  właścicielowi  nie  wypadało  nad-
zorować prac będąc w pełnym galopie.

Imiesłowy to pułapka. Dlatego w powyższym zdaniu pojawił się
całkiem  niezamierzony  efekt  komiczny.  Ponieważ  Autor  nad
imiesłowem  w zdaniach  wielokrotnie  złożonych  podrzędnie  nie
panuje, ten błąd też będzie się powtarzał nagminnie. Jak wiele in-
nych. 

I tak się działo aż do pewnego letniego poranka, kiedy to
dobry  Bóg  zesłał  prosto  na  jego  siodło  przerażonego  mło-
dzieńca  z rozwianym włosem,  który  dwukrotnie  tego  dnia
zapewnił mu długodystansowe kursy. Obaj, jeden radosnie,
drugi  pełen  najgorszych  przeczuć,  pokonali  ostatnie  metry
dzielące ich od lordowskiej  bramy i wpadli  do lordowskiej
posiadłości,  odprowadzeni  wielkim  zdziwieniem  stojących
na straży żołnierzy.

Z  obowiązku  dodam,  że  żołnierze  również  byli  lordowscy,
a zdziwienie było żołnierskie, czyli w zasadzie – także lordowskie,
jak wszystko.

Przy wejściu stał na posterunku Gerard, sędziwy służący,
którego dzieje nierozerwalnie były złączone z historią pałacu.

–  Witam, paniczu Roldzie  – powiedział  uśmiechając się
życzliwie.

– Czy lord...
– Prawda. Lord gubernator...-zaczął lokaj, rzuciwszy prze-

lotne spojrzenie na odprowadzanego do stajni wierzchowca –
lord gubernator był wielce niepocieszony tego ranka.

Z  oczu  Czytelnika  znika  bezpowrotnie  postać  starego  sługi
o jednoznacznie  kojarzącym się  imieniu  i nic  z tego  dla  dalszego
ciągu opowieści nie wynika. Co za szkoda, Autorze, zmarnowałeś
okazję!

Nawiązania  dla  samych  nawiązań to  sztuka  dla  sztuki,  o ile
w tym przypadku o sztuce  w ogóle  wypada  wspominać.  Jest  nie-
dwuznaczna asocjacja z dziełem, które w kanonie literackim ma już
swoje miejsce, ale pojawia się we fragmencie, który nic nie znaczy,
zwyczajna wata słowna... Autor winien okazać więcej szacunku dla
Wielkiego Inspiratora – niechże coś z pojawienia się postaci sługi
o jednoznacznie kojarzącym się imieniu wyniknie – sytuacja jakaś,
która  aluzję  zamieszczoną  w tekście  uzasadnia  i daje  pojęcie
o stosunku Autora do wymienionej postaci. 

Przepraszam  Czytelników  za  odszyfrowanie  tropu,  ale  nie
mogłam się powstrzymać. Specjalnie wybrałam taką oczywistą i ła-
twą  aluzję.  W tekście  występuje  ich  dużo  więcej.  Nie  będę  ich
wszystkich ujawniać, może szukanie nawiązań choć trochę zajmie
odbiorców, tekst bowiem zajmujący nie jest.

Lord  gubernator  był  dowcipnym  mężczyzną  po
pięćdziesiątce. Wysoki ze srebrzystą czupryną, dumnie nosił
się ze swym dorodnym brzuchem, na którego kształt ciężko
pracował przez wiele lat swojego urzędowania.

Należał  on  do  tego  typu  ludzi,  którzy  mieli  urocze,
pożądane  przez  wszystkich  żony,  trójkę  dzieci,  stanowiące
wzór  do  naśladowania  dla  potomstwa  innych  możnych
i urzędników,  wspaniały  dom ze  służbą  oraz  grono  odda-
nych przyjaciół rodziny.

Lord gubernator był osobą znaną i powszechnie szanowa-
ną w swojej obecności. Ludzie podziwiali go za opanowanie
oraz  kontrolowane  wybuchy  furii,  kiedy  wymagała  tego
sytuacja.  Cenił  on  sobie  ludzi,  którzy  mieli  własne  zdanie
i nie  bali  się  go  przedstawiać  innym.  Wszyscy  najbliżsi
współpracownicy lorda gubernatora mieli własne zdanie na
temat jego wspaniałych rządów w kolonii.

Harmonogram  dnia  miał  bardzo  napięty.  Wstawał  za-
wsze trzy godziny po wschodzie słońca, zjadał świeże bułecz-
ki  z piekarnii  Mudley’a,  odbywał  krótką  pogawędkę  o po-
godzie  z jednym ze swoich służących,  po czym udawał  się
przed  dom,  gdzie  czekał  już  na  niego  osiodłany  koń  oraz
dziesięciu  żołnierzy  eskorty.  Czasy  były  ciężkie,  Imperium
dopiero zaczynało umacniać swoją pozycję na nowych tery-
toriach,  zaś  strata  tak doskonałego urzędnika byłaby stratą
niepowetowaną.

Wraz ze swoimi osobistymi strażnikami udawał się na in-
spekcję podległych mu ziem. Najpierw odwiedzał bezpośred-
nio mu podlegającą jednostkę wojsk imperialnych która liczy-
ła stu konnych i stacjonowała na rozległej polanie pięć kilo-
metrów od jego posiadłości.

Przyjmował tam defiladę młodych ludzi w lśniących kol-
czugach  narzuconych na świeże,  granatowe tuniki,  z błysz-
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czącymi  w słońcu  włóczniami  i smagłymi  rumakami.
Salutował oddającemu mu honory chorągwi,  a także korpu-
sowi oficerskiemu, który kroczył za nim.

Kroczącym za nim salutował zapewne zadkiem. 
Następnie  patrzył  z uznaniem  na  szeregowych,  prowa-

dząnych  przez  niezastąpionych  kaprali  i sierżantów.
W stuosobowej  jednostce  było  dwudziestu  pięciu  oficerów,
z czego większość, zaraz po defiladzie, przepadała na resztę
dnia  i nocy  w położonym  nieopodal  mieście,  aby  rano
ponownie  stawić  się  na  polanie  i wytężać  wszystkie  swoje
siły, aby zachować równy szyk i śmiertelnie poważną minę.

I  znowu  zdanie  potwór.  Oszczędzę  Czytelnikom  rozbioru.
Zwrócę tylko  Autorowi uwagę,  że w zwrocie  "wytężać  wszystkie
swoje siły" można się obejść przynajmniej bez zaimka. Zaimki to też
pułapka – gramatyczna.

Po krótkiej rozmowie z dowódcą Junem o stanie jednostki
oraz strategii na najbliższe tygodnie, lord gubernator opusz-
czał żołnierzy. Jeden raz w tygodniu kierował się do swojej
plantacji  tytoniu.  Była  to  znakomicie  prosperująca,  jedyna
plantacja  w tym rejonie.  Odwiedzał  tam swojego  zarządcę,
Romualda  Greak’a  o sumiastym  wąsie,  a także  wizytował
pracujących w polu niewolników, którzy zawsze byli rzeźcy,
wypoczęci i witali go z serdecznym uśmiechem.

Ogarnia mnie histeria. Pewnie dlatego, zamiast być wypoczętą
i wesołą,  myślę  o urządzeniu  Autorowi  rześkiej  rzeźni  na
orzeźwienie (cokolwiek to znaczy). Aluzja personalna, gdyby Czy-
telnikom umknęło, też jest, oczywiście. 

Czasami  zatrzymywał  się  przy  jednym  z nich,  aby  za-
mienić  kilka  niepotrzebnych  słów,  które  miały  tamtego
zmobilizować do lepszej pracy, po czym odjeżdżał w dal, że-
gnany przez wszystkich owacjami.

Inne razy w tygodniu lord gubernator odwiedzał prywat-
ne posiadłości panów na podlegających mu ziemiach.

Razy  powinien  otrzymać  Autor  za  brak  podstawowej  znajo-
mości gramatyki języka, w którym pisze... Ale może innym razem,
Autorze.

Przyjmowano  go  tam  życzliwie,  z wszelkimi  honorami.
Przyjmował tam kolejne defilady, tym razem prywatnych żo-
łnierzy, udawał się na przejażdżkę wraz z właścicielem po je-
go włościach,  aby później  zostać  u niego na  obiad.  Konsu-
mował  na nich wykwintne potrawy i rozmawiał  o polityce.
Chwalił  nowe  poczynania  jego  wysokości  oraz  stronił  nie-
przyzwoite uwagi na temat jego świątobliwości.

Jego świątobliwość nazywał się Zeryk Struss i piastował
urząd  Wielkiego  Kapłana.  Sprawował  również  władzę
duchowną w kolonii lorda gubernatora i był jego najzacieklej-
szym wrogiem.  Nieustające  potyczki  słowne,  listowne oraz
ustawodawcze czyniły życie towarzyskie okolicy bardzo oży-
wionym i interesującym.

Po podzieleniu się swoją  nienawiścią  do jego świątobli-
wości z gospodarzem, zabierał on swoją świtę i jechał do na-
stępnej posiadłości. Wieczorem zaś wracał do swojego pała-
cu, aby koncelebrować kolację w gronie rodzinnym. Później
siadał w fotelu na tarasie wychodzącym na ogród i odpoczy-
wał po kolejnym, ciężkim dniu pracy.

Po tylu dokładnie zreferowanych czynnościach, a zwłaszcza po
tylu wykwintnych ucztach Czytelnik winien być również uraczony
koncelebracją  innego  codziennego  zwyczaju  lorda  gubernatora,
który to ceremoniał odbywał się w ustronnym i zacisznym miejscu,
nieco pospolicie nazywanym wychodkiem.  Doprawdy,  brakuje  mi
bardzo tego arcyważnego szczegółu z życia lorda gubernatora, brak

ten w sposób niewątpliwy zubaża ten wykwintny fragment, którego
wartość poznawcza jest (to już reguła) dla fabuły (?) znikoma. Z fa-
bułą też mam problem, bo zaczynam się gubić w tych przeskokach
od osoby, do osoby. Śmiem przypuszczać, że poznaję tak dokładnie
ich życie codzienne w jakimś konkretnym celu i cel ten winien się
stać dla mnie czytelnym, zanim przedstawiony tu tekst się skończy,
Autorze.

Działo się tak do czasu, gdy Rold przez pomyłkę nie wzi-
ął  jego  ulubionego  wierzchowca  i nie  wsadził  go  do  znie-
nawidzonego  powozu.  Lord  gubernator  nie  tolerował
bowiem  innych koni,  czy  raczej,  inne  konie  nie  tolerowały
lorda  gubernatora.  Tego  dnia  pojechał  z wizytacją  do
Akademii. Był jednak tak zdenerwowany na chłopaka, że za-
pomniał go odnaleźć.

Niestety, nic nie zrozumiałam z tego fragmentu. Koń z alergią,
wsadzony do powozu i zawieziony w tymże do Akademii wydaje mi
się dość karkołomnym pomysłem.

Podróż  więc  skończyła  się  w gabinecie  dyrektora  oraz
w jednej  z klas,  na  pokazowym  wykładzie,  z którego  do-
wiedział się, że obecna dynastia rządzi w Imperium nieprze-
rwanie od trzystu pięćdziesięciu lat oraz, że profesor Win ma
największy, przez co najlepszy biust.

Który to biust dla fabuły znaczenie ma ogromne,  jak on sam,
o czym Czytelnicy będą mieli okazję się przekonać, mam nadzieję.

***

Profesor  Win  była  wysoką,  dwudziestoośmioletnią  bru-
netką. Była to kobieta zaradna, z zasadami. Nauki zaczęła po-
bierać dosyć wcześnie, gdyż gdy miała dziesięć lat przeżyła
wielką  tragedią.  Jej  ojciec  postanowił  zejść  z tego  świata
i skoczył z mostu.

A ponieważ  przez  całe  życie  był  nieudacznikiem,  toteż
i śmierć nie mogła mu wyjść tak, jak tego sobie życzył. Otóż,
Sergior Win skoczył nie w tym miejscu co trzeba i wpadł na
skały.

Sergior  Win  był  bowiem  analfabetą  i nie  potrafił  odczytać
tabliczki  umocowanej  3  metry  dalej,  która  informowała,  że  na
moście znajduje się specjalnie wydzielone miejsce dla samobójców.

Łamiąc sobie przy okazji kręgosłup.
Przykuty na resztę życia do łóżka, osiągnął swój cel. Nie

musiał się już o nic martwić. Uzależnił się całkowicie od po-
czynań żony i córki.

Bo choć nieudacznik i analfabeta, jednak był to człowiek wielkiej
determinacji,  który  z uporem dążył  do  celu  i zwykle  go  osiągał.
Wiadomo, wszak cel uświęca środki.

Przyszła  profesor  Win  wyjechała  dwa  lata  później  do
pierwszej  w swoim  życiu  szkoły.  Poznała  tam  podstawy
gramatyki, matematyki, fizyki i innych idiotyzmów, które do-
kładniej  miała zgłębiać kilka lat później  w drugiej  w swoim
życiu szkole. W ten sposób pokonała wszystkie szczeble dra-
biny  imperialnej  edukacji,  która  była  potężna  i stabilna,
bowiem system nauczania nie zmieniał się od już od dwustu
lat.

W  końcu  wylądowała  na  ostatnim  roku  Królewskiej
Akademii, matki założycielki wszyskich innych Akademii na
terenie całego Imperium. Po całorocznej, ciężkiej i wytężonej
pracy nad dyplomem, stanęła przed komisją. Komisja składa-
ła  się  z trzech  osób.  Zgrzybiałego  dyrektora,  nauczycielki
która pomagała  jej  zdobywać materiał  do pracy, której  nie-
wiele  już  brakowało,  aby  osiągnąć  dyrektorski  stan,  oraz
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osoby  trzeciej,  w tym  wypadku  nauczyciela  geografii.
W połowie wykazywania się przez przyszłą profesor Win, jej
promotorka dostała strasznego ataku kaszlu i musiała zostać
wyprowadzona przez zgrzybiałego dyrektora.

– Dobrze więc, panno... – w tym momencie nauczyciel od
geografii spojrzał uważnie na leżącą przed nim listę, odrywa-
jąc  wzrok  od  biustu  przyszłej  profesor  Win  – panno Win.
Proszę sobie zrobić przerwę i podejść do mnie na chwilę.

Mówiąc to odsunął swój fotel od stołu i rozsiadł się wy-
godnie.  Pan Linderbant,  gdyż tak właśnie się  nazywał,  był
zdrowym,  wciąż  zabójczo  przystojnym,  mężczyzną  w sile
wieku.  Kochały  się  w nim wszystkie  uczennice  Królewskiej
Akademii,  stąd  też  udział  w egzaminach  okazywał  się  dla
obu stron bardzo korzystny.

– Podejdź do mnie – nagła zmiana w głosie pana Linder-
branta wzbudziła jej  nieufność, lecz spełniła polecenie– bar-
dzo dobrze. Jaki jest temat twojej pracy?

–  Przemiany społeczne podczas rewolucji  kulturalnej  za
rządów trzeciej dynastii – powiedziała bez zająknięcia, gdyż
poczuła, że ponownie staje na pewnym gruncie.

–  Przemiany społeczne,  tak?  Hmm...  –  pan Linderbrant
podrapał  się  w swoją  rano  goloną  brodę,  po  czym  po  raz
kolejny obejrzał  sobie  przyszłą profesor  Win od kolan,  po-
przez zagłębienie w jej sukni w okolicach ud i zmysłowe pier-
si, aż po jej owalną, wręcz idealną twarz – Dobrze więc.

Wstał i uśmiechając się szeroko zbliżył się do niej. Pochy-
lił się, a ona czuła jak całe jej ciało ogarnia paraliż. Nagle zła-
pał ją w pasie i brutalnie przyciągnął do siebie.

– Czas zacząć prawdziwy egzamin – pan Linderbrant wy-
myślił ten tekst siedem lat temu i tak mu przypadł do gustu,
iż postanowił go używać podczas przedstawiania i bronienia
każdej pracy dyplomowej swoich uczennic.

W tym momencie przyszła profesor Win doznała ogrom-
nego  szoku,  którego  skutkiem  były  trwałe  zmiany  w jej
psychice. Otóż, przyszła profesor Win stała sie kobietą odwa-
żną, z zasadami. A pierwsza z nich mówiła, iż żaden mężczy-
zna nie będzie jej łapał w pół,  aby później brutalnie przyci-
ągnąć  ją  do  siebie  i posiąść  na  znajdującym  się  nieopodal
stole.

Przyszła  profesor  Win  od  myśli  przeszła  do  czynów
i kopnęła pana Linderbranta w krocze, wkładając w ten cios
całą swoją siłę.  Cała swoją duszę włożyła zaś w trzaśnięcie
zgiętego w pół pana Linderbranta w twarz.

Po  dokonaniu  tej  przełomowej  w jej  życiu  czynności,
przyszła profesor Win wzięła swoje notatki i została wyrzu-
cona z Królewskiej Akademii.

