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„Coś się kończy, coś się zaczyna” – tak napisał kiedyś Tuz 
Polskiej Fantastyki czyli AS. I cytat ten mógłby wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa awansować do roli mądrości ludowej, 
gdyby nie... Fahrenheit. 

Wieloletnie nasze doświadczenia wskazują na to, że w Fah-
renheicie „końca” jako takiego osiągnąć się nie da. Owszem by-
wa, że coś się zacina, czasem działa jakby trochę na opak, czasem 
zupełnie nie tak jak zakładaliśmy, ale się nie kończy. Nawet jeśli 
chęci ku temu w Redakcji są, to końca nie ma ani nie widać. 

Najwyraźniej utknęliśmy tu na stałe. Nie tylko w przestrzeń 
ograniczonej redakcyjnymi biurkami, stosem papierów, gdzieś 
pomiędzy redakcyjnymi komputerami, ale też i w czasie. To osta-
tnie daje się również zauważyć po częstotliwości ukazywania się 
kolejnych numerów. Skoro czas nam się zatrzymał i nie płynie, 
ciężko jakoś ten jego upływ wymierzyć. Co tam ciężko, nie udaje 
się nam, tak samo jak nie udaje nam się kończyć. 

Jest jednak tego stanu zaleta. W Fahrenheicie nie ma też pożegnań. 
Bo taki zwyczaj nastał wśród ludzi i nieludzi, że żegnać na-

leży się na końcu. A skoro nikomu z redaktorów nie udało się 
odnaleźć końca, to i nie dało się ustalić odpowiedniego momentu 
do wygłaszania tradycyjnych pożegnań. 

Osobiście ten stan uważam za wielce pozytywny. Zapewne 
z uwagi na fakt, że osobiście pożegnań szczerze nienawidzę. Nie 
ma nic bardziej przygnębiającego, skłaniającego do rozpaczy niż 
widok zamykanych drzwi, kiedy się wie, że osoby za nimi już się 
nie zobaczy. Nie ma nic gorszego niż świadomość, że coś się 
skończyło, że oto „już nigdy więcej”. 

I dlatego cenię wyjątkowo ten brak końców i brak poże-
gnań. Cenię tym bardziej, im częściej spoglądam na ludzi i nielu-
dzi, którzy w utknęli tu ze mną. Być może wpadli tu tylko na 
chwilę, może akurat byli przejazdem, może to w skutek koniunk-
cji sfer wylądowali właśnie tu, a może chcieli pozwiedzać – nie-
ważne. Ważne jest to, że nie odejdą. Nie będę musiała ich żegnać, 
bo wiadomo, pożegnania wypadają na końcu, a tu końca nie ma. 
I dobrze, bo najtrudniej powiedzieć „żegnaj” odchodzącemu 
Przyjacielowi... 

Z Fahrenheita się jednak nie odchodzi. Nie da się zakończyć 
współpracy, nie da się porzucić zawalonego papierzyskami re-
dakcyjnego biurka, nie można zamknąć za sobą drzwi. Bez 
względu na to, czy byłyby to własne chęci, czy może rozkaz 
z góry. Po prostu się nie da. 

Ten numer dedykujemy Temu z Nas, który dostał nowy 
przydział. W uznaniu zasług swoich rozlicznych, takoż i talen-
tów niepoślednich, otrzymał stanowisko daleko bardziej presti-
żowe niż to, które zwykł zajmować dotychczas. Czasem awansu 
nie da się tak po prostu uniknąć, szczególnie jeśli zaproszenie 
sformułowano w sposób, który nie przewiduje możliwości od-
mowy. Zarazem jednak jeszcze się taki awans nie trafił, który by 
kogokolwiek z nas wyrwał z redakcyjnych pieleszy. Nie da się, 
po prostu. 