Następny  rok  spędziła  na  szukaniu  uczelnii,  w której
mogłaby normalnie ukończyć rok. Cała jej praca nie poszła na
marne, gdyż we wszystkich innych szkołach honorowano jej
osiągnięcia  z KA.  W końcu znalazła  miejsce,  gdzie nie  było
żadnych panów Linderbrantów, którzy by ją łapali w pół, aby
przyciągnąć  ją  do  siebie  i posiąść  na  znajdującym  się
nieopodal stole, otrzymała tytuł nauczyciela dyplomowanego
i pożegnała się z coraz bardziej schorowaną matką i przyku-
tym na resztę życia do łóżka ojcem.

Profesor  Win postanowiła przebyć Ocean i w Koloniach
rozpocząć swoją oświatową działalność.  Wsiadła  na piękny
żaglowiec  i odpłynęła  w siną  dal,  odprowadzana  płaczem
matki, która życzyła jej szczęścia i pomyślnych wiatrów.

Jej  prośby  spełniły  się,  gdyż  w trzecim  dniu  podróży
profesor dni dostała takich wiatrów, iż wszyscy, oprócz pew-
nego majtka, który przynosił jej jedzenie, bali się podejść do
jej kajuty, przez co do Kolonii dotarła w stanie nietkniętym.

Po zejściu na ląd wsiadła w pierwszy powóz udający się
do  Akademii,  aby  rozpocząć  tam  swoją  pierwszą  w życiu
pracę jako nauczycielka literatury.

Miałam  nadzieję,  że  w tym  miejscu  wyjaśni  się  wreszcie
znaczenie biustu profesor Win dla fabuły. Nie wyjaśniło się, co bar-
dzo mnie zasmuca, ponieważ ów atrybut kobiecej urody szczególnie
mocno podkreślany był wcześniej przez Autora. Niestety, nawet ten
obleśny  cap,  Linderbrandt,  słowem  nie  raczył  wspomnieć  albo
przynajmniej ręką sięgnąć do owego biustu. Rzecz jasna, biust był
największy,  o czym przypomnę  jedynie  z obowiązku Szanownym
Czytelnikom.  I,  jak  już  Czytelnicy  się  domyślają,  nic  z tego  nie
wynikło. 

2
Tego dnia wszystkie zajęcia w Akademii zostały odwoła-

ne. Uczniowie i nauczycieli zebrali się na dziedzińcu i poczęli
słuchać z zainteresowaniem i uwagą słów Johnatana Trilla.

–  Mam zaszczyt poinformować was, moi kochani, że na-
sza  szkoła  ma  zaszczyt  podjęcia  trudnego,  lecz  przede
wszystkim  chwalebnego  i chlubnego  zajęcia.  Będą  to  przy-
gotowania. Mamy na nie niewiele czasu. Trzeba się więc wzi-
ąć do roboty od zaraz. Z tej przyczyny pozwoliłem sobie, cho-
ciaż nie  muszę mieć  pozwolenia od nikogo,  objąć  patronat
nad całym przedsięwzięciem oraz  wyznaczyć ludzi,  którzy
w tym przedsięwzięciu będą służyć mi radą i pomocą. Ludzie
ci, zapewniam was, są godni zaufania i z pewnością sprostają
powieżonemu im zadaniu. Nie będzie ono łatwe, lecz myślę,
że mamy dość sił i chęci, aby jemu podołać – w tym momen-
cie  Rold  został  zaatakowany przez  łokieć  Bicka,  który roz-
promieniony  pokazywał  mu trzymany  w dłoni  tytoń.  Obaj
usiedli na ziemi,  wśród tłumu słuchających uważnie i zajęli
się sobą. Kilkanaście minut później rozległy się oklaski. Wsta-
li więc i również poczęli bić w dłonie. Dyrektor Johnatan Trill
zszedł z piedestału, dumny z sukcesu jaki odniósł swym pło-
miennym  przemówieniem.  W chwilę  potem pojawił  się  na
nim ponownie, aby przemówić raz jeszcze – Przygotowania,
które zostaną przez nas podjęte,  mają na celu przygotować
wielki turniej jaki odbędzie się za trzy tygodnie.

Te tautologie są zjadliwe jak wirusy grypy. Zainfekowały narra-
tora,  postaci...  na  pewno  zostali  zarażeni  przez  Autora.  Przy-
gotowania mają na celu przygotować. Redundancja, czyli pułapka,
Autorze.

***

Już  następnego  dnia  wszyscy  ochoczo  nie  przyszli  na
zajęcia  tylko  udali  się  na  położone  kilka  kilometrów  od
Akademii  pole,  na  którym  cały  cyrk  miał  się  rozpocząć.
Zrobiono pierwsze pomiary, wybuchły pierwsze spory, szyb-
ko  jednak  uśmierzone  przez  przyjazd  dyrektora  Johnatana
Trilla.  Rozdał  on  pierwsze  dyspozycje,  stworzył  pierwsze
grupy  robocze,  powziął  pierwsze  strategiczne  decyzje.
Później  zjawił  się  lord  gubernator  w otoczeniu  ociekającej
bogactwem straży, pochwalił  wszystkich za zapał,  jaki  wy-
kazywali  w przedsięwzięciu tego przedsięwzięcia  i udał  się
na dalszy rekonesans swoich dóbr.
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***

Rold  miał  za  zadanie  znaleźć  materiał,  którym zostaną
pokryte  siedzenia  dla  najznamienitrzych  gości  turnieju.
Z tego  też  powodu,  zaraz  po  zakończeniu  sześciu  z ośmiu
wykładów, udał się do miasta w celu znalezienia odpowied-
niego towaru. A ponieważ towarzyszył mu Bick to jego wy-
prawa zakończyła się w jednej z licznych karczm jakie znaj-
dowały się przy Rynku Głównym. Wyszli z niej grubo po za-
chodzie  słońce,  lecz  ponieważ Rold był  człowiekiem, który
danego słowa nie łamał, udał się na poszukiwanie tkaniny.
Bick żadnego słowa nie dał, więc rozpoczął starania mające
na celu zaprowadzić go w miarę prostą drogą do domu.

Tej  nocy niebo  było  wyjątkowo piękne.  Letnie gwiazdy
świeciły  na  niebieskim  sklepieniu,  doskonale  współgrając
z księżycem w pełni. Pogoda wręcz wymarzona dla wieczor-
nych  spacerów.  Na  swojej  drodze  spotkał  więc  pełno
pijaków, dziwek i alfonsów.

Wśród przechodniów znaleźli się i inni osobnicy. Dwóch
z nich zwróciło szczególną uwagę na naszego bohatera.

– Eh... – dobiegło go z zaułka po prawej – czy rodzice nie
nauczyli  ciebie,  chłopcze,  iż  chodzenie  o tej  porze  samemu
może być niebezpieczne?

Z cienia wyłoniło się dwóch osobników. Jeden duży, dru-
gi  mały.  Za  to  obaj  o posępnych  obliczach  i żądzą  mordu
w oczach.

– Eh... – Rold zauważył w dłoni niższego krótki miecz.
–  Oddasz nam to, co nasze i o wszystkim zapomnimy –

kontynuował mężczyzna z bronią.
– Bardzo mi przykro, ale nie mam nic waszego – pomimo

krytycznej  sytuacji  chłopak  nie  stracił  rezonu  i poczucia
humoru.

–  Bardzo mi przykro, ale masz – odparł mężczyzna. Był
on zbirem kulturalnym.

– Dawaj, kurwa, kase – poparł go jego towarzysz. Był on
zbirem niekulturalnym.

–  Obawiam  się,  że  nic  przy  sobie  nie  mam – i była  to
absolutna prawda. Nie miał przy sobie złamanego miedziaka,
lecz w ewentualnej dyskusji stał na pozycji przegranej. A za-
wdzięczał to jedwabnej koszuli, spodniom z atłasu oraz aksa-
mitnej  kamizelce  ze  złotymi  wykończeniami.  W rozmowie
z potencjalnym kupcem miał  wyglądać jak człowiek dobrze
urodzony, z dużymi pieniędzmi. Przeczyło to wszelkiej han-
dlowej  logice,  bo  wszyscy  zajmujący  sie  tą  branżą  ludzie
robili wszystko aby pokazać, że mają tych pieniędzy jak naj-
mniej. Takie jednak było zalecenie dyrektora Johnatana Trilla,
a kompletnie  niedoświadczony  w tych  sprawach  Rold  nie
chciał podważać autorytetu dyrektora Johnatana Trilla.

Troska  o autorytet  dyrektora  nie  daje  się  niczym  uzasadnić,
wszak  dyrektor,  o czym  Autor  wspomniał  na  początku,  był  kre-
tynem. Pułapka: logika, Autorze. 

–  Dawaj, kurwa, kase – towarzysz mężczyzny z krótkim
mieczem zaczynał się denerwować.

– Kiedy ja naprawdę jej nie mam – odparł chłopak sięgając
do kieszeni, aby pokazać swym nowym znajomym, że mówi
prawdę.

–  Zostawcie  go – cała  trójka  odwróciła  się  w stronę no-
wego głosu. Wydobywał się on spod czarnego kaptura, który,
połączony z płaszczem o tym samym kolorze,  spowijał  wy-
sokiego mężczyznę.

– A ty co tu, kurwa...
– Powiedziałem, zostawcie go w spokoju – powtórzył nie-

znajomy. Ręce trzymał głęboko w kieszeniach.
–  Obawiam się,  że  jest  już  trochę z późno – powiedział

niższy osobnik i skierował broń w stronę nowoprzybyłego –
odejdź.

–  Obawiam  się,  że  jest  już  trochę  za  późno  – szczypta
kąśliwości i humoru była najwyraźniej cechą każdego miesz-
kańca Kolonii.

–  Jak  sobie chcesz  – powiedział  dzierżący krótki  miecz,
a następnie  w jego  drugiej  ręce  pojawił  się  długi  nóż.  Jego
towarzysz  zaopatrzył  się  w między  czasie  w dwa  sztylety,
oba takiej samej długości i ramię w ramię rzucili się na nowo-
przybyłego.

Rold zdążył oberwać w szczękę od jednego z prześladow-
ców,  wypuścić  powietrze  z płuc  i runąć  na  bruk.  I było  po
wszystkim.

Niedoszli rabusie leżeli na ziemii  nie dając znaku życia.
Nieznajomy zniknął.

Mężczyzna  w kapturze  posyła  naszemu  bohaterowi  wyrozu-
miały uśmiech,  cichym,  sugestywnym głosem mówi:  "Niech moc
będzie z tobą, Roldzie" i znika. Czy jakoś tak. Znaczy: aluzja, gdy-
by się Czytelnicy jeszcze nie domyślili..

***

Niewiarygodne jak zmiana ukształtowania oraz kolorytu
twarzy  może  wpłynąć  na  pozycję  człowieka  w szkolnej
społeczności.

Gdy na drugi dzień pojawił się w Akademii, został od ra-
zu  otoczony tłumem wielbicieli.  Zajmujący  mu pół  twarzy
siniak stał  się powszechną atrakcją. Uczniowie przychodzili
do niego, podziwiali,  pytali  się o przyczynę. On zaś po raz
kolejny opowiadał historię, jaka zdarzyła mu się kilkadziesiąt
godzin wcześniej.

–  Szedłem  sobie  pod  wieczór  ulicami  w dzielnicy  por-
towej, aż tu nagle słyszę taki tekst: czy rodzice nie nauczyli
ciebie, chłopcze,  iż chodzenie o tej porze samemu może być
niebezpieczne?  Było ich  dwóch.  Jeden mniej  więcej  mojego
wzrostu, drugi zdecydowanie niższy. Pogawędziliśmy sobie
trochę, aż w końcu stwierdzili, że czas kończyć i brać się do
roboty. No i się wzięli.

W tym momencie  następowały reakcję różnego rodzaju,
w zależności od płci słuchaczy.

–  Nie, spokojnie. Nic mi nie jest – odpowiadał na pełne
przerażenia pytania dziewczyn, w stylu: Bogowie! Nic ci się
nie stało?

–  No,  trochę...  –  na  pełne  nadziei  pytania  chłopaków,
w stylu: Biłeś się?

Należy przy tym zaznaczyć, iż przedstawiona wersja jest
bardzo delikatna.

Później  zaczęły  się  zajęcia,  a Rold  stał  się  szkolnym
bogiem.

A James?

***

Przygotowania do turnieju z każdym dniem nabierały co-
raz to większego rozmachu, rusztowania na polu wysokości,
a sakwy miejscowych handlarzy pieniędzy. Nadchodzące za-
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wody  przyczyniły  się  znacznie  do  rozwoju  lokalnej
gospodarki, wszyscy zacierali ręce na myśl o czekających ich
korzyściach  związanych  z przybyciem  walczących.  Przy-
gotowywania  do  turnieju  stały  się  największym  wyda-
rzeniem w historii Kolonii.

***

Lord gubernator miał trójkę dzieci. Córkę i dwóch synów.
Jeden przewyższał wiekowo Rolda o trzy lata, drugi, był jego
rówieśnikiem. Dziewczyna zaś zadurzyła się w nim zupełnie.

On  sam  zaś  miał  do  niej  stosunek...dyplomatyczny.
Musiał przyznać, iż do brzydkich nie należała. Inteligentna,
muzycznie uzdolniona, o ciekawo rozwijającej się figurze.

Istniał tylko jeden problem. Była od niego trzy lata młod-
sza.

Chłopak  nie  należał  do  tych,  którzy  fascynowali  się
przedstawicielkami  płci  pięknej,  które  musiały  przeżyć  co
najmniej  dwie  wiosny  więcej  niż  oni  sami.  W przypadku
wieku przyjmował  postawę liberalną.  Poza  tym, doskonale
wiedział, że dziewczyny o dwa lata starsze od niego, myślą
tylko  i wyłącznie  o chłopakach,  co  najmniej  dwa  lata  star-
szych niż one same.

Z tego też  powodu wejście  Fiagi  i Zarlo  w tymczasowy
związek, popularnie zwany parą, było nie lada wydarzeniem
w Akademii. Nie lada wydarzeniem, gdyż oboje uczyli się na
tym samym roku. Razem z Roldem, zresztą.

Tworzyli połączenie bardzo ciekawe. Podczas przerw nie
odrywali się od siebie, lecz w przeciwieństwie do każdej innej
damsko-męskiej szkolnej dwójki, nie spędzali ich przylegając
do siebie i demonstrując wszystkim swoją zażyłość. Ona bez
przerwy  miała  do  kogoś  pretensję,  minę  zatroskaną  lub
wzburzoną, on próbował załagodzić jej gniew albo pocieszyć.
W większości przypadków mu się nie udawało, trwali więc
oboje w stanie ogólnego przygnębienia do końca dnia.

Aż strach pomyśleć co by się z nimi stało, gdyby nie co
tygodniowe  uczty,  w czasie  których  ich  nastroje  ulegały
znacznemu polepszeniu,  co okazywali  reszcie biesiadników
znikając w jednym z pokoi.

Oprócz tego, należeli do osobistości znanych w akademic-
kiej populacji, stanowili część elitarnego grona przyjaciół Rol-
da.

***

Lord gubernator był niezmiernie rad ze swojego pomysłu.
Patrzył z rozkoszą jak powstają trybuny i pole namiotowe dla
zawodników.  Jak  co  chwila  po  trakcie  przemykali  jeźdźcy
niosący wieść do wszystkich zakątków Koloni. Każdego dnia
przybywało  więcej  niezbędnego  zaplecza  rozrywkowego,
w postaci  kramarzy,  żonglerów,  iluzjonistów,  facetów
z małpkami, niedźwiedziami, kanarkami i innymi zwięrzęta-
mi  oraz  bardów.  Miejscowe  dziwki  nie  nadążały  z za-
spokajaniem wszystkich potrzeb wszystkich, stąd też trzeba
było sprowadzać  je  z sąsiednich  miast.  Wszelkiego  rodzaju
handel przeżywał swoje najlepsze dni.

Każdy był niezmiernie rad z pomysłu lorda gubernatora.

***

Kiedy do Akademii dotarła wiadomość, że nadchodzący
turniej będzie "jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, nie-
zapomniany", dyrektor Johnatan Trill natychmiast przystąpił
do działania.

Owa jedyność w swoim rodzaju polegała na tym, że za-
szczyt spadania z konia miał przypaść w udziale nie tylko ry-
cerstwu.  Każdy,  kto  chciał  i miał  wystarczającą  ilość
pieniędzy, aby wyposażyć się w niezbędne rekwizyty, mógł
stanąć  w szranki  z najlepszymi  wojownikami  po tej  stronie
Oceanu.

Dyrektor Johnatan Trill postanowił zrobić mini turniej, na
trzy dni przed rozpoczęciem tego właściwego, a jego zwyci-
ęsca  miał  reprezentować Akademię  w nadchodzących poje-
dynkach.

***

Pierwszy rycerz pojawił się w mieście o świcie, na tydzień
przed rozpoczęciem zawodów. Do miasta  wjechał  w posre-
brzanej, płytowej zbroi, zielonym płaszczu i hełmie z otwartą
przyubicą. W lewej dłoni dzierżył lejce swojego bojowego ru-
maka  oraz  tarczę  z dębowym  liściem  na  fioletowym  tle.
W prawej zaś dłoni spoczywała długa na trzy metry kopia,
którą  będzie  musial  później  nieco  skrócić,  gdyż  regulamin
turnieju ściśle określał  długość używanej przy pojedynkach
konnych broni – 2,5 m. Tuż za nim podążał jego wierny gier-
mek.  Tuż  za  giermkiem  podążał  mający  wszystko
i wszystkich głęboko w poważaniu mół.

Niestety, czcigodny rycerz nie otrzymał należytego powi-
tania,  gdyż  przyjechał  za  wcześnie  i wszyscy  mieszczanie
jeszcze spali. Udał się więc na pole namiotowe, skierowany
tam przez jakąś staruszkę.

Drogi Autorze! Przyłbica to nie to samo, co haubica, a potom-
stwo konia i osła, jak i warstwa przydenna w akwenie – piszemy
w obu  przypadkach  przez  "u"!  Przysięgam Ci  na  mój  "Słownik
Ortograficzny"!

***

Człowiek-płaszcz, tak nazwał mężczyznę, który kilka dni
wcześniej uratował mu życie,  nie dawał mu spokoju.  Wiel-
kich  i szybkich  wojowników  było  w Koloniach  na  pęczki,
w końcu nie powstałyby one gdyby nie ich męstwo na polu
walki,

Męstwo tych Kolonii, cokolwiek to znaczy, dodam tylko.
lecz wszyscy ci dzielni rycerze albo już nie żyli, albo grza-

li  swoje  siedzenia  w przygranicznych  warowniach.  Istniała
naturalnie możliwość, że któryś z nich zrobił sobie przerwę
i przyjechał do Wrót Huba, aby uratować Rolda z opresji, ale
wydawała się ona chłopakowi trochę nierealna.

Z  tego  też  powodu  przez  następnych  kilka  wieczorów
miał dodatkowy cel  chodzenia po karczmach. Oprócz picia
i podrywania dziewczyn służebnych, szukał swojego wyba-
wiciela. Bez rezultatów.

***

Po  przyjeździe  pierwszego  rycerza  wszystko  potoczyło
się już bardzo szybko. W ciągu kilku następnych pni pole wy-
pełniło się po brzegi namiotami o rozmaitych krojach i kolo-
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rach.  Pokryło  się  pajęczyną  linek,  siecią  chorągiewek
i mrowiem różnego rodzaju zbrojnych i ich służby. Ci zaś za-
częli  przyprowadzać  przygodnych  znajomych  i przygodne
znajome. Powstał więc burdel większy niż w największym lo-
kalu we Wrotach Huba. Próbę zapanowania nad nim podjęło
się trzydziestu żołnierzy dowódcy Juna, którzy podzielili się
na trzy osobowe oddziałki i zginęli pośród morza ludu.

Rold również zaczął w nim pływać. Przychodził tam i ło-
wił co bardziej interesujące jednostki. Starał się pozbyć ogar-
niającego  wszystkich  zachwytu  nad  wojownikami  z od-
ległych krain i zachować obiektywną i w miarę trzeźwą ocenę
sytuacji.  Chciał  zobaczyć  i zapamiętać  jak  najwięcej,  aby
później przelać swoje spostrzenia na papier. Chłopak bowiem
prowadził  małą kronikę Akademii i jej  okolic. Po kilku nie-
zwykle ciekawych wydarzeniach w przeszłości stwierdził, że
tego  co  się  w jego  stronach  działo  nie  wymyśliłby  żaden
pisarz  i postanowił,  że  takiego  materiału  na  książkę  nie
można zmarnować.

Jak dotąd, a jesteśmy już niemal w połowie opowieści,  stwier-
dzenie, że "żaden pisarz nie wymyśliłby" zda mi się nieco gołosłow-
ne – na razie nie znajduję żadnych niewyobrażalnych "dziwności",
oprócz dziwnego języka, który coraz mniej przypomina język polski
zrozumiały  dla  Czytelników,  ale  tego  nie  tylko  żaden  autor  nie
ośmieliłby się wymyślić, lecz i żaden szanujący się redaktor nie pu-
ściłby do publikacji.

Notabene, Autorze, jak widzisz, można napisać długie i wielo-
krotnie złożone zdanie, które ma sens. Kluczem jest gramatyka..

Kluczył  więc  między  namiotami  z oczami  i uszami
szeroko  otwartymi.  Zaś  gdy  zapadał  zmrok,  rozjaśniał  go
światłem świecznika w swoim pokoju, otwierał wychodzące
na wschód okno, wpuszczał przez nie kota córki lorda guber-
natora, wyciągał ukryte w szafie pergaminy i zapełniał je no-
wymi frazami.  Potrafił  tak  przesiedzieć  pół  nocy,  toteż  za-
pasy  specjalnego  płynu  stosowanego  przez  służbę  do
budzenia panów szybko się wyczerpywały.

***

Zgodnie  z planem,  o świcie  dnia  trzeciego  przed  tur-
niejem,  rozpoczęto  mini  turniej  o godność  reprezentowania
Akademii  podczas  głównych  zawodów.  Zawodnicy,
zaopatrzeni w sprzęta przeróżnej barwy i jakości przedefilo-
wali pod murami owalnej, śnieżnobiałej wieży znajdującej się
na  środku dziedzińca,  pod  którą  ustawiono  trybuny,  a na-
stępnie udali się po schody, gdzie nastąpiło losowanie par.

Rold przybył do szkoły mniej więcej w połowie turnieju,
gdyż stwierdził, że nikt i nic w świecie nie zmusi go do tego,
aby wstawał  przed świtem.  Zajął  miejsce  wśród  koleżanek
i ze znacznie mniej  zapartym od nich tchem śledził  poczy-
nania  swoich  kolegów.  Chłopak  był  jedynym  przedstawi-
cielem płci męskiej,  który nie stanął do walki. Całą zabawę
uważał  za  teatr  błaznów,  którzy  chcieli  się  popisać  przed
dziewczynami i dyrektorem Johnatanem Trillem.  Zwycięsca
miał się stać szkolnym bożyszczem przez następne trzy dni,
po to tylko, aby owe trzy ranki później zostać zmasakrowa-
nym przez zawodowych turniejowców.

Na razie jednak chłopcy prezentowali się okazale w swo-
ich  zbrojach,  robili  poważne,  bądź  groźne  miny  i po  kolei
spadali  z koni.  Dyrektor Johnatan Trill  postanowił  bowiem,

że Akademia wystawi swojego reprezentanta jedynie w kon-
kurencji ze współudziałem zwierzęcia.

Współudział zwierzęcia w konkurencji – odnoszę wrażenie, że
język polski strasznie jest ubogi i nieszczęsny Autor musi sam wy-
myślać nowe zwroty.

Ci, którzy chcieli  walczyć na miecze, lub strzelać z łuku
mieli to robić indywidualnie.

Po wielu upadkach przyszedł czas na ten najważniejszy –
upadek  zawodnika,  który  zajmie  drugie  miejsce.  Walczyli
o to  Zarlo  i Rinlok.  Rinlok  był  synem  mało  znaczącego
rzemieślnika  z Wrót.  Wysoki,  przystojny,  o bujnych,  blond
włosach  i wielkich  bicepsach,  doskonale  nadawał  się  na
szkolnego  reprezentanta.  Zarlo  mierzył  dwadzieścia  cen-
tymetrów  mniej,  miał  krótkie,  czarne  włosy,  niezbyt  dużo
mięśni i do tego orli nos, który zajmował mu pół twarzy. Całe
szczęście w turnieju występowało się w pełnej zbroi i hełmie
z przyubicą, więc te znaczne defekty ewentualnego przedsta-
wiciela dałoby się jakoś ukryć.

Obaj  zawodnicy  zajęli  swoje  pozycje  po  przeciwnych
końcach  dziedzińca.  Zarlo  ucałował  owijającą  jego  prawą
dłoń wstążkę Fiagi, Rinlok splunął na ziemię. Obaj opuścili
przyubice, pochylili nisko kopie, spięli konie ostrogami, wy-
dali bojowe okrzyki i ruszyli do boju. Publiczność podniosła
się  z miejsc.  Wstrzymała  oddech.  Widziała  jak  zawodnicy
zbliżają się do siebie. Słyszeli tętent kopyt i rżenie biegnących
rumaków. Widzieli jak obydwaj podnoszą kopie celując prze-
ciwnika.  Słyszeli  moment  zderzenia  się  drewna  ze  stalą.
Widzieli  jak  stępione  ostrze  ześlizguje  się  po  tarczy  Zarla.
Słyszeli jak oręż łamał się na pół, zasypując chłopaka desz-
czem drzasg. Widzieli jak drugie strzępione ostrze ześlizguje
się  po  tarczy  Rinkola.  Nie  słyszeli  jak  przebija  skórę
i kręgosłup szyjny, nie natrafiając na żaden opór, gdyż ojca
chłopaka nie było już stać, aby kupić mu pancerz chroniący
ten element synowskiego ciała. Widzieli za to jak jego głowa
wraz z hełmem odpada od korpusu, zatacza łuk nad dziedzi-
ńcem  i ląduje  u podnóża  olbrzymich  schodów olbrzymiego
budynku. Słyszała ciszę jaka później zapadła.

Ta głowa słyszała, choć leżała na ziemi, a ciało niepewnie koły-
sało  się  w siodle.  Opis  zwolniony  jak  ujęcie  picture  motion
z "Matrixa" (to chyba nie ta aluzja, ale co to ma za znaczenie?).
Niestety, wyobraźnia mi szwankuje, bo nie mam pojęcia, jak można
kopią oderwać głowę od ciała. Śmiem przypuszczać,  że nie jest to
prawdopodobne. 

Pułapka niewiedzy, Autorze?

***

Na  drugi  dzień  wszystkie  zajęcia  odwołano.  Na  trzeci
zresztą  też.  Dyrektor  Johnatan  Trill  został  dyscyplinarnie
zwolniony ze swojego stanowiska i przeniesiony do podrzęd-
nej szkoły przy granicy z Dziką Ziemią. Nie ukoiło to jednak
bólu ojca  Rinloka,  który stracił  jedynego syna  i przed obli-
czem lorda gubernatora domagał się sprawiedliwości. Otrzy-
mał ją, w wysokości dwudziestu złotych koron. Zaniemówił
z wrażenia,  po  czym  pośpiesznie  opuścił  salę,  nie  wierząc
własnym oczom.

Szkolna  społeczność  przywiązała  większą  wagę  do
dwóch dodatkowych dni wolnych on nauki, niż śmierci jed-
nego z uczniów. Nikt się z nim nie zadawał, gdyż był wulgar-
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ny i mówił  to,  co myślał.  A nikt nie  chciał  usłyszeć o sobie
całej prawdy.

Zarlo zaś wziął  udział  we właściwym turnieju,  mówiąc,
że w ten sposób uczci pamięć swojego kolegi.

3
Pierwszy dzień turnieju zaczął się uroczystą paradą zbroj-

nych przed lordem gubernatorem oraz jego rodziną. Wojow-
nicy  wystroili  się  w swoje  najlepsze  szaty,  wypolerowane
zbroje i liczną służbę. Wielu z nich, oprócz wiernych gierm-
ków, zabrała ze sobą połowę ludzi ze swych zamków i dwo-
rów. Minęło więc dobrych kilka godzin za nim ostatni z za-
wodników przejechał na swym rączym rumaku.

Paradę rozpoczynał starszy syn lorda gubernatora, Garne.
Był  to  wysoki,  dobrze  zbudowany  młodzieniec  o jasnych,
krótko  przystrzyżonych  włosach.  Odziany  w posrebrzaną
zbroję i granatowy płaszcz, trzymający w jednej dłoni kopię,
a w drugiej  lejce oraz tarczę z czerwoną różą na niebieskim
tle wyglądał  niezwykle okazale.  Spoglądał  łaskawie na pu-
bliczność, szukając wśród niej Riany.

Riana należała do szczęśliwego grona uczennic Akademii.
Dziewczyna  o długich,  kasztanowych  włosach,  ponętnych
kształtach i szerokim uśmiechu, uchodziła za boginię szkol-
nego seksu.

Bogiem  bowiem  był  James,  choć  nie  seksu,  co  zrozumiałe.
Pamięta jeszcze ktoś z Czytelników o Jamesie? 

Tak  tylko  spytałam,  kontrolnie.  Spiętrzenie  szczegółów  jest
znamienne.  Zaczynamy  je  zapominać,  ale  to  już  połowa  tekstu.
Znaczy, Autorze: pułapka: hiperdokładność przekazu...  A kluczem
jest skrót myślowy. 

Do  tego  jej  ojciec  był  poważanym  przez  wszystkich
dziedzicem ziem na  południe  od Wrót,  stanowiła  więc  do-
skonałą  kandydatkę  na  przyszłą  żonę.  Siedziała  wraz  z oj-
cem,  matką  i dwiema  siostrami  na  jednym  z honorowych
miejsc, tuż przy loży, niezmiernie dumnego ze swojego syna,
lorda gubernatora.

Za Garne podążał tłum mniej lub bardziej ważnego rycer-
stwa i nierycerstwa, ze wszystkich stron Nowych Ziem.

Kiedy na Kontynencie,  zarówno Imperium jak i Wielkie
Królestwo  Galamu  zdobyły  wszystko  co  dało  się  zdobyć,
a ich granice zrównały się, zaczęto szukać jakiegoś rozwiąza-
nia  tej  nieciekawej  sytuacji.  Oba kraje  zostały  wyniszczone
przez nieustające wojny i nie były jeszcze przygotowane na
konfrontację.  Dlatego  też  z portów  morskich  wypuszczano
coraz  więcej  statków,  które  zaczęły  pływać  coraz  dalej.
W końcu,  po  dwóch  latach  nieustawicznych  poszukiwań,
znaleziono miejsce potencjalnego podboju. Ziemia olbrzymia,
żyzna, porośnięta gęstymi puszczami i, co najważniejsze, za-
mieszkała  przez  ludy,  które  nie  miały  szans  w konfrontacji
z rycerstwem Galamu. To właśnie jego statek dotarł tam jako
pierwszy.

Zaraz po założeniu pierwszego przyczółka wrócił do por-
tu  macierzystego  i ogłosił  radosną  nowinę.  Jego  kapitan
otrzymał rozległe posiadłości w głębi Kontynentu, zaś do No-
wych  Ziem,  gdyż  tak  nazwano  odkryte  tereny,  wypłynął
królewski  syn  wraz  z liczną  flotyllą.  Tuż  po  wylądowaniu
i trzech tygodniach dochodzenia do siebie, królewski syn i je-
go świta przystąpili  do działania.  Tubylcy, szybko nazwani
Dzikimi, żyli w luźno powiązanych ze sobą osadach w głębi
puszczy, więc ich podbój był dziecinnie łatwy. Dziecinnie ła-
twy, dopóki na południu nie wylądowała ekspedycja Impe-

rium,  dowodzona  przez  zaprawionego  w bojach  Wielkiego
Miecza  Huba.  Prowadzona przez  niego  kampania  również
nie należała do najcięższych, do momentu, w którym nie do-
tarł  on  do Rzeki.  Tam,  po raz  pierwszy  w swojej  karierze,
został  pokonany.  Trafił  bowiem  na  zorganizowaną  w naj-
prawdopodobniej  państwową  strukturę  cywilizację.  Naj-
prawdopodobniej,  gdyż nikt  z tych,  którzy ją  przekroczyli,
stamtąd nie wrócił. Łącznie z samym Hubem. A wypraw po-
szło kilka.

Później do grona pokonanych dołączył również królewski
syn,  który przezornie  wysłał  na  drugi  brzeg  jednego z lor-
dów, wraz z jedną czwartą swojej armii. Drugą ćwiartkę roz-
stawił  w warowniach  wzdłuż  Rzeki,  aż  do  granicy  z Kolo-
niami,  ziemiami Imperium, resztę  zaś  zabrał  ze sobą i roz-
począł zasiedlanie nowopodbitych terytoriów.

Imperator zaś podzielił swoje nowe ziemie na kilka Kolo-
nii,  w każdej  z nich posadził  lorda gubernatora,  dołożył do
tego jeszcze dwa kontyngenty wojska, z których jeden prze-
padł  za  Rzeką  i wrócił  do  opracowywania  plany  podboju
Galamu. Tym czasem w Nowej Ziemii praca wrzała, powsta-
wały  nowe  miasta  i graniczne  warownie,  tubylców  ze-
pchnięto do roli niewolników, karczowano lasy, siano zboże,
powstawał nowy świat. Nieustannie dochodziło do sprzeczek
i zatargów między poszczególnymi lordami gubernatorami,
czasem kończących się konfliktami zbrojnymi, toteż impera-
tor  musiał  powołać  wicekróla  Kolonii,  którym  został  jego
brat, wsparty przez pięć tysięcy imperialnych żołnierzy. Pry-
watne  wojska  zlikwidowano,  zapanował  względny  spokój.
Imperator  i król  podpisali  sojusz,  wszyscy po obu stronach
Oceanu odetchnęli  z ulgą. Później zdarzyło się jeszcze kilka
powstań  w różnych  częściach  obu  państw,  lecz  wszystkie,
prędzej czy później zostały stłumione.