Z Fahrenheita się nie odchodzi. 
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A potem, to się działo... Ale zacznijmy od początku. 
Najpierw wiosna zaskoczyła Redakcję. To było jak uderze-

nie pioruna w jakże wrażliwy naskórek intelektualnej tkanki pol-
skiej fantastyki. Szefowa pilniczkiem do paznokci szlifowała 
klawiaturę, by móc ciąć teksty jeszcze ostrzej. Zołza panoszyła się 
niepomiernie (oczywiście, że mamy pół tony kurzu za szafą! Wła-
śnie dlatego postawiliśmy w tym miejscu szafę...), koszyk mru-
czał, jajo drapało. Rzecznik, wciąż jeszcze lekko wykrzywiony 
i odrobinę jakby na ślepo, pisał sto razy na tablicy: „Nie będę 
więcej z żalu po Sprzątaczce pił Domestosa.” Ojciec Założyciel 
(wcale i przez nikogo nie nazywany czasem CzarOZ-em) drze-
mał z nogami wyciągniętymi na pulpicie sterowniczym, Naczel-
ny reperował w kącie prymus. Przyrządy mruczały metalicznie, 
galaktyki śmigały, w astronawigacyjnej paliło się światło i czuć 
było zapach świeżej kawy z tubki. Kosmos otwierał się przed 
nami niezmierzony, horyzonty zdarzeń oddalały się bezustannie, 
jednocześnie z przekorą wyciągając ku nam zalotnie swe długie 
jak parseki ramiona. Reaktor, z braku innych zajęć, pobrzękiwał 
melodyjnie. Zniosło nas w dryft jak sto diabłów... 

Khem, wróćmy do wiosny, zatem. Była ci ona, jak mawia te-
raz wampir z tym swoim śmiesznym akcentem, zniekształconym 
przez nowy zestaw kłów prosto ze sklepu z pamiątkami w Whit-
by – yventful. Najpierw wszyscy patrzyli w telewizory, a ponie-
waż Redakcja własnego działającego nie ma, musieliśmy rozejść 
się po okolicy w poszukiwaniu jakichś przygodnych mieszkań na 
parterze, do których moglibyśmy pozaglądać. Zanim udało nam 
się zorientować w czym rzecz, nagle na ulicach zaroiło się od lu-
dzi z pochodniami. Przynajmniej tak nam się w pierwszej chwili 
wydawało, więc na wszelki wypadek nie czekaliśmy, żeby spra-
wdzić, czy w gdzieś tam nie połyskują w mroku i widły. Potem 
się okazało, że to nie były pochodnie, tylko świece, i że cała spra-
wa nie miała nic wspólnego z nami, ale lepiej dmuchać na zimne. 
Nie mamy najlepszych doświadczeń z szarżującymi tłumami. 
Nim się wszystko wyjaśniło, zdążyliśmy nawet okopać się na li-
nii korytarza (pierwsza barykada tuż przed windami, druga 
osłaniająca nas od strony schodów, trzecia już pod samymi 
drzwiami redakcji), i ku załamaniu morale atakujących, wywiesić 
za okno Rzecznika śpiewającego pieśni promocyjne z reklam 
środków czystości. Zresztą i tak wciąż mu się jeszcze odbijało 
Domestosem, co w pomieszczeniu tak naładowanym atmosferą 
skupienia (ze szczególnym naciskiem na słowo „skupienie”. Cze-
gokolwiek.) jak siedziba Redakcji powodowało pewien dyskom-
fort o zapachu morskiej bryzy. 

A kiedy się jako tako uspokoiło, spadła na nasze karki Zoł-
za, stanowczo domagając się likwidacji barykad i uprzątnięcia 
korytarza. Nie wzbudziło to szczególnego entuzjazmu, bo pozby-
wszy się sporej części nieokreślonego, hm... nazwijmy to budulca, 
zalegającego redakcyjne wnętrza, odzyskaliśmy niespodziewanie 
dostęp do kuchni, w której odnaleźliśmy niemały zapas kawy 
oraz konserwę wojskową. Kto chciałby takie bogactwo znów za-
sypać pod zwałami... budulca? Szefowa więc ostro zaprotestowa-
ła, twierdząc, że prędzej jej syff na palmie wyskoczy. Zołza się 
wściekła i zaczęła krzyczeć, że co to za czasy, że kiedyś mówiło 
się „kaktus na dłoni wyrośnie” i, że jeśli nie zmienimy swojego 
postępowania, to nigdy nie dostaniemy swojej unijnej dopłaty do 
ha. Na co z kolei zareagował Naczelny, że unijne dopłaty to on 
ma o tu, w głębokiej Brukseli, a poza tym ha, to po pierwsze, pi-
sze się przez „ch”, a po drugie, jego czuje się świetnie i nie wy-
maga żadnych dopłat, dziękuję serdecznie. Na to Zołza dostała 
wypieków i krzyknęła, że możemy sobie mówić, co chcemy, ale 