***

Trzy  wieki  później,  nieopodal  miasta  noszącego  imię
Wielkiego Miecza Huba, wojownicy z obu mocarstw spotkali
się, aby walczyć o złotego rumaka. Do jego wykonania lord
gubernator zużył dziesiątą część kolonialnego skarpca, o mal
nie powodując zawału serca wicekróla. W napisanym do nie-
go  liście,  stwierdził,  iż  koszty  jego  wykonania  zwrócą  się
podwójnie, jeśli nie potrójnie. Same burdele miały przynieść
jedną trzecią zysku. Dlatego też, siedzący obok lorda guber-
natora wicekról, patrzył na mijających go zawodników trochę
inaczej niż wszyscy.

Tłumy wiwatowały, defiladujący robili dostojne miny, ich
służba  próbowałą  wyglądać  jak  najlepiej,  ich  wierzchowce
rżały radośnie. Od strony trybuny podrzucano czapki i kape-
lusze, na wojowników sypały się szarfy i kwiaty. Nie ominęły
one  również  Zarla,  który  w sprowadzanej  z Kontynentu
przez byłego dyrektora Johnatana Trilla zbroi kroczył dum-
nie w środku kolumny.

***

Pierwszy dzień turnieju zakończył się wielką ucztą wyda-
ną w pałacu lorda gubernatora.  Pani domu postanowiła,  że
pomieści wszystkich gości  w jednej  sali  i nie  chciała słyszeć
głosów rozsądku osób  postronnych.  Zamówiono  więc  spe-
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cjalny stół, który niewolnicy montowali w sali balowej od ra-
na.

Jako,  że  w Koloniach  już  dawno  nie  widziano  wojny
i ludzie zaczęli o niej  powoli  zapominać, zaprzestano budo-
wy  warowni  i zamków.  Ustąpiły  one  miejsca  wspaniałym
pałacom z olbrzymimi oknami, balkonami, tarasami, kolum-
nami. Otaczały ich parki z drzewami i krzewami rozmaitych
gatunków.  Prostota  i surowość  obronności  zastąpiono  wy-
twornością i przepychem piękna.

Na wytworność i przepych piękna zwrócę Czytelnikom uwagę,
ponieważ  pozwala  się  domyślić,  skąd  ten  "barokowy"  styl
opowieści. 

Sala balowa zajmowała prawie połowę pałacowego parte-
ru,  toteż  ze  zmieszczeniem w niej  prawie  trzystu  gości  nie
było aż tak dużych problemów. Co prawda stół rozstawiano
cztery  razy,  pani  domu  zdarła  sobie  gardło  wrzeszcząć  na
niewolników, kucharze dostali roztroju nerwowego, a służba
rozdwojenia jaźni, ale czego nie robi się dla dobrego wizerun-
ku swego i swojego męża...

Ta służba miała męża. Jednego. Bardzo to intrygujące, szkoda,
że więcej Autor nie dopisał... A nie, to znowu pułapka gramatyczna
– zdania wielokrotnie złożone.

Podczas  przedstawiania  gości,  heroldowie  zmieniali  się
trzy  razy,  gdyż  jeden  nie  był  w stanie  zaanuncjować
wszystkich.

Tu mamy słówko rdzenie  łacińskie,  które  z nieznanych  przy-
czyn  Autor  postanowił  przeszczepić  na  grunt  polszczyzny.
Kierował się zapewne podobieństwem do czasownika denuncjować,
pochodzącego od  denuntio,-are (oznajmić, zagrozić, donosić), ten
natomiast utworzony został od podstawowego czasownika nuntio,-
are (zwiastować, donieść, przynieść wieści). Od tego samego słówka
pochodzi  nuntius,-i (polski nuncjusz) oraz  annuntio,-are (dodat-
kowo donieść, a przy tym uświadomić). To ostatnie nie funkcjonuje
jednak w języku polskim, co potwierdza np. "Multi Słownik Wyra-
zów Obcych" W.Kopalińskiego, dostępny on-line.

Przypuszczam,  że  chodzi  o anonsowanie,  choć  może  głębszy
sens mi umyka?

Pułapka: leksyka, Autorze. Non solum Latinam sed etiam lingu-
am domesticam discendum est.

Gdy ostatni  z zaproszonych zajął  swoje  miejsce,  do sali
wprowadzono pierwsze potrawy. Po pierwszych potrawach
wniesiono  drugie,  później  trzecie  i tak  przez  całą  noc.
W trawieniu pomagało im dziesięciu bardów oraz cała armia
żonglerów,  połykaczy  mieczy,  ognia,  drewna,  treserów
zwierząt i akrobatów.

Przejedzenie było w owym czasie  powszechne,  żeby nie
powiedzieć nagminne, więc niektórzy z ucztujących zwrócili
później  gospodarzowi  część  jedzenia  na  posadzkę,  inni  na
ściany,  jeszcze inni  na taras.  Po skończonej  konsumpcji  za-
rządzono tańce, a następnie ponownie wrócono do stołu. Nad
ranem część gości wróciła powozami do domów, reszta zaś
została tam, gdzie siedziała.

Salę balową doprowadzano do porządku przez następne
dwa dni.

***

Syn lorda Kaada i tym razem stanął na wysokości zada-
nia.  Było to młody,  przystojny jak  każdy wysokourodzony
potomek, wysoki, dwudziestojednoletni, ciemnowłosy i ciem-
nooki, dobrze zbudowany, młody człowiek. Swoją obecność

na  kolonialnej  arenie  zaznaczył  już  w wieku  szesnastu  lat,
podczas  otrzymania  rycerskich ostróg. Zwyczaj  nakazywał,
iż  pretendent do posiadania  takowych musiał  spędzić  nagi
całą  noc  w pobliskiej  świątyni  Niip,  modląc  się  gorliwie
o rozwagę i odwagę. Po rytuale musiał udać się do ogrodów
świątyni Breadnala, i zanurzyć się w świętej zadzawce, pozo-
stawiając  swoje  troski,  obawy,  nieczyste  myśli,  pot  i brud
z posadzki.  Następnie  potencjalny  rycerz  udawał  się  z po-
wrotem do świątyni Niip, gdzie jej  kapłanki przyozdobiały
go w czerwoną  szatę.  Tak przyodziany ponownie  szedł  do
świątynii  Breadnala,  tym razem po błogosławieństwo wiel-
kiego jej kapłana. Otrzymawszy je, podążał na dowolną leśną
polanę, wybraną wcześniej przez pasującego. Tam klękał na
jedno kolano, wypowiadał słowa przysięgi, dostawał dwa ra-
zy płazem miecza po obu ramionach, wstawał. Później pasu-
jący  wręczał  mu  miecz  i ostrogi,  przy  głośnych  wiwatach
widowni.

W przypadku syna lorda Kaada sprawy miały się trochę
inaczej.  Po  przeleżeniu  całej  nocy  na  świątynnej  posadzce
i pozbyciu  się  wszystkich  rzeczy  nieczystych  w zadzawce
udał  się  prosto  na  polanę.  Wszedł  na  nią  nagi,  ogłaszając
wszystkim  zszokowanym  i mdlejącym  na  widok  jego
męskości, że nie będzie kursował jak idiota między dwoma
świątyniami.  Jego  wystąpie  spotęgowało  liczbę  utrat  przy-
tomności oraz oburzenia, lecz spodobało się pasującemu go
lordowi. Zdzielił go więc dwa razy swoim mieczem po nagim
ramieniu  i wręczył  atrybuty  jego  rycerskości.  Czynem  tym
zdobył  sobie  powszechne  uznanie  wśród  młodzieży  i po-
wszechne  potępienie  wśród  dorosłych.  Stał  się  symbolem
zmian,  które  miały,  w jego  mniemaniu,  wkrótce  nadejść,
bojownikiem o lepszy byt nowego pokolenia.

Syn lorda Kaada nie jadł też mięsa, o czym przypomniał
rzucając  podaną  mu  piersią  bażanta  w pierś  siedzącej  na
przeciwko niego damy.

***

Rold nie wytrzymał długo na hucznej zabawie. Najadł się,
napił, po czym podziękował wszystkim za wspólnie spędzo-
ny czas i udał się do swojego pokoju. Otworzył okno, wpuścił
Plamkę i sięgnął po znajdujący się pod jego łóżkiem tom.

Był on szczególnym tomem, gdyż większość jego stronic
nie zapełnił jeszcze żaden wyraz. Jeszcze, gdyż Rold starał się
jak mógł, aby skrócić czas ich czystości. Chłopak bowiem od-
krył  w sobie  pewnego  pięknego  dnia  talent.  Nie  wiedział
wtedy jakiego rodzaju ten talent był, wiedział za to, że go na
pewno posiada.  Rozpoczął  więc gorączkowe poszukiwania.
Zabrał się za sztuki walki, malowanie, granie na instrumen-
tach, śpiew. W końcu to właśnie pisanie okazało się jego prze-
znaczeniem. Zaprzestał więc swoją działalność poszukiwaw-
czą, odłożył miecze, pędzle, flety i lutnie. Siadł przy stoliku
w swoim  pokoju,  otworzył  okno,  wpuścił  Plamkę  i zaczął
tworzyć.  Na  początku  tworzył  rzeczy  różne,  później  zaś
stwierdził, że rzeczywistość jest na tyle ciekawa, że nie trzeba
nic innego wymyślać. Kilka dni po tym odkryciu obchodził
swoje  siedemnaste urodziny. To właśnie wtedy dostał  tom.
A wręczyła go mu córka lorda gubernatora, która widziała go
kilkakrotnie z piórem w ręku. Lecz nikomu sekretu nie wyda-
ła. Dając mu prezent powiedziała zdanie, które dało początek
jego dziełu:
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– Napisz książkę najlepszą na świecie.
A zatytułował je: Historia Koloni, czyli kolonia histori.

***

Plamka  była  czarno-białym  kotem  córki  lorda  guber-
natora.  Należała  do  jednych  z większych  przedstawicielek
tego gatunku, lecz pomimo to musiała co wieczór opuszczać
pokój dziewczynki. A działo się to za sprawą Oliwki, szaro-
brązowo-biało-zielono-rudego kota córki  lorda gubernatora.
Obie żyły ze sobą już od ponad ośmiu lat i obie nienawidziły
się wzajemnie już od ponad ośmiu lat. Lordowski pałac po-
dzieliły na dwa terytoria, z czego większe przypadało Oliw-
ce. Była bowiem na tych włościach pierwsza.

Co  noc  Plamka  udawała  się  na  dobrowolne  wygnanie
z pokoju córki lorda gubernatora i wchodziła przez okno do
Rolda.  Dobrowolne,  gdyż  rozmiarem przewyższała  co  naj-
mniej dwukrotnie swoją "towarzyszkę". Chłopak nie mógł się
jej  nadziwić i szczerze ją  podziwiał.  Chociaż  nie mogła na-
rzekać na brak jedzenia, zarówno poza domem jak i w, za-
wsze  przynosił  dla  niej  jakieś  kocie  smakołyki  z kuchni.
W ten oto sposób Plamka stała się kolejną powierniczką wiel-
kiej  tajemnicy  Rolda.  Odwdzięczyła  się  tym  samym.  Nikt
bowiem nie wiedział,  że jej  dobrowolne wygnanie z pałacu
kończyło się w jego pokoju.

Piszę ten komentarz ze względu na koty: koty, jak wiele postaci
lub  rekwizytów  nie  mają  znaczenia  dla  rozwoju  akcji.  Koty  są
aluzją.  Takim  puszczeniem oka  przez  Autora  do  Czytelnika.  Już
w tym  miejscu  Autor  powinien  mieć  nerwowy  tik  od  poro-
zumiewawczego mrugania do odbiorcy, bo tych aluzji  jest więcej.
Chyba nie zdradzę za wiele, jeśli powiem, dużo więcej niż można
podejrzewać. 

4
Pierwszy  pojedynek,  rozegrany  pomiędzy  synem  lorda

gubernatora a jakimś podrzędnym rycerzem spod granicy nie
był  zbyt  emocjonujący.  Zawodnicy  przejechali  przed  try-
bunami, znaleźli sobie damy, dla których mieli walczyć, po
czym udali się na przeciwległe końce bieżni i z impetem rusz-
li na siebie. Później jeden z nich spadł, a syn lorda dowódcy
zebrał gromkie brawa i rumieniec swojej wybranki.

Drugi  przysporzył  widowni  dużo  więcej  emocji.  Brał
bowiem w nim udział lord.

***

Lord Maricho był jedynym lordem po tej stronie trybuny.
Przyjechał  z kolonii  sąsiadującej  od  zachodu  z rządząnym
przez  lorda  gubernatora  obszarem.  Do  Wrót  wraz  z nim
przyjechał tylko jego giermek i służąca. Jako, że żona została
w domu,  a on  należał  do  szlachciów  starej  daty  i po  bur-
delach nie chodził,  ktoś musiał zaspokajać, podczas długich
dni wędrówki,  turnieju i wędrówki jego potrzeby. Pomimo,
że dobiegał już lat pięćdziesięciu był młody duchem. Z ciałem
sprawy miały się nieco gorzej...łysiejące włosy, liczne twarzo-
we zmarszczki i pokrzywione reumatyzmem nogi nie doda-
wały mu zbyt wiele urody. Lecz lord Maricho wydawał się
nie zwracać w ogóle na to uwagi. Zaczynające siwieć włosy
ufarbował  na  czarno,  marszczki  krył  pod solidną  warstwą
pudru.  Tylko  z nogami  miał  pewien  problem.  Kiedyś
próbował wsadzić sobie w nogawki tyczki, lecz elementy te

znacznie utrudniały mu chodzenie. Musiał więc pogodzić się
z tą niedoskonałością. Innym nie dał jednak za wygraną. Roz-
począł  długoletnie boje,  które z każdym rokiem stawały się
coraz cięższe, przeciwników bowiem przybywało.

Jego turniejowym rywalem był kolejny nieznany nikomu
rycerz, herbu czerwonej gruszki.

Dostrzegam nawiązanie do herbu zielonej pietruszki, jaki nosił
sympatyczny kucharz ze starej dobranocki i jeszcze starszego cyklu
powieści dla młodzieży o przygodach Profesora Gąbki i przyjaciół.
Autor znowu mruga do nas porozumiewawczo zza tekstu.  Ja na-
tomiast zastanawiam się, po co ta aluzja dla samej aluzji. Tik ner-
wowy, to pewne.

Obaj odbyli ten sam rytuał przed publicznością co ich po-
przednicy. Lord Maricho wybrał sobie za swoją damę pewną
córkę pewnego szlachcica, zaś kolejny nikomu nieznany ry-
cerz, herbu czerwonej gruszki wziął sobie za swoją damę cór-
kę lorda gubernatora. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
dziewczyna  nie  wyraziła  na  to  zgody.  Wszyscy  bowiem
oczekiwali, że jej honoru będzie bronił któryś z miejscowych,
powszechnie szanowanych wojowników.

Zawodnicy  zajęli  swoje  miejsca,  opuścili  przyubice,  po-
chylili kopie i ruszyli do przodu. Każdy z nich przebył pięt-
naście metrów, po czym zderzył się z wychodzącym mu na
spotkanie drzewcem. Obaj  jednak utrzymali  się  w siodłach,
więc dotarli do końca bieżni, zawrócili wierzchowce i zabawa
zaczęła  się  od  nowa.  Tym razem zderzenie  dało  rezultaty.
Lord Maricho spotkał się z gruntem.

***

Podczas czwartego pojedynku do Rolda podbiegł pewien
chłopak. Trwożliwie rozglądając się na boki podał mu mały
liścik, po czym uciekł. A na liściku zostało napisane:

Hmm...w ogóle Cię nie znam, ale chętnie Cię poznam. Przyjdź
dzisiaj o zachodzie słońca pod fontannę na Rynku Głównym. 

To "hmmm..." też napisano?! W liście?! Ze zgrozą konstatuję,
że epistolografia to sztuka, którą zabijają komunikatory i fora inter-
netowe. OK., to nie musi być pułapka. Możemy Autorowi udzielić
wspaniałomyślnie licentiae poeticae.

***

Pojedynki  trwały  tego  dnia  do  wieczora,  przysparzając
widowni  wiele  emocji.  Lecz  prawdziwe  miały  dopiero  na-
dejść.

***

W  chwili  gdy  wchodził  na  Rynek  zdążył  już  odrzucić
połowę  dziewczyn  z Akademii,  których  nie  znał,  a które
mogłby  być  tak  postrzelone,  żeby  się  zdobyć  na  taki  akt.
Z wielkim przejęciem wypatrywał przy fontannie niewiasty,
która uśmiechnęłaby się do niego promiennie, kierując go ku
sobie. Niestety, nikt się nie uśmiechnał, gdyż nikogo tam nie
było. Usiadł więc na kamiennym brzegu i począł obserwować
żygające wodą kamienne ryby. Obserwował tak dłuższy czas,
aż  zwątpił.  Wstał,  zawiedziony  i zły,  że  dał  zrobić  z siebie
idiotę.  Zapewne wśród przechodzącego przez Rynek tłumu
znalazłby  swoich  kolegów,  którzy  tarzali  się  obecnie  ze
śmiechu, szydząc z jego głupoty.

    F a h r e n h e i t  n r  4 3  –  g r u d z i e ń  2 o o 4 9 9

Z a k u ż o n a  P l a n e t a  -  G W



Nagle jego uwagę przykuło czerwone coś na szczycie fon-
tanny.  Była  to  torba.  Rozejrzał  się  z niedowierzaniem
dookoła,  jakby  chciał  uzyskać  od  kogoś  potwierdzenie,  że
pakunek był przeznaczony właśnie dla niego. Nie otrzymaw-
szy  takowego,  postanowił  zaryzykować.  Wszedł  do  wody,
przemókł do suchej  nitki,  wspiął się na fontannę, wzbudził
wielkie  zainteresowanie  przechodniów,  zabrał  pakunek  po
czym przemarzł na kość i wrócił do domu.

***

Dzień  drugi  turnieju  rozpoczął  się  zmaganiami  łucz-
ników. Jako że było ich pięćdziesięciu, podzielono ich na 5
grup, z których do dalszych etapów miało przechodzić po 2
najlepszych  strzelców.  Gdy pierwsi  zawodnicy  ustawili  się
wzdłuż  wyrytej  na  ziemi  linii,  z drewnianych  tarcz,  usta-
wionych dwadzieścia  metrów dalej,  zdjęto narzuty.  Oczom
wszystkich ukazały się, piękne, różnobarwne, różnokształtne,
nałożone jeden na drugi,  odzielone białymi liniami,  okręgi.
Wzbudziły one powszechny zaszczyt,  po czym zaczęły być
stopniowo niszczone przez nadlatujące strzały.

Jako,  że  pociski  i sam  łuk  nie  kosztowały  zbyt  wiele
i mógł je zrobić prawie każdy, startujący w turnieju zawod-
nicy cechowali się wielką różnorodnością. Można było spo-
tkać  wśród  nich  włóczęgów,  leśników,  strażników  dróg
i miast, łowców nagród, myśliwych, nawet chłopów. Ludzie
z górnych półek kolonialnej społeczności byli reprezentowani
nielicznie. Nie każdy bowiem mógł sobie pozwolić na pełną
zbroję, pełne uzbrojenie i pełnokrwistego rumaka. A taki stan
rzeczy czynił konną część turnieju wręcz elitarną.

Pierwsza  dziewiątka  strzelców  została  pokonana  przez
pewnego  leśnika  z Północnej  Kolonii.  Trafił  on  idealnie
w sam  środek  środka  tarczy.  Startujący  w tej  samej  grupie
strażnik  miejski  z Wrót  wbił  strzałę  w bok  środka  tarczy,
zajął  ostatecznie drugie miejsce i wzbudził  niesamowity en-
tuzjazm wśród publiczności.

***

Lio  był  nieśmiałym  dwudziestolatkiem  pochodzącym
z jednej z wsi na południu Wrót. W wieku 10 lat został wysła-
ny do szkoły, w celu pobrania nauk odpowiednich do prze-
trwania w życiu dorosłym. Pobrał je w mniejszym bądź więk-
szym stopniu, po czym trafił do Akademii, gdzie nie znalazł
przyjaciół.  Dziewczyny  śmiały  się  z jego  wstydliwości,  dla
chłopaków  miał  za  wrażliwą  osobowość.  Przejomował  się
wszystkimi  ludzkimi  niepowodzeniami,  chciał  wszystkim
pomagać.  Nie  mógł  jednak  tego  czynić,  bo  nikt  nie  chciał
z nim rozmawiać. Przejmował się więc jeszcze bardziej. Czas
między nauką w Akademii, a nauką w swoim pokoju spędzał
u pewnego  leśnika  mieszkającego w puszczy na  zachód od
miasta.

Tam  wykonał  swój  pierwszy  łuk,  tam  zabił  pierwszy
worek z piasku. Nie strzelał do drzew, ani do zwierząt, gdyż
uważał, że nie nikt nie dał mu prawa do zadawania im bólu.

Gdy dowiedział  się  o turnieju,  bardzo  się  ucieszył.  Na-
tychmiast  po  skończeniu  zajęć  pojechał  do  leśnika  i po-
wiedział mu o nowinie. Cały czas prawił mu o tym, że zoba-
czy na własne oczy wspaniałych łuczników, strzelających ze

wspaniałych  łuków.  Jego  radość  nie  trwała  długo  – leśnik
oświadczył mu, że chłopak sam musi wystąpić w turnieju.

– Ja? Chyba pan żartuje – chłopakowi nawet przez myśl to
nie  przeszło – co ja  bym tam robił?  Rywalizować z najlep-
szymi łucznikami po tej stronie Oceanu? Pan chyba żartuje...

Lecz  pan  nie  żartował  i w końcu go przekonał.  Radość
została  zastąpiona  determinacją.  Podczas  turnieju  miał  po-
kazać wszystkich na co go stać.

Dlatego też, gdy wygrał drugą grupę tylko jedna osoba na
widowni nie stała z otwartą gębą, nie wiedząc z wrażenia co
zrobić.

Tu aluzja ukryta jest głęboko, ponieważ Czytelnik nie wie, a do-
myślać się nie ma obowiązku, czy leśnik miał w młodości konflikt
z prawem. Nie wiadomo również, czy uczył Lio strzelania z łuku,
czy też nie. W świetle opisanej rozmowy – chyba uczył. Boję się do-
radzać Autorowi napisanie dialogu zamiast opisu rozmowy, bo tekst
i tak jest długi...

***

Po zakończeniu pierwszego rozdziału zawodów strzelec-
kich nadszedł czas na zmagania wojowników konnych. Nie
różniły się one niczym szczególnym od tych z dnia poprzed-
niego.

Tylko  jeden z nich  można  uznać  za  ciekawy.  Startujący
w nim zawodnicy wyglądali mniej więcej tak samo, nie licząc
drobnych niezgodności w budowie i uzbrojeniu, lecz ich słu-
żba była diametralnie inna. Pierwszy rycerz, gdyż obaj mieli
szlacheckie korzenie, posiadał typowego giermka. Nastolatek
o bujnej fryzurze, ubrany w jego barwy rodowe, noszący za
nim  wszystko  co  się  dało.  Drugi  zaś  otaczał  się  towarzy-
stwem dwóch niewiast niewiadomego pochodzenia. Ubrane
w bardzo skąpe stroje ze skór,  nosiły długie warkocze kru-
czoczarnych  włosów,  które  opadały  im  na  duże  i jędrne
biusty. Kszatł ich bioder i nóg również nie budził zastrzeżeń.
Jeśli zaś chodzi o twarze, oprócz tego, że nie dało się jednej
rozróżnić od drugiej,  to były po prostu piękne.  Obie miały
przewieszone  przez  plecy  krótkie  miecze,  zaś  w dłoniach
dzierżyły bicze. Szczególnie te ostatnie elementy ich wyglądu
przysparzały,  głównie  męskiej  części  publiczności,  nielada
emocji.  Obie  kobiety nie  wyglądały,  rzecz jasna,  na gierm-
ków,  toteż  i nie  zachowywały  się  jak  oni.  Rycerz  targał
wszystko sam. I najwyraźniej wychodziło mu to na zdrowie.
Wygrał pojedynek.

Wszystkie opisy mają ten sam błąd. Zapoznają odbiorcę z wielką
ilością szczegółów, w większości nieistotnych, przez co treść się roz-
mywa. Z powyższego (od gwiazdek) istotne wydają się bliźniaczki
towarzyszące rycerzowi, który wygrał pojedynek. Niestety, opis jest
statyczny – mogłabym nawet poszukać obrazka w komiksie,  prze-
transferowanego na powyższy fragment utworu. Celu kopiowania
nie znajduję.  Oczywiście, można tu znaleźć aluzję.  Zastanawiam
się z niepokojem, czy tak nie jest z każdym fragmentem...

***

Po zakończeniu turniejowych zmagań Rold  udał  się  do
pałacu lorda gubernatora,  gdzie  zrzucił  przemocone z nad-
miaru  wrażeń  ciuchy,  wskoczył  do  bani,  wyskoczył  z niej,
wrzucił nowe ciuchy i udał się do miasta.
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W górę, w dół, do środka, ze środka, wyjście, intro. Jak wrzucił
ciuch, to chyba na siebie? Tym razem zaimka zabrakło. Mówiłam:
zaimki to pułapka. 

Ten  wieczór  zamierzał  spędzić  w gospodzie.  Ostatnio
zaniedbał trochę tej czynności. Rugał siebie za to, że z powo-
du zawodów zapomniał o swoim priorytecie. "Kronika" prze-
cież nie mogła się napisać sama.

Usiadł więc przy ladzie, zamówił sobie duże piwo jasne
i począł  rozglądać  się  po  sali.  Komplet  klientów  był  zaba-
wiany przez wijące się między stolikami dziewki, oraz drące-
go gębę młodego barda, który uznał, że wyraźny brak talentu
śpiewanego może zastąpić krzykiem. Robił to bez przeszkód,
gdyż i tak nikt nie zwracał na niego uwagi.

W pewnym momencie wzrok Rolda spoczął na pewnym
postawnym mężczyźnie  siedzącym,  wraz  z pięcioma  towa-
rzyszami,  przy  stoliku na przeciwko chłopaka.  Był  to  lord
z Kolonii  Morskiej,  który podczas  uczty otwierającej  Wielki
Turniej  wygrał konkurs picia.  Teraz zaś siedział  rozwalony
na krześle i rzucał pikantne dowcipy na temat żony lorda gu-
bernatora. Chłopak zgadzał się z jego niektórymi poglądami,
chociaż  sam  wolał  używać  sformuowań  nieco...łagodniej-
szych. W pewnym momencie lord z Kolonii Morskiej zauwa-
żył, że był obserowany

– A ty co się gapisz? – krzyknął kiwając na Rolda głową.
– Nie gapię się, tylko patrzę – nie lubił, gdy się go lekce-

ważyło. Zwłaszcza gdy w grę wchodził wiek. Miał dość tego,
że traktowano go inaczej, tylko dlatego, że był o dwadzieścia
lat młodszy od swych rozmówców. W niejednym przypadku
udowadniał im, że prezentuje dużo większą wartość intelek-
tualną niż oni,

Tu potknięcie językowe jest dość dziwne, dlatego pozwolę sobie
wraz z Czytelnikami zatrzymać się w tym miejscu. Coś (nie: ktoś)
może  przedstawiać/mieć wartość (także intelektualną lub inną)
dużą lub małą. Prezentować można walory (również intelektualne
lub inne). Potocznie mówi się człowiek wartości, analogicznie do
człowiek idei.  Jednak żadnej z tych opcji nie użyłabym w tekście,
bo  to  bardzo  patetyczne  stwierdzenia.  Zwyczajnie  można  po-
wiedzieć: przewyższał inteligencją/rozumem (to drugie bardziej jest
dostosowane do charakteru opisu). Całość na podstawie "Słownika
Poprawnej  Polszczyzny",  żeby  nie  było,  że  tak  po  prostu  się
czepiam.

Pułapki są dwie: leksyka oraz decorum (czyli zasady odpowied-
niości stylu do treści) 

co rozsierdzało go jeszcze bardziej.
– Patrzcie go, jaki hardy – lord z Kolonii Morskiej prych-

nął pogardliwie – podobasz mi się. Jak cię zwą?
– Tak jak mnie rodzice nazwali. Nie widzę powodów, aby

wdawać się w dyskusję z ludźmi, których nie znam i którzy
są do tego kompletnie pijani.

–  Co?!  –  właściwie  to  sam  nie  wiedział  dlaczego  go
sprowokował,  ani  co  chciał  przez  to  osiągnąć.  Po
prostu...samo wyszło – jak mnie nazwałeś???

– Nijak...stwierdziłem tylko, że jesteś pijany, panie.
W  tym  momencie  lord  z Kolonii  Morskiej  zerwał  się

z miejsca  znacznie  szybciej,  niż  należałoby  przypuszczać
i rzucił się na Rolda. Ten zgrabnie odskoczył w bok i już dużo
mniej zgrabnie potknął się o jedno z krzeseł i runął na podło-
gę. W chwilę później otrzymał potężny cios w brzuch.

– Powtórz jeszcze to jeszcze raz, psie – lord z Kolonii Mor-
skiej całkowicie zapomniał o swojej lordowości – jak mnie na-
zwałeś???

– Kiedy...ja...naprawdę nie użyłem...– mówienie przycho-
dziło mu z coraz większym trudem. Sam nie wiedział, kiedy
zwrócił  zawartość  żołądka  na  podłogę  –  ...żadnego...okre-
ślenia w stosunku...do ciebie...panie.

Kolejny cios, tym razem w żebra.
– Łżesz?!
–  Dosyć! –chłopak nie był w stanie stwierdzić kto to po-

wiedział. Nie był w stanie nic stwierdzić. Zemdlał.
Nie słyszał więc drobnej wymiany zdań jaka nastąpiła po

chwili, ani też jak lord z Kolonii Morskiej ruszył na nieznajo-
mego. Jak został powalony przez niego jednym ciosem, ani
też jak w ślad za nim poszli jego czterej towarzysze. Ani jak
piąty, widząc porażki swoich kolegów, rzucił się do ucieczki.

5
A więc tak to wyglądało...
Rold  nigdy  jeszcze  się  nie  bił.  Prawie  każdy  z jego

kolegów miał już do czynienia z jakimś objawem przemocy
fizycznej,  a o  nie.  Dziwiło  go  to  bardzo,  gdyż,  w swoim
mniemaniu,  narażał  się  na  niebezpieczeństwa  utraty
pieniędzy i zdrowia dużo częściej niż oni. Chodził wszak po
najciemniejszych zaułkach Wrót, kręcił się wieczorową porą
po  porcie,  trakcie  i wioskach.  I nic.  Nikt  najwyraźniej  nie
chciał  go  zaczepić.  Trochę  nad  tym  ubolewał.  Twierdził
bowiem,  iż  obowiązkiem  każdego  nastolatka  było  wzięcie
udziału w jakiejś bijatyce. Inaczej nie mógł udowodnić swojej
odwagi, bądź tchórzostwa.

Pewien  wyjątek  stanowiło  zdarzenie  zakończone  inter-
wencją Płaszcza, lecz jego udział w bójce był tylko i wyłącz-
nie bierny. Nie przyczynił się w żaden sposób do rozwoju ak-
cji, a doznane obrażenia stały się dziełem przypadku.

Lecz tym razem sprawy miały się zupełnie inaczej.  Sam
wszystko zapoczątkował i, gdyby nie feralne krzesło, z pew-
nością  skończył.  Pomimo  swego  dziewictwa  w tej  materii
zdawał  sobie  sprawę,  że  jego  warunki  fizyczne,  zarówno
wzrost, jak i sylwetka, stawiały go na całkiem nienajgorszej
pozycji wyjściowej.

Mógł  więc  być  z siebie  zadowolony.  Zapoczątkował
zajście, otrzymał w nim odpowiednie obrażenia, stracił przy-
tomność.  A to,  że  sam  nie  zdołał  wyprowadzić  żadnego
ciosu...można było w przyszłości dopracować.

***

Powrót  do  rzeczywistości  całkowicie  minął  się  z jego
wyobrażeniami. Nie zalała go fala oślepiającego światła, gdy
otworzył oczy – w pomieszczeniu panował półmrok, nie od-
czuł niesamowitego bólu głowy – w ogóle go nic nie bolało,
wydarzenia poprzedniego dnia nie przygwoździły go swym
ciężarem – zdawało  się,  że  przyjął  je  do  wiadomości  i nie
robiły na nim większego wrażenia. Lecz jednej rzeczy nikt nie
mógł mu odebrać.

Podniesienie  głowy nie  przyszło  mu z trudem,  lecz  nie
przeszkodziło mu to w wydaniu odpowiedniego jęku. Rozej-
rzał się po pomieszczeniu. Oświetlał je ustawiony na stoliku
nieopodal świecznik, przez co nie mógł dokładnie stwierdzić
miejsca swojego pobytu.
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–  Proszę  bardzo,  nasz  dzielny  wojownik  raczył  się
obudzić – dopiero teraz zauważył dwoje ludzi siedzących na
łóżku na przeciwko niego. Nagle świecznik rozgorzał więk-
szym płomieniem i Rold zobaczył, że znajduje się w obszer-
nym namiocie – witamy z powrotem.

Głos  należał  do  wysokiego  mężczyzny  o łagodnych ry-
sach twarzy i muskularnej posturze. Mógł mieć nieco ponad
trzydzieści lat.