i tak wszyscy jesteśmy w targecie, czy tego chcemy, czy nie, i po-
stęp nas nie ominie. Na dźwięk słowa „target” zalśniły lufy. Ten 
moment wydał mi się najodpowiedniejszy, by jednak zabrać się za 
robotę. Dzięki temu w bieżącym numerze możecie przeczytać opo-
wiadania Agnieszki Chojnowskiej, Hanny Fronczak oraz Adama 
Cebuli, jak również fragment czwartej części cyklu sherwoodzkiego - 
"Wrota światów. Garść popiołu" - Tomka Pacyńskiego. 

 
Wasz Literaturoznawca  

 
PS. A potem się działo, oj działo, choć wolelibyśmy, żeby 

nie... Zupełnie niespodziewanie i bez jakiegokolwiek uprzedze-
nia wziął się Naczelny i bez pytania i naszego pozwoleństwa 
przeniósł gdzieś, na Chmurkę. Rzecznik powiedział, że to pewnie 
dlatego, że już nie mógł z nami, biedaczek, wyrobić. I, jak tak na 
tego bęcwała popatrzę, to sobie myślę, że coś w tym może być. 

Choć z drugiej strony, Na-
czelny w życiu by nam ta-
kiego numeru nie wykręcił. 
Widać miał jakieś swoje, 
musi ważne, powody. Nie, 
żebyśmy Mu nie mieli tro-
chę za złe, bo nawet nie 
zdążył nikomu powiedzieć, 
gdzie jest kluczyk do szu-
flady w jego biurku. A o po-
tencjalnych, ukrytych tam 
skarbach, Spielberg ma nie-
długo nakręcić kolejny film 
z Tomem Cruisem. Naczel-
nego ma podobno zagrać 
Danny De Vito. Bob Ho-
skins z nieujawnionych pra-
sie powodów rolę odrzucił. 
Za to Tom Cruise będzie 
grał szufladę. Sukces mu-

rowany, ale nie zmienia to faktu, że Kody do Fahrenheita (przy 
których kody Da Vinci, czy inne szmajery, bajery tajemnicze są 
niczym kod kreskowy z Tesco) tkwią zamknięte w owej szufla-
dzie. Swoją drogą, może być nawet ciekawie zobaczyć, jak je wy-
ciągają z Toma Cruise’a. 

 
Tymczasem Fahrenheita spróbujemy robić dalej sami. Nie 

wiemy jeszcze, czy nam wyjdzie, bo nawet jajo chrobocze teraz 
jakoś tak na smutno bardziej, a Szefowa wciąż powtarza, że się jej 
oczy pocą. Nic to, jakoś to będzie. Inaczej, ale jakoś. A jak się ko-
mu nie podoba, to z pretensjami proszę tam, o tam... Trzecia 
Chmurka po lewej. 

 
Dzięki, Pacy. 
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Obowiązkowe! 

Od czasu do czasu wspominam tu o książkach, których 
właściwie wspominać nie wypada. Z tego powodu, że każdy po-
siadacz świadectwa, choćby szkoły podstawowej, powinien mieć 
tę lekturę za sobą. No i właśnie, skoro na przykład coś staje się 
lekturą, to automatycznie są wielkie szanse, że przeczytane nie 
zostanie. Skoro coś jest przysłowiowe, coś staje się wręcz syno-
nimem, to tak dobrze wiadomo co „to” jest, że przecież nie sensu 
się zabierać, bo nie czyta się czegoś, co jest już znane. Nie czyta 
się czego, po czym nie spodziewamy się wymiany żadnej wia-
domości. W pewnym wieku wręcz nie wypada o pewnych książ-
kach wspominać, w pewnym wieku, są one synonimem infanty-
lizmu literackiego. 