– Gdzie ja jestem – mógł normalnie mówić. W ogóle czuł
się tak, jakby nic się nie stało, a on się po prostu zdrzemnał.

–  W naszym namiocie – tym razem przemówiła kobieta.
Najpiękniejsza  kobieta  jaką  widział.
Długie...granatowe?...tak, granatowe włosy luźno opadały jej
na skryte pod prostą zieloną koszulą ramiona. Oprócz nich
skrywała ona jeszcze piersi, bardzo przyjemne dla młodego
oka. Niestety, walorów dolnych partii jej ciała nie mógł, oce-
nić, ponieważ siedziała – nazywam się Carama, a to jest Sco-
on.

– Miło mi was poznać, jestem Rold – nie mógł oderwać od
niej  wzroku.  Była  niewiele  starsza  od  niego...mogła  mieć
jakieś 25 lat – a gdzie znajduje się wasz namiot?

–  Zapewne na polu – cała  trójka  wybuchła serdecznym
śmiechem. Miał dziwne wrażenie,  że właśnie nawiązał bar-
dzo dobrze zapowiadajacą się znajomość. Bardzo dobrze...o-
derwał wzrok od dziewczyny.

– To ty...– automatycznie rozejrzał się po namiocie w po-
szukiwaniu płaszcza. Niestety, żadnego nie znalazł.

– To ja – odparł Scoon – ale co ja?
– Myśmy się już wcześniej widzieli...-wzrok Rolda był co-

raz bardziej uważny i przenikliwy, lecz nie zdołał zauważyć,
czy na mężczyźnie owo zdanie zrobiło jakiekolwiek wraże-
nie.

– Zapewne, w końcu biorę udział w tym całym, pieprzo-
nym turnieju.

Albo coś ukrywał, albo miał kiepską pamięć, albo...to nie
był  on.  Rold postanowił  więc  odstawić  na jakiś  czas  swoje
wywiadowcze  zapędy  i zająć  się  sprawami  bardziej  przy-
ziemnymi.

– Pieprzonym?
– Owszem. Mam go już szczerze dość.
– To znaczy – chłopak nie miał już problemów z odrywa-

niem wzroku od Caramy. Scoon podobał mu się coraz bar-
dziej.

– To znaczy, że jak otworzysz szerzej oczy to zrozumiesz
o co mi chodzi.

Rold, gdy tylko zrozumiał do czego służą, otwierał oczy
bardzo szeroko.

– Aha...
–  Może ci kiedyś powiem, a może nie...– Carama wstała

i podeszła do ustawionej pod ścianą skrzyni. Ach, ten tyłek...
– najpierw ty mi jednak coś powiedz.

– Co mam ci powiedzieć?
– Po kiego zaczynałeś to wszystko?
–  Sam nie wiem...– popatrzył  uważnie na obojga,  zasta-

nawiając się na ile może im zaufać. Znał ich od kilku minut,
lecz czuł nieodpartą chęć powiedzenia im wszystkiego. I było
to bardzo dziwne. Chłopak nie lubił uzewnętrzniania się.

– Nie wiesz?
– Wbrew pozorom zrobiłem to w określonym celu.

–  W określonym  celu,  powiadasz...–  Scoon  sięgnął  po
przyniesioną  przez  Caramę butelkę  wina i rozlał  do trzech
kielichów – dobrze, nie będę cię już męczył. Proponuję wypić
zdrowie lorda Mausitio.

– Lorda Mausitio?
–  Nie wiesz nawet z kim chciałeś się wczoraj bić? – na-

stąpiła kolejna  salwa śmiechu,  po czym cała trójka spożyła
trunek.

– Zrobiłem to, gdyż...– zaczął, po skończeniu wina – spo-
rządzam pewien rodzaju kroniki.

– Jakiej kroniki – Carama postanowiła włączyć się do roz-
mowy.

–  Piszę kronikę kolonii  – nie miał  pojęcia  czemu to po-
wiedział.

– A co w niej opisujesz – wyraźnie wzbudził wielkie zain-
teresowanie dziewczyny. I nie był z tego powodu specjalnie
niezadowolony.

– Wszystko.
– Wszystko? – wino ponownie opuściło butelkę.
–  Ludzi,  zdarzenia,  miejsca.  Wszystko.  Na  świecie

każdego dnia dzieję tyle ciekawych rzeczy, znajduje się tyle
ciekawych miejsc, mieszka tylu ciekawych ludzi, że nieopisa-
nie  tego  wszystkiego  byłoby  czystym  marnotrastwem.
A ponieważ nikt się, jak do tej pory, tego nie podjął...

Powyższe zdanie może również charakteryzować metodę twór-
czą. Gdyby Autor nie opisał  tego wszystkiego, lecz starał się do-
konać selekcji, tekst byłby krótszy, z mniejszą liczbą błędów i puła-
pek, a to z pewnością nie byłoby marnotrawstwem – przynajmniej
dla  Czytelników.  Irytująca  maniera  odpowiedzi  na pytania  przez
powtórzenie  kwestii,  to  taka  słowna  gierka,  zapewne  mająca  być
dowcipna. Moje poczucie humoru nie obudziło się przy np. "-To ty!
– To ja. Ale co ja?– Nie wiem... – Nie wiesz?" – dialog podejrzanie
przypomina bełkot. Może to jakaś wyliczanka. Ale za to cała trójka
jest cool, nieprawdaż?

–  ...to  musiałeś  ty  się  tym  zająć.  Biedy  Rold...–  wyraz
głębokiej  troski  i współczucia  walczył  na  twarzy  Caramy
z uśmiechem pełnym bezczelności.  W końcu ten drugi  wy-
grał.

– Może wam to kiedyś pokażę...
Dwie godziny później...
– O qrde?! Która jest godzina???
Nie wiem,  co  myśleć  o pisowni  tego łagodnego przekleństwa.

Swojsko mi wygląda – tak z francuska. Oczywiście, znowu styl za-
pisu z Netu. Cool.

– Spokojnie, jeszcze nie wybiła północ – głos Caramy był
niezwykle uspokajający...i zmysłowy.

– Jak to? – według jego wstępnych obliczeń musiał w na-
miocie  spędzić  co najmniej  cztery godziny,  do tego jeszcze
trzeba było dodać czas potrzebny na jego przetransportowa-
nie tam z miasta, pobyt w gospodzie. Niedługo powinno już
świtać.

–  Tak to. Nie wierzysz? – poruszył ją swoimi słowami –
wyjdź na zewnątrz.

Tak też zrobił. I rzeczywiście. Dziewczyna miała rację.
– Jak to jest możliwe? – spytał, gdy ponownie znalazł się

w środku.
– Najwyraźniej jakoś jest – tajemnicza kobieta z niej była.

Popatrzył na Scoona, lecz ten tylko wzruszył ramionami.
– Muszę już wracać...
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–  Skoro tak twierdzisz...– odparł mężczyzna – zaprowa-
dzę cię do twojego konia.

–  Mojego konia? – chłopak doświadczył zbyt wielu nie-
spodzianek na raz.

– Tak, twojego konia. Chyba, że przybyłeś do Wrót Huba
pieszo?

– No...nie. Naprawdę muszę już iść.
–  Ale my cię naprawdę nie zatrzymujemy – wtrąciła się

Carama – miło było cię poznać.
– Was również. Pewnie zobaczymy się jutro.
– Pewnie tak – odparła i opadła na łóżko – pa...
Zachowanie samokontroli kosztowało chłopaka wiele wy-

siłku.
– Do jutra.
Wyszli.  Scoon  odprowadził  go  do  wielkiej  stajni,  która

znajdowała  się  w północnej  części  pola  namiotowego.  Gdy
chłopak dosiał już konia przypomniał sobie, że nie zadał mu
jednego pytania:

– Kiedy masz pojedynek?
– Jutro.
– Do zobaczenia więc.
– Jedź ostrożnie.

***

Jak na jednego Rolda to ostatnimi czasy zdarzyło się zbyt
wiele. Ledwie zdołał pogodzić się ze świadomością istnienia
Płaszcza, trafił na Caramę i zatrzymujące czas namioty. Dla-
tego też, gdy wrócił w środku nocy do domu, wyczekująca na
niego żona lorda gubernatora nie zrobiła na nim większego
wrażenia. I chociaż po raz pierwszy zdarzyło się jej troszczyć
o chłopaka, dać mu wykład na temat zachowania, w trosce,
najprawdopodobniej  szczerej,  o jego bezpieczeństwo,  zrobić
się przy okazji czerwoną ze złości i obudzić pół pałacu, nie
wzbudziła w nim więcej emocji niż oczekująca go za oknem
Plamka.  Która też nie  omieszkała powiedzieć mu co o jego
spóźnieniu myśli.

6
Kolejny dzień turnieju przyniósł kolejne emocje związane

z kolejnymi pojedynkami.
I  kolejne  zdania  z kolejnymi  powtórzeniami.  Niestety,  to  już

reguła.
Jedne  ciekawsze  od  drugich,  prowadziły  zawodników

i widownię ku wielkiemu finałowi.
Z  każdą  chwilą  odpadała  coraz  większa  liczba  wojow-

ników, zbroje stawały się coraz bardziej powyginane, coraz
więcej kopii  szło do wyrzucenia.  Tłum powoli  zacierał ręcę
na myśl o głównych pojedynkach, lecz odczuwał też pewien
niedosyt. Jak do tej pory zmagania odbywały się bez ofiar...

A ten, co zdekapitowano go kopią? To nie ofiara była? Pułapka:
niespójność logiczna w łańcuchu wydarzeń, Autorze.

***

Rold zajął swoją pozycję tuż obok lorda gubernatora na
kilka  chwil  przed  rozpoczęciem  pierwszego  pojedynku
i został tam na następnych kilka godzin. Spoglądał na nowo-
przybyłych wojowników, uważnie przeczesując otaczających
go widzów. Zdawał sobie naturalnie sprawę, że znalezienie
wśród  nich  Caramy  graniczyło  niemal  z cudem,  lecz  ta

wiedza nie przeszkadzała mu w omijaniu kolejnych starć. Aż
do momentu, w którym herold ogłosił ukazanie się na placu
boju sir Bryndana Scoonmalda.

Rycerz  ten  wjechał  na  arenę  zmagań  sam,  w matowej
zbroi granatowej i z gorejącym słońcem na tarczy. Drugi za-
wodnik  zaś  był  następnym  szarym  zawodnikiem.  Tak
szarym, że szkoda w ogóle zwracać na niego uwagę. Publicz-
ność  zastosowała  się  do  tego  wskazania.  I chyba  słusznie.
Więcej już go bowiem nie zobaczyła.

Kilka pojedynków później nastąpiło również interesujace
zdarzenie w turniejowym życiu chłopaka. Otóż, na placu boju
pojawił się Zarlo. Na widowni podniósł się wrzask młodych
niewiast,  które razem z nim zgłębiały wiedzę, dezorientując
nieco jego przeciwnika. Ten jednak nie zamierzał poddać się
tak  łatwo i nie  uległ  presji  publiczności.  Spadł  z konia  do-
piero za drugim razem.

***

Po  zmaganiach  wojowników  konnych  pojawiła  się
w końcu szansa wykazania dla wojowników pieszych.  Naj-
pierw przedefiladowali  oni  przed widzami,  po czym część
wróciła na swoje miejsca wśród nich, a pozostali  rozpoczęli
swoje drogi do zwycięstwa.

Jako pierwszy wystąpił Rsab.
Rsab również uczęszczał do Akademii i również mieszkał

w pałacu lorda gubernatora. Był to dwudziestodwuletni mło-
dzieniec, który, pomimo swoich 220 cm nie potrafił pomieścić
zgromadzonej w sobie energii. Jako syn drwala sporo uwagi
poświęcał  na  rąbanie  drewna,  latanie  po  lesie  i pływanie
w pobliskim  jeziorze.  Niestety,  pewnego  dnia  nieziden-
tyfikowani sprawcy postanowili przerwać owe energetyczne
wydzielanie.

Następnie  został  przygarnięty  przez  lorda  gubernatora
i powiększył kolekcję jego stałych gości. Gdy okazało się, że
nie  ma  on  zbyt  wielkich  zdolności  ścisłych  i humanistycz-
nych, jego opiekun zabrał go do dowódcy Juna. Tam też od-
kryto jego talent militarny. Po otrzymaniu miecza i przeciw-
nika, pokonał go i wszystkich następnych. Pojedynki te prze-
szły  do  historii  Kolonii,  gdyż  po  raz  pierwszy  została
zastosowana technika "huuura".

Technika "huuura" polegała na rzuceniu się na przeciw-
nika z nieartykuowanym okrzykiem na ustach,  wzbudzając
jego zdziwienie lub śmiech. Zadziwiająca skuteczność tej tak-
tyki wprawiała wszystkich w osłupienie i nawet ci, którzy już
wcześniej widzieli  go w akcji,  nie dawali  mu rady. Dlatego
też walka Rsaba była najszybszym pojedynkiem tego dnia.

***

Kolejna uczta w pałacu lorda gubernatora miała odbyć się
za  trzy  dni.  Rold  wiedział,  że  tym  razem  jego  pobyt  nie
ograniczy się tylko do konsumpcji i drwiny. Tym razem miał
cel. Dlatego też, zaraz po zakończeniu walk pognał do Wrót
w celu  poszukiwania  odpowiedniego  stroju.  Zachowaniem
swym wprawił w osłupienie cały pałac, a zwłaszcza żonę lor-
da gubernatora, która od lat próbowała namówić go do dba-
nia o swój wizerunek zewnętrzny. Chłopak bowiem nie przy-
wiązywał  do  tego  zbyt  dużej  uwagi.  Od  pewnego  czasu
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twierdził, że nie obchodziły go opinie innych na jego temat,
przez co zachowywał się i ubierał jak chciał.

Gdy dotarł do miasta zaczęło już zmierzchać. Odszukanie
poleconego przez żonę lorda gubernatora krawca zajęło mu
trochę czasu, lecz gdy dotarł na miejsce, zapomniał w ogóle
o jego przepływie. Wybierając rodzaj i kolor tkaniny, guziki,
wstążki i wstążeczki oraz inne dziwne rzeczy, których nazw
zwykły śmiertelnik nie jest w stanie wymówić, przepadł bez
reszty. Krawiec był mu później wdzięczny za tą wizytę przez
lata,  gdyż takiego treningu wewnętrznego spokoju i opano-
wania jeszcze nigdy nie otrzymał.

W końcu, kiedy wszystko zostało już przymierzone, do-
pasowane  i zamówione,  obaj  udali  się  na  zaplecze  sklepu,
aby napić się czegoś, w celu rozluźnienia członków. A ponie-
waż  były  one  wyjątkowo spięte to  czynność  tą  powtórzyli
kilka  razy.  Dlatego  też,  gdy  chłopakowi  udało  się  opuścić
krawca,  zastał  na  dworze  środek  nocy.  Środek  nocy  bez-
chmurnej i ciepłej.

Rold  udał  się  na  spacer.  Zakończył  go  w gospodzie
kilkaset metrów dalej.

Przywitał  go  tam  smród  ludzkich  ciał  i alkoholu,  po-
mieszany z tytoniowym dymem.  Nikt nie  zwrócił  na niego
uwagi,  nawet właściciel,  który siedząc za ladą w swym po-
plamionym  fartuchu,  zdawał  się  myśleć  już  tylko  o za-
mknięciu  lokalu.  Podniósł  się  dopiero  na  dźwięk
uderzających o blat  monet,  które  zirytowany chłopak wyjął
z kieszeni.

Gdy jego usta zanurzyły się w kuflu, jego oczy spoczęły
na...Caramie. Siedziała przy jednym ze stolików. Chłopak od-
wrócił się gwałtownie. Chyba go nie zauważyła...

Zaraz. Co on właściwie robił? Ponownie popatrzył na nią.
Wstał. Zaczął iść w jej kierunku. Powstrzymał go nagły wy-
buch śmiechu jej towarzyszy. Burzliwie o czymś dyskutowali.

Ponownie usiadł na swoim miejscu. Zaczął obserwować.
Siedzący z nią mężczyźni byli żołnierzami komendanta Juna,
o czym świadczył  srebrny gryf  na  rękojeściach  ich  mieczy.
Owinęła sobie ich wokół palca i właściwie robiła co chciała,
chociaż  oprócz  niej  nikt  naturalnie  o tym  nie  wiedział.
Oprócz niej i Rolda. Patrzył jak wodzą wzrokiem za każdym
jej ruchem, jak przytakują na każdą jej uwagę i jak śmieją się
na  całą  gospodę  z każdego  jej  dowcipu.  W tym  momencie
zdał sobie sprawę jak żałosnym był siedząc pół nocy u kraw-
ca. Docenił również jego cierpliwość. I oddanie dla sprawy,
znaczy  się  pieniędzy.  Patrzył  na  nich,  pijąc  jedne  piwo  za
drugim i coraz bardziej śmiejąc się z samego siebie. Przycho-
dziło mu to z tym większą łatwością, że nadal nikt nie zwra-
cał  na niego uwagi.  Wszyscy skupili  się  na utopieniu wła-
snych smutków lub radości.

Wychylając kolejny, szósty, może siódmy kufel zauważył,
że wstała. Już od pewnego czasu obserwację otoczenia utrud-
niała mu gęściejąca z każdą chwilą mgła, która zakrywał mu
oczy. Dzielnie z nią walczył,  próbując odgarnąć ją od czasu
do czasu  rękoma,  lecz  ona  nie  chciała  ustąpić.  W pewnym
momencie  nawet  zamknął  powieki,  żeby  chociaż,  jak  już
musiała tam wisieć, jej nie widzieć, ale wtedy z kolei krzesło
zaczęło wirować z taką prędkością, że z ledwością utrzymał
się na nogach. Dał więc za wygraną i tylko co jakiś czas uży-
wał rąk.

Nie zauważyła go, chociaż przeszła tuż obok niego. Gdy
zamknęły się za nią drzwi,  odwrócił  się w stronę barmana,

aby zamówić następne piwo. Lecz tej nocy właściciel gospody
już  na  chłopaku nie  zarobił.  Spostrzegł  on  bowiem,  że  od
stolika pod ścianą wstało trzech mężczyzn, którzy, podobnie
jak on,  przez cały  czas  obserwowali  Caramę.  I tak jak ona,
wyszli na zewnątrz.

Chłopak  udał  się  za  nimi.  A ponieważ  wykonał  dużo
gwałtowniejszy ruch, niż zamierzał, znalazł się za drzwiami
dużo szybciej niż myślał. A pomógł mu w tym pilnujący po-
rządku w lokalu łysy osobnik z dużą pałą.

Wchodząc za nimi w uliczkę po prawej  stronie tawerny
zastanawiał się po co właściwie to robi. Nie miał przy sobie
żadnej broni, a nawet gdyby miał, nie umiałby jej użyć. Wy-
dawało mu się,  że potrafił  przypieprzyć komuś pięścią, ale
nigdy  tego  nie  sprawdził.  Mógł  jedynie  liczyć  na  swoją
sztukę  wymowy  i dar  przekonywania.  I postanowił  je  wy-
korzystać, jak tylko Carama zniknęła z kolejnym zakrętem.

–  Ej,  wy  tam!  –  krzyknął  przybierając  groźną  pozę  na
samym środku uliczki.

Dwaj mężczyźni stanęli.  Wymienili  jakieś uwagi między
sobą, po czym odwrócili się.

– Ładnie to tak śledzić kobietę w środku nocy? – kontynu-
ował  Rold,  mając  nadzieję,  że  swoimi  wrzaskami  obudzi
mieszkańców okalających go kamienic – Zostawcie ją w spo-
koju!

Mężczyźni  zaczęli  iść  w jego  stronę.  Jeden z nich  lekko
utykał na lewą nogę.

–  Wróćcie  tam,  skąd  żeście  przyszli,  a zapomnimy
o wszystkim  i rozejdziemy się  do  domów – sam  nie  przy-
puszczał, że jego głos może być tak opanowany. Chłopak od-
krył w sobie siłę – Nie znam was i nie chcę znać. A jako, że
nie mam w zwyczaju zabijać nieznajomych...

Zdanie to wydało mu się bez sensu. Brzmiało tak, jakby
zabijał tylko swoich przyjaciół. Nawet urwanie go w połowie
nie przyniosło  chyba porządanego  efektu.  W powietrzu nie
dało się wyczuć napięcia. Dało się za to słyszeć brzęk wyci-
ąganych z pochew mieczy. Zaczął uciekać.

Podczas biegu nie obejrzał się ani razu za sobą, lecz i tak
słyszał,  że  mężczyźni  rzucili  się  w pogoń.  Latali  tak  po
mieście  przez  dobrych  kilka  minut.  Po pewnym czasie  za-
uważył on pewien brak logiki całego zdarzenia. Jeśli rzeczy-
wiście Carama była dla nich na tyle ważna, że śledzili ją po
wyjściu  z tawerny,  to  dlaczego  zaprzestali  to  robić  tylko
ganiali za jakimś idiotą, który odnalazł w sobie ukrytego ob-
rońce uciśnionych.

Jak na prawdziwą ofiarę uciekającą przed swymi opraw-
cami przystało, chłopak skręcił w ślepą uliczkę. Gdy dobiegł
do muru, rozejrzał się, w panice szukając jakiś drzwi. Nieste-
ty, żadne nie chciały mu się ukazać. Przywarł więc do ściany
i, pogodzony z losem, oczekiwał swoich opraców. Ci jednak
nigdy nie nadeszli.

7
Zaspał.  Mimo,  że  poprzedniego  wieczora  położył  się

wcześniej spać i poprosił sąsiada zza ściany, aby go obudził.
Sąsiad naturalnie zapomniał,  ale w niczym nie usprawiedli-
wiało to Lio. Mógł położyć się jeszcze wcześniej.

Spadł po schodach prosto do kuchni, porwał pierwsze je-
dzenie, które nasunęło mu się pod rękę

Powinno  być:  wpadło  w rękę.  I nawet  nie  powiem,  skąd  to
wiem. Zagadka dla Ciebie, Autorze.
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i pobiegł do stajni. Wbiegł na konia i przez cała drogę bar-
dzo go prosił, aby jechał szybciej.

Gdy dotarli  na  miejsce zawody osiągnęły już półmetek.
Wpadł na arenę, wyjął łuk i...zorientował się,  że zapomniał
strzał.  Nagle świat zaczął wirować. Nie wiedział,  czy to od
bólu  głowy,  który  go  zaatakował,  czy  od  salwy  śmiechu,
która  wybuchła,  gdy na trybunach zorientowano się o jego
przeoczeniu. Usiadł na ziemi.

Jeden z uczestników podszedł do niego i wbił przed nim
jedną strzałę. Pokiwał głową i wrócił na swoje miejsce. Chło-
pak popatrzył na niego, lecz nie zobaczył nic oprócz przygar-
bionych  pleców i jasnozielonego  płaszcza  jaki  okrywał  nie-
znajomego. Spojrzał na strzałę.

– Strzelasz, chłopczę, czy nie? – dobiegł go głos komisarza
zawodów.

Podniósł się. Inni mieli po 3 próby, on miał tylko jedną.
Myślami przeniósł się do chatki leśnika, do nieśmiertelnego
worka z piasku, który pomimo rozlicznych ran nadal trzymał
się  dzielnie,  do  drzew  i zwierząt.  Przeniósł  się  myślami
i strzelił...

I trafił...
I pił przez całą noc tak, że następnego dnia nie wiedział

co się działo.

***

Roldowi turniej zaczął się powoli nudzić. Jedynymi uroz-
maiceniami były pojedynki  Scoona i Garne.  Reszta  zaś  wy-
glądała  tak  samo,  zawodnicy  różnili  się  tylko  zbrojami.
A i tak nie zawsze.

W trakcie jednego z takich pojedynków zszedł z trybuny
honorowej i poszedł przejść się wśród baraków, które rozci-
ągały się wokół areny zmagań wojowników. Jako kolonialny
kronikarz musiał poznać wszystkie turniejowe aspekty.

– Dosyć osobliwe miejsce na spacer... – najwyraźniej chło-
pak musiał odrobić napadowe zaległości, jakie nagromadziły
mu się przez ostatnie kilkanaście lat.

– Nie mam żadnych pieniędzy, ale skoro...
– Spokojnie, to ja – to był Scoon – kronikujesz?
– A, owszem.
– Teraz nie znajdziesz tutaj nic ciekawego – jego słowa za-

wisły  w powietrzu,  nadając  wypowiedzi  zabarwienie  nie-
zwykle tajemnicze – przyjdź do naszego namiotu wieczorem.
Coś ci pokażę.

No i dzień zrobił się od razu ciekawszy.

***

Niejedna  gospoda  pozazdrościłaby  barakowi  zaduchu
i smrodu,  jaki  panował  w jego  wnętrzu.  Stłoczeni  w nim
ludzie  co  chwila  wydawali  nieartykułowane  krzyki  i wy-
konywali różne dziwne ruchy swoimi rękami.

Mogliby  wykonywać  dziwne  ruchy  cudzymi  rękami,  wtedy
absurd byłby lepiej podkreślony. A jak własnymi rękami coś robili,
to wystarczy: dziwne ruchy rękami.

Zaimki  to  pułapka  gramatyczna,  a Ty  wpadłeś  też
w leksykalną,, Autorze.

Przeciśnięcie się do centrum zainteresowania tylu spoco-
nych i pijanych mężczyzn kosztowało ich nielada wysiłku.

Zdanie nieco niezrozumiałe. Przypuszczam, że: Rold przeciskał
się przez tłum spoconych mężczyzn, by sprawdzić, co ich zaintere-
sowało. 

Rold patrzył  na  nich  i z  każdym ruchem łokcia czy też
kolana, dziwił się coraz bardziej. Myślał, że prawdziwa na-
tura panów i rycerzy wychodzi podczas uczt. Było jednak in-
aczej.

Eee...  To  właśnie  ta  prawdziwa  natura  wyszła  z nich,  bo  to
ludzie są, jak mniemam...

Barak,  w którym się  znajdowali,  służył jako miejsce po-
stoju  rozmaitych  pojazdów,  które  wraz  ze  swoimi  właści-
cielami przybyły na turniej. Pilnowało ich pilnie sześciu stra-
żników, wynajętych specjalnie na tą okazję przez lorda gu-
bernatora. Do środka nawet mysz nie mogła się przedostać
niezauważona. Nikt nie miał tam prawa wstępu. Chyba, że
znał odpowiednie hasło...

Ludzie tłoczyli się wokół wielkich beczek, wcześniej słu-
żących za chwilową rezydencję wina,  obecnie zaś tworzyły
coś  w rodzaju  areny,  oświetlanej  przez  przytwierdzone  do
bocznych belek lampy. A w niej samej znajdował się...piasek.

Kolejny  wydzierający  się,  pijany  mężczyzna  został  wy-
wleczony na zewnątrz przez pewnego łysego osobnika o nie-
samowicie szerokich barach i dorównującym im rozmiarami
brzuchu.  Za szerokim,  nabijanym ćwiekami pasem spoczy-
wał  długi  miecz  i była  to  jedyna  broń  jaka  znajdowała  się
w baraku.  Reszta  oręża  spokojnie  spoczywała  sobie  na  ze-
wnątrz, pod pilnym okiem jednego z najemników.

Na  placu  boju  pozostała  dziewczyna.  Ubrana  jedynie
w skąpy, skórzany strój, okrywający jedynie jej kobiece kszta-
łty, grubo nasmarowana oliwą i z brązowymi rzemykami we
włosach prezentowała się niezwykle pożądliwie.

Dyszała, jęczała, rzucała pożądliwe spojrzenia, robiła striptiz...
Chyba nie o to chodziło? Powinno być: prezentowała się ponętnie.
O skąpym stroju okrywającym kobiece kształty nie wspomnę.

Pułapki: leksyka, Autorze.
W pewnym momencie na piachu pojawił się kolejny roze-

brany do pasa mężczyzna. Rold niezbyt dobrze go kojarzył.
Wiedział jedynie, że pochodził gdzieś z zachodu.

– No i co się tak gapisz, suko? – mówił tamten, szczerząc
zęby  w ironicznym  uśmiechu,  w którym  zawarł  również
odrobinę szydery.

Tu  odrobina  nowomowy:  szyderstwo  +  grypsera  =  szydera.
Proste  i treściwe,  a brzmi  okrutnie  pretensjonalnie.  Zupełnie  nie
wiem,  po  co  Autor  tworzy  nowe  słówka?!  Chyba  rzeczywiście,
w języku polskim brakuje  leksyki  stosownej  do  wymogów literac-
kich. Pozostaje tylko cieszyć się, że rekomendacja lektury Słownika
Poprawnej Polszczyzny nie przysporzy Autorowi wielu zmartwień
– zawartość tego słownika wszak musi być niezwykle skromna.. 

Dziewczyna pozostawała jednak głucha na jego obelgi.
–  Lepiej  od razu rozstaw nogi i będzie  po kłopocie.  Nie

chciałbym uszkodzić  tak  pięknego  ciała.  Przed  jego  wydy-
maniem...  –  uwaga  ta  wzbudziła  wielki  aplauz  wśród
zgromadzonej  publiczności,  która  nagrodziła  ją  gromkimi
brawami.

Zachęcony  w ten  sposób rycerz  rzucił  się  do  ataku.  Po
serii  nietrafionych kopnięći ciosów obiema rękami powrócił
na swoje miejsce i ponownie rozpoczął ofensywę słowną. Je-
go przeciwniczka nadal stała na swoim miejscu, z tą samą po-
gardą i lekceważeniem.

Mężczyzna ponownie postanowił przejść od słów do czy-
nów. Tym razem starcie trwało nieco krócej i zakończyło się
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jego  upadkiem  oraz  towarzyszącym  mu  głuchym  hukiem.
Pewien łysy osobnik o niesamowicie  szerokich  barach i do-
równującym im rozmiarami  brzuchu pojawił  się  ponownie
i kolejny niedoszły kochanek wyleciał na zewnątrz.

Wraz z kolejnym, nastąpiła zmiana dziewczyny. Na arenę
wkroczyła  druga  z bliźniaczek,  która  do  tej  pory  siedziała
obok potężnego,  siwiejącego  już  mężczyzny o krótko przy-
strzyżonej brodzie. I wtedy chłopak je poznał. Były to dziew-
czyny z biczami.

***

Zawody o "międzynóża" obydwu bliźniaczek trwały jesz-
cze przez dwie godziny. Ich zasady były bardzo proste. Ten,
któremu udało się powalić dziewczynę na ziemię, brał ją na
resztę nocy i mógł z nią zrobić co tylko chciał. Byleby tylko
następnego wieczora stawiła się o pełnych siłach z powrotem.
Za  zdjęcie  odzieży  wierzchniej,  pozostanie  w samym
spodniach i wstąpienie na ring musiał  oczywiście słono za-
płacić. Ale gra była tego warta. Jeśli jednak ktoś stwierdził in-
aczej,  zawsze  mógł  o tym  porozmawiać  z pewnym  osob-
nikiem o niesamowicie szerokich barach i dorównującym im
rozmiarami brzuchu.

Tej nocy wszyscy zawodnicy zostali przez niego wyrzuce-
ni na zewnątrz.

Nie wiem, kto ma ściągać odzież wierzchnią – bliźniaczki czy
zawodnicy, choć ci ostatni, bez wątpienia, zostaną wyrzuceni na ze-
wnątrz. Znowu: brak porządku w opisie, Autorze! "Międzynóże" to
kolejne  nowe  słówko  o nad  wyraz  nieskomplikowanej  etymologii.
Niestety, ten koszarowy rodzaj humoru mnie nie śmieszy, pewnie
dlatego, że jestem kobietą... 8

W  końcu  nadszedł  dzień  pojedynków  finałowych.  Za-
początkowali je łucznicy.

Pogoda do strzelania była wręcz wymarzona. Bezchmur-
ne  niebo  z przyjemnie  grzejącym  wszystkich  słoneczkiem,
bez wiatru. Aż łuki same chciały strzelać. Chęci te przydały
im się później,

Chęci  nie  można  zostawić  na  później,  choć  można  je  mieć
i przydają  się czasami,  niekiedy wystarczają  lub  pomagają  –  naj-
częściej: dobre chęci. 

gdyż tarcze, do których miały trafiać przesunięto
Nawet jeżeli łuki mają chęci, to strzelać chęciami do tarcz nie da

się. Można nimi brukować piekło, ale tylko tymi dobrymi. 
na dwa razy dłuższą odległość
Nie można było powiedzieć po ludzku: dwa razy dalej? A od-

ległość  jest większa,  co  najwyżej.  Dłuższa może być  lina lub  dy-
stans. 

niż za ostatnim razem,
Powinno być: ostatnim razem, ale: za drugim razem.
co  podchodziło  już  pod  granicę  ich  możliwości  zasi-

ęgowych.
Natomiast  Czytelnicy  zbliżają  się  do  granic  wytrzymałości,

a zrozumienie tego zdania  –potwora zapewne jest  poza zasięgiem
czyichkolwiek możliwości intelektualnych. I słusznie, bo to bełkot,
Autorze.  Wpadłeś  w każdą  możliwą  pułapkę:  gramatyki,  leksyki,
metafory... 

Tego  dnia  dały  z siebie  wszystko.  Niesione  gorącymi
owacjami publiczności wypluwały kolejne pociski coraz dalej
i dokładniej.  Aż  w końcu  nadszedł  kres.  Lord  gubernator,
otrzymawszy wcześniej  informację  od głównego komisarza

zawodów,  podniósł  się  ze  swojego  miejsca  i przemówił
uroczystym głosem.

Gdy  skończył,  wszyscy  zaczęli  głośno  skandować  imię
Lio.