Otóż, moi kochani, pozwolę sobie tu na lament, że upada 
ten świat... pisarski. Początkowo myślałem, że to tylko moje wra-
żenie, lecz dyskusja, która się wywiązała w drodze z pogrzebu 
Tomka z udziałem członka ZLP i absolwenta filologii polskiej 
utwierdziła mnie w tym przekonaniu. To na zasadzie, że jeśli 
trzeci Żyd mówi ci, że jesteś pijany, to się połóż. Choć się nie od-
zywałem, byłem owym trzecim Żydem i zaiste trzeba za praw-
dopodobny uznać fakt: lepiej się położyć. Zjazd poziomu tekstów 
bynajmniej nie jest jakimś zjawiskiem pokoleniowym. Coś się sta-
ło w ostatnich dwóch, trzech latach. Zjawisko to chyba dobrze 
określił NURS, stwierdzając, że ostatnio wszystkie przynajmniej 
średnie teksty są wydawane. Jest jeszcze coś, to chyba zjawisko 
„szybkich pieniędzy”. Autor dostaje, jak na polskie warunki, do-
syć konkretne kwoty od egzemplarza, wszelako książki sprzedają 
się szybko i krótko, więc żeby wyszarpać jakąś rozsądną kasę, 
trzeba pisać dużo. Niekoniecznie dobrze, byle DUŻO. Do tego 
dochodzi efekt domina: kandydat na gwiazdę pisarską, gdy bie-
rze dzieło z górnej półki którejś z naszych fandomowych gwiazd, 
w pewnym momencie dochodzi do naturalnego wniosku „takie-
go GNIOTA to ja też mogę napisać. Czemu nie miałbym zostać 
sławnym pisarzem?” No i próbuje. Osobiście nie jestem entuzjastą 
literatury amerykańskiej, chory wydaje mi się pomysł kursów pi-
sania książek... Ale właśnie zdaje się, że dzisiejszemu „tfórcy” wy-
produkowanemu w ciągu kilku ostatnich lat czegoś takiego zaczy-
na bardzo poważnie brakować. Albowiem o ile jeszcze początkowo 
za klawiatury, niestety, nie pióra łapali ludzie, jeszcze jako-tako 
z pisaniem obeznani, tak obecnie liczy się biegłość trafiania palusz-
kami w literki. Mam wrażenie, że najlepszymi pisarzami mają 
szansę zostawać obecnie kobiety, bo one to z reguły były w czasach 
maszyn do pisania najbieglejszymi ich operatorkami. 

Otóż książkę tę dedykuję przede wszystkim tym, co 
o karierze pisarskiej marzą. Jeśli kto nie czytał, jeśli jest w odpo-
wiednim wieku, gdzieś pomiędzy dziesiątym a setnym rokiem 
życia, ma przed sobą kilka godzin oderwania się od rzeczywisto-
ści, zanurzenia w barwnym świecie, choćby nawet nazywało się 
to angielską powieścią neoromantyczną, nic nie popsuje rozryw-
ki. A kto przeczytał, a zamierza sam takie coś zmajstrować, niech 
weźmie do ręki raz jeszcze. A może wyhamuje z rączkami na tej 
klawiaturze i się zastanowi, i na skutek tego wyjdzie mu coś 
znacznie lepszego. 

Jest jeszcze jedna sprawa: szukałem w polskim Internecie 
biografii Roberta Luisa Stevensona. Owszem, krótkie zdawkowe 
wzmianki. Może źle szukałem. Tak sobie myślę, że w świado-
mości większej części czytelników to jakiś ćwierćliterat, ciułacz 
groszy, osobnik łasy taniej popularności. Tymczasem na angiel-

skich stronach pisze się o nim „szkocki eseista, poeta, autor ksią-
żek fantastycznych”. Gdyby ktoś nie wiedział, to on wymyślił Dr 
Jekylla i Mr. Hyde’a. Żył krótko, dopadła go gruźlica, która ścina-
ła w tych czasach i biednych i elitę. Urodził się 13 listopada 1850 
w Edynburgu, zm. 3 grudnia 1894 w Vailima na Samoa, gdzie się 
osiedlił w 1888 roku. Z zawodu prawnik występował w obronie 
tubylców. Pierwsze artykuły publikował w The Edinburgh 
University Magazine (1871). Specjalnie to podkreślam, bowiem 
w świadomości potocznej to ktoś w rodzaju knajpianego opo-
wiadacza historii. Nie, to raczej był świadomy buntownik prze-
ciw wymuskanemu wiktoriańskiemu stylowi życia. Stevenson to 
po prostu jedna z ważniejszych postaci w historii współczesnej 
Europy. Nie jestem bibliotekarzem, mogłem się pomylić, ale coś 
mi się zdaje, że realnie dostępne po polsku z bogatej bibliografii 
mamy tylko dwie pozycje: „Dziwna historia dra Jekylla i Mra 
Hyde’a” i tę lekturę szkolną, o której piszę. Co więcej, książka 
znajduje się w sieci i nie trzeba wydawać na nią ani grosza, wy-
starcza „zagooglać”, a się na pewno znajdzie. No i na koniec sło-
wo o samym dziele, tytuł mówi sam za siebie „Wyspa Skarbów”. 
Pisze, że lektura dla klasy szóstej. Nie szkodzi. Najklasyczniejsza 
chyba z książek przygodowych. Jak głosi legenda, autor najpierw 
narysował mapę i wymyślił opowieść do niej, dla zajęcia swego 
dwunastoletniego syna, a potem rzecz złożył w całość na wyraź-
ne żądanie potomka. Chcesz pisać? Weź i sprawdź, jak się zawią-
zuje akcje, jak wprowadza kolejnych bohaterów, nie tylko jak się 
buduje napięcie, ale jak trzymać narrację. Czytaj i podziwiaj. 

  
Baron 

  

 
  
Robert Luis Stevenson  
Wyspa Skarbów 
Tłum.: Józef Birknamajer 
PWW Warszawa, 1997 
Stron: 234 
W sieci: 

http://www.dziecionline.pl/Biblioteka/Stevenson/wyspa/spis.htm 
 

Prywatnie 

Bez ogródek, prywata. Autora znam i że autor osobisty mój 
entuzjazm wzbudza, to mu robię reklamę. Co gorzej, nadużywając 
swej pozycji w redakcji, jaka by nie była, w związku z tym, żem 
klepacz klawiaturowy notoryczny, szantażuję, że do wklepania 
akurat to podeszło pod rączki, a jak minie pozwolą, to nic nie 
wklepię. Z prywaty! Nic tu nie pasuje, bo nie tylko nie horror, nie 
fantastyka, ale nawet nie epika, ani dramat choćby, ale LIRYKA. 

Liryka zaś ostatnio gatunkiem wymarłym, trującym czy 
niebezpiecznym, używanym na własny koszt, na własną odpo-
wiedzialność, pod groźbą całkowitej utraty gwarancji instrukcji, 
oraz niewykonania obdukcji, gdyby się co trafiło. Niestety, pry-
wata, liryka dla mnie jak najbardziej, zwłaszcza wierszowana. 

Poezja: zapewne ją znacie od strony koturnowej, nadmu-
chanej, albo marmurowej, że Słowacki Wielkim Poetą jest, a jak 
nie, to w pysk. Istnieje jednak typ znany od samego zarania: 
fraszka, krotochwila, żart także poetycki. Istnieją autorzy, którzy 
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nie mają zamiaru rzucać nas na kolana, powalać siłą uczuć czy 
mocą intelektu, ale którzy szukają w nas partnerów do inteli-
gentnej rozmowy i którzy bynajmniej nie sądzą, żeśmy beztwa-
rzowym targetem. Wołają w ciemność widowni, „Hej, jest tam 
kto? A odezwij się który!” 

Preteksty? Uhahacie się, rozchmurzycie, może czasami roz-
buchacie, a wreszcie na koniec rozsmakujecie. Trzeba wszak 
udzielić młodzieży niezwyczajnej tatowych instrukcji, jak się 
trunki mocniejsze od piwa i coca coli pija: łyczkami, powoli. Nie 
od razu pół litry, bo wystąpią straszne sensacje. Z czasem się wy-
trenujecie i można będzie więcej, ale za każdym razem musicie 
zachować umiar, bo po tym można rozrabiać i towarzysko się na-
razić, rymnąć komuś niespodzianie i dopiero będzie! No i pre-
tekst najważniejszy: autor, także Wasz kumpel (a przynajmniej 
niektórych), producent tekstów do naszego dzielnego pisma, mi-
łośnik fantastyki i przygody, tej ostatniej także w plenerze, po 
prostu Grzegorz Żak, jakiego znacie. 

Nie wiem, gdzie się to nabywa, ja nabyłem po znajomości, 
może i Wam się uda. Jak mleko prosto od krowy, tak wiersza 
wprost od poety. W spożywczym? 

  
Baron 

 
  
Grzegorz Żak 
Spostrzyżyny (Pierwsze Spostrzyżyny?) 
Ad Rem, Jelenia Góra 
Stron: 168 

 

Raczej koniec 

Nie bardzo wiem, z czego to się bierze, że świat opisywany 
przez Verne’a zachował swą literacką witalność. Kiedy czyta się 
opis Paryża w roku 1960, właściwie z niczym nie udało się ge-
nialnemu futuryście trafić. Nie przewidział kolejek elektrycz-
nych, rozwoju energetyki. O ile nie można mu mieć za złe, że nie 
śniła mu się informatyka, to powinien już małe co nieco wiedzieć 
o maszynach cieplnych i wysnuć jakieś wnioski, co w związku 
z nimi ludzkość może czekać. Choć nie mógł znać silników spali-
nowych, powinien wiedzieć o opatentowanym w 1806 roku silni-
ku powietrznym pastora Stirlinga i znaleźć w przyszłym świecie 
jakieś zastosowanie dla podobnych jemu maszyn. 

A jednak gdy czytamy czy o teleskopie do odczytywania ra-
chunków w głównej księdze banku, czy o elektrycznych forte-
pianach, czy o piekielnej maszynie do wskrzeszania topielców 
elektrycznością, to chyba nie myślimy o tym, jak to odległe od na-
szego czasu. Te wizje, mimo że nie trafione, mają w sobie „coś”. 
Podobnie do dziś dnia przemawiają zupełnie już technologicznie 
przebrzmiałe opisy Stanisława Lema sterowni statków kosmicz-
nych z lampowymi urządzeniami, z mechanicznymi wskaźnika-
mi wychyłowymi. Zawsze mam podejrzenia, że epoki albo mają 
w sobie jakiś urok i estetyczną spójność, albo produkują po sobie 
tylko wysypiska śmieci. 

Co ciekawe, owa śmieciowość dotyczy także problemów 
wizji świata. Czasami kompletnie błędnie sformułowane proble-
my zachowują swoistą witalność poprzez stulecia, pojawiając się 
na kartach powieści jako niezbędne anegdoty, czasami rzeczywi-
ste problemy tracą swą nośność, nim naprawdę zostaną poprzez 
postęp technologiczny rozwiązane. 

Zastanawiałem się, co naprawdę takiego nietrwałego jest 
w tej książce, co sprawiło, że w stosunkowo nieznaczącym w po-

równaniu do poprzednio wymienionych czasie od jej ukazania 
się, wyraźnie straciła kolor i powab? Myślę, że na swój sposób 
jest winien obowiązujący w epoce i styl myślenia i, co za tym 
idzie, styl pisarski. Swoista śmieciowość naszych czasów, gdzie 
każde rozwiązanie jest nietrwałe, plastykowe, tymczasowe, jed-
norazowe i do szybkiego wyrzucenia do kubła. Brak zrozumienia 
mechanizmów napędzających nasz świat powoduje, że zamiast 
nich w książkach pojawiają się współczesne demony, służby spe-
cjalne, telewizje, korporacje, które działają zgodnie z prawami, 
sobie tylko znanymi. 

Uczciwie muszę przyznać, że w tekście znać robotę fachow-
ca, autor bowiem to postać znana