***

Następnie odbył  się  pojedynek pieszych.  Zawodnik nu-
mer  1  ponownie  obnażył  swój  ogolony  tors,  pokazując
wszystkich potężne zwoje mięśni. Na kark spływały mu kru-
czarne, natłuszczone pachnącymi olejkami włosy, zaś twarz
miał pomalowaną w kolorze żółtym i czerwonym. I tym ra-
zem publiczność wspierała go ze wszystkich sił. Dwie rzuco-
ne w trybuny róże tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że to
właśnie ON musi wygrać. Jedna z nich, żółta, trafiła do rąk
pewnej  niewiasty  z zastępu żony lorda  gubernatora,  druga
zaś,  czerwona,  trafiła  w głowę  pewnego  mieszczanina
z Wrót.

Lecz Rsab i tak wygrał.

***

Rold trzymał kciuki już od samego rana, także gdy doszło
do  pierwszego  pojedynku  Scoona  prawie  ich  nie  czuł.  Po
wielu dniach konnych zmagań ostało się czterech najlepszych
wojowników: Scoon, Garne, nikomu nieznany rycerz herbu
czerwonej gruszki i syn lorda Kaada. Pierwszą parę stanowili
Garne i nikomu nieznany rycerz herbu czerwonej gruszki.

Gdy syn  pojawił  się  na  arenie,  lord  gubernator  opuścił
swoje dostojne miejsce, podbiegł do poprzecznej belki stano-
wiącej granicę jego zadaszonej trybuny, ścisnął ją z całych sił
i zaczął wrzeszczeć, gorąco wspomagając syna. W jego ślady
poszli wszyscy urzędnicy, dwór, wojskowe osobistości i wła-
ściciele ziemscy. Na miejscach siedząc został tylko wicekról,
w towarzystwie żony lorda gubernatora,  która do belki  nie
podbiegła  i nie  wrzeszczała,  ale  wstała  ze  swojego  miejsca
i zastygła w tej pozycji do końca pojedynku.

Rold był jedyną osobą, która nie wydawała żadnego od-
głosu.  Postanowił  zachować  siły  na  później.  Poza  tym,  nie
przepadał  zbytnio  za  Garne,  z wzajemnością  zresztą.  Rold
był jedyną osobą, która nie wydała z siebie jęku zawodu, gdy
Garne spadł z konia.

***

Syn lorda Kaada przez ostatnich kilka miesięcy ćwiczył
się nie tylko w prowokowaniu coraz to nowych i bardziej wy-
myślnych  skandali,  lecz  także  w walce  konnej.  Dotarły
bowiem  do  niego  pewne  informacje  z pałacu  lorda  guber-
natora, że ma się odbyć jedyny w swoim rodzaju, niepowta-
rzalny,  niezapomniany  turniej.  Niestety,  wartość  nagrody
głównej owiano tajemnicą, lecz istniały duże szanse na to, że
i ona będzie jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna, nieza-
pomniana. Droga do niej  stała się  kręta i niebezpieczna. Po
nabyciu  odpowiedniego  sprzętu,  sprowadzanego  specjalnie
z głębi  Kontynentu,  rozpoczęły  się  długie  walki  przy-
gotowawcze z wasalami lorda Kaada.  Po nich zaś  przyszła
kolej  na  wasali  zaprzyjaźnionych  lordów,  a w  niektórych
przypadkach  i na  samych  lordów.  Do  tego  czasu  zbroja
zdążyła się zdeformować, tak więc trzeba było zamówić no-
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wą. Długo też szukano odpowiedniego rumaka, gdyż ten na-
leżący  do  syna  lorda  Kaada,  owszem,  był  bardzo  wytrzy-
mały,  wprost  stworzony do pojedynków, a do tego  bardzo
reprezentacyjny, lecz nie tak reprezentacyjny jakby tego sobie
życzyła  matka  syna  lorda  Kaada.  Zwierzę  również  za-
mierzano  sprowadzić  z Kontynentu,  z jednej  z osławionych
hodowli koni, lecz znalazł się pewien dworzanin, który zruj-
nował plany stawiając tezę, że po długiej podróży morskiej
nawet  najbardziej  reprezentacyjny  ogier  nie  będzie  już  tak
reprezentacyjny jak przed wejściem na statek. Poszukiwania
więc wróciły do Kolonii i w końcu znalazły to, czego chciały.
Sprowadziły  na  zamek  lorda  Kaada  i odpowiednio  przy-
gotowały do występu.

A wszystko to zrobiły same osobiście poszukiwania... Zdumienie
moje  jest  bezgraniczne,  takich  samodzielnych  i zaradnych  poszu-
kiwań jeszcze nie widziałam.

Zwierzę spisało się znakomicie. Gorzej z jeźdźcem...

***

Poczynając  od  zwykłego  chłopa,  poprzez  biedniejszych
i bogatszych  mieszczan,  bardziej  i mniej  majętnych  rycerzy
i lordów,  na  wicekrólu  kończąc,  wszyscy z niecierpliwością
oczekiwali  pojedynku  finałowego.  Robiono  zakłady,  każdy
upatrywał  swojego  typa  na  zwycięsce  i przez  cały  turniej
gorąco go dopingował.  Tracił  przy tym mnóstwo nerwów,
włosów, czasem również i znajomych. Później przeżywał roz-
czarowanie i zmieniał swojego kandydata, lub też obrażał się
na  cały  świat  i więcej  na  trybunie  się  nie  pokazywał.  Ci,
którzy od razu postawili na Scoona, lub nieznanego nikomu
rycerza herbu czerwonej gruszki ze spokojem oglądali resztę
pojedynków, gdyż wiedzieli, że to właśnie ich zawodnik wy-
gra. Niestety, doszło w końcu do ostecznego rozstrzygnięcia,
a zwycięsca mógł być tylko jeden.

W oddali słyszę Christophera Lamberta, który opuszczając kata-
nę, wypowiada z namaszczeniem: There is only one... Przepraszam
Czytelników, po prostu nie mogłam się już powstrzymać!

***

– W imieniu swoim oraz przebywającego u mnie w gości-
nie  wielkiego  lorda  Pameka,  wicekróla  Kolonii,  chciałbym
serdecznie  podziękować  wszystkim  uczestniczącym  w tur-
nieju  wojownikom.  Wykazaliście  się  niebywałą  odwagą,
którą mogliśmy delektować się przez wiele dni. Dzięki wam
nasze  serca  zabiły  mocniej,  dzięki  wam  mogliśmy  po-
smakować prawdziwego smaku rywalizacji. Nie licząc kilku
potłuczeń, obdarć i złamań, tym razem nikomu nic poważne
się  nie  stało,  co  świadczy  o wielkim  kunszcie  i umiejętno-
ściach wojowników, którzy wzięli udział w turnieju. Niestety,
wszystko co dobre, dobrze się kończy...– lord gubernator raz
jeszcze spojrzał na pergamin, lecz było już za późno...– tak
więc z przykrością muszę ogłosić zakończenie turnieju. Zwy-
cięscy  jeszcze  raz  serdecznie  gratuluję  w imieniu  swoim
i wielkiego lorda wicekróla i życzę dalszych sukcesów na are-
nie i nie tylko...

Nastąpiły gromkie brawa, które wzmogły się, gdy na plac
niedawnych  bojów  wjechały  wielkie  wozy  wypełnione
winem. Tego dnia wszyscy mieli się dobrze bawić.

***

Nazajutrz  nastąpił  czas  pożegnań.  Zawodnicy  wraz  ze
swoimi zastępami rozjeżdżali się we wszystkich kierunkach,
pozostawiając po sobie kurz, zdewastowane pole namiotowe,
wiele pieniędzy w karczmach i burdelach oraz dobre wspo-
mnienie po znakomitych walkach.

– Jak powiedział lord gubernator, wszystko co dobre, do-
brze  się  kończy...–  Scoon  był  od  wczoraj  w doskonałym
humorze,  którego wcale  nie starał  się  ukryć – tak więc że-
gnam cię, drogi kronikarzu. Życzę powodzenia i...i chciałem
powiedzieć coś mądrego, ale niestety nic nie przychodzi mi
do głowy.

Obaj  gorąco się uścisnęli,  poklepali  po plecach i kiwnęli
głowami.

– Cieszę się, że cię poznałam –  ja jeszcze bardziej, tą myśl
zachował  jednak  dla  siebie  –  nikt  nie  wie  jaką  przyszłość
przeznaczyli mu bogowie. Nie żegnam cię więc, lecz mówi-
ę...do zobaczenia.

– Do zobaczenia.

***

–  Panie...–  stojący  przed  nim  chłopiec  miał  około
dziesięciu lat, sięgał mu do pasa, zakrywał oczy i czoło bujną
czupryną oraz tak się trząsł z podniecenia, że nie był w stanie
nic powiedzieć.

– Tak?
– Mam dla ciebie przesyłkę, panie... – podał mu trzymany

w prawej ręce list po czym znikł za rogiem ulicy. Rold roz-
pieczętował  kopertę  i...przypomniał  sobie  o fontannie  na
Rynku...

***

Na noc zatrzymali się w przydrożnej karczmie. Wynajęli
pokój  w końcu  korytarza  i padli  wykończeni  na  posłania.
Oboje  byli  przyzwyczajeni  do  długich  podróży,  lecz  dwa
tygodnie  siedzenie  w jednym  miejscu  nieco  uśpiły  ich
wędrowcze instynkty. Lecz gdy w środku nocy drzwi do po-
koju gwałtownie się otworzyły, żadne z nich nie spało.

Wieść o tym, że zwycięsca turnieju przebywa w karczmie
"Pod wąsem" szybko rozniosła się po okolicy. Wszyscy chcieli
zobaczyć trofeum jakie przypadło mu w udziale. Niektórzy,
stwierdzili, że powinno ono zmienić właściciela.

Do izby wpadło sześciu mężczyzn z pochodniami, noża-
mi,  mieczami,  pałkami  i toporami  w rękach.  Przetrząsnęli
całe pomieszczenie,  przewracając  wszystko co napotkali  na
swojej  drodze  i stwierdzili,  że  nikogo  i nic  w nim  nie  ma.
Wtedy drzwi gwałtownie się zamknęły.

I tym stereotypowym akcentem opowieść nareszcie dopełzła do
końca.

Drogi Czytelniku! 
Jeżeli  doszedłeś  do  tego  miejsca  i przeczytałeś  prezentowany

utwór w całości, to:
jesteś Autorem tego tekstu.
Jesteś recenzentem tego tekstu. 
Jesteś  Czytelnikiem  o anielskiej  cierpliwości  i nie  mogę

uwierzyć, że naprawdę to zrobiłeś?!* 
* Niepotrzebne skreślić. 
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Niestety,  Autor  postanowił  poddać  Czytelnika  torturom,
o piszącej  komentarz  nie  wspominając,  ze  względu  na  pełnioną
w dobrej wierze funkcję recenzenta. 

Chciałabym powiedzieć, że tekst ma jakieś zalety. Niestety, nie
udało mi się ich dostrzec, choć czytałam go o wiele więcej razy niż
sam Autor. Sądząc po otwartej konstrukcji, może to być, o zgrozo,
fragment większej całości, chociaż po pierwszych akapitach mylnie
sądziłam, że jest to opowiadanie lub nowela. Oczywiście, nie jest.
To jest gra.  I choć tytuł wskazuje na więcej niż jedną, nie powi-
nniśmy dać się nabrać. To jest tylko jedna gra – gra z Czytelnikiem.
Reguła jest prosta: zgadnij ile razy, do czego lub kogo Autor nawi-
ązał oraz ewentualnie zgadnij, po co to zrobił? Żeby było trudniej,
Autor nawiązuje nie tylko do literatury, lecz także do filmów (w
tym dobranocek) i komiksów. W ten sposób dał dowód, że nie trzeba
go zachęcać do czytania innych Autorów. Nie zamierzam takiej ra-
dy udzielać. Jedyne, co Autor powinien przeczytać, to jakiś krótki
podręcznik gramatyki języka polskiego oraz słowniki: ortograficzny,
poprawnej  polszczyzny i związków frazeologicznych.  To powinno
wystarczyć. 

Zamierzeniem Autora, który zamieścił  tak wielką liczbę nawi-
ązań i aluzji do innych utworów, było uczynić prezentowany tekst
postmodernistycznym. Zamiarem autorskim, jak ośmielam się przy-
puszczać, jest również, aby postmodernizm sparodiować. Temu za-
pewne  ma  służyć  konsekwentnie  stosowane  przejaskrawienie,
szczegółowość  opisów  o absurdalnie  ustawionych  akcentach  i po-
przekręcanych znaczeniach, a także swoisty misz-masz (kolaż, to za
ładne słowo, by określić metodę autorską) wątków.

Niestety, całość podejrzanie przypomina nie tyle grę, co solucję
(czyli opis przejścia gry) ze względu na strukturę linearną: poszedł
w lewo, w prawo, korytarzem, po schodach.... No, właśnie. Podob-
nie  jest budowany nie  tylko  opis drogi,  lecz także  bohaterów (od
kołyski do chwili,  w której postać pojawia się w fabule) oraz kom-
pozycja wydarzeń (spóźnienie się do szkoły, przejazd do szkoły, roz-
mowa z nauczycielem, wykład, etc.). Dochodzą jeszcze przeskoki od
postaci do postaci i wydarzeń z tymi postaciami związanymi (wątek
Rolda,  wątek  prof.  Win,  wątek  gubernatora,  etc.)  oraz  niemalże
nieobecność dialogów. Jednak w przeciwieństwie do solucji ten tekst
nie  ma  początku  ani  końca,  ani  nawet  napisu:  "Congratulation.
Mission  complete!"  i nie  służy  jako  przewodnik  dla  leniwych
graczy. 

Utwór  –  łamigłówka  dodatkowo  jest  napisany  językiem  tak
udziwnionym i nadętym, że trudno zrozumieć cokolwiek. Język za-
tem też jest łamigłówką dla odbiorcy – zanim dotrze on do zagadki
właściwej (czyli aluzji ukrytej skrzętnie w tekście), najpierw musi
zrozumieć  sens  monstrualnych  wielopiętrowo  złożonych  wy-
powiedzeń  lub  absurdy  zawarte  w wynaturzonych  metaforach
i związkach  frazeologicznych,  etc.  Z tym  nie  poradzi  sobie  ani
korekta, ani redakcja, bo błędów jest niewiele mniej od liczby zdań
w tekście, a wszystkich nie mogłam poprawiać, bo nie starczyłoby
mi miejsca na komentarz. O rażących błędach ortograficznych nie
wspominam, bo chociaż po tej stronie oceanu istnieją edytory z pol-
skim słownikiem, wiedza o nich jest Autorowi niedostępna.

Użycie  jednego  czasu  gramatycznego  (czasu  przeszłego  do-
konanego), statycznej strony biernej oraz powtórzeń (sądzę, że są to
zabiegi celowe) sprawia, że narracja jest monotonna jak stukot kół
pociągu na wyjątkowo długiej trasie. 

Niedostępna jest Autorowi zasada umiaru w stosowaniu środ-
ków wyrazu – metafory, porównania,  personifikacje i ironia, choć
anorektyczna, za to w stężeniu ponadnormatywnym wprost wypy-
chają tekst, w którym wszystko jest olbrzymie, nawet ilość udziw-

nień języka musi zatem być przegięta. Zapomniał Autor, że najwi-
ęcej nie znaczy najlepiej. 
Skupiam się na tych wszystkich zabiegach językowych,  ponieważ
nie mogę doszukać się treści.  Treści nadrzędnej, idei  przewodniej,
koncepcji fabularnej czy czegokolwiek podobnego – nie dostrzegam.
Dostrzegam zalążek opinii,  którą Autor w nużącym słowotoku za-
pomniał ubrać w jednoznaczne przesłanie dla Czytelnika. 

To klasyczny przerost formy nad treścią, co gorsza, przypusz-
czam, że uczyniony celowo, aby ukazać pustkę ośmieszanej litera-
tury  fantasy.  Nie  miało  prawa się  udać  przy  tak  beznadziejnym
"uchu do języka" i nastawieniu na aluzje do  chaotycznie  wybra-
nych  motywów  z innych  utworów  (rzeczonych:  dobranocek,  fil-
mów,  powieści,  opowiadań,  nawet  personalnie:  Autorów)  bez  za-
kotwiczenia ich w neutralnym szkielecie spójnej i choć trochę inte-
resującej  fabuły,  w której  tropienie  nawiązań  byłoby  dla
Czytelników przyjemnością.

Chciałabym na zakończenie móc zacytować fragment ulubione-
go wiersza o "łańcuchach tautologii", ale nie ośmielę się znieważać
Mistrza.  Za  to  Autor,  który  tak  długo  torturował  Czytelników
i niżej podpisaną zagadkami, niech dla odmiany spróbuje jedną roz-
wiązać: co to za wiersz Autorze i dlaczego go nie zacytowałam? Od-
powiedź proszę przesłać e-mailem na adres Redakcji.

Zamiast  cytatu  mową  wiązaną,  krótkie  i prozaiczne  podsu-
mowanie prezentowanego utworu: muł tekstowy, Autorze. 

Małgorzata Koczańska
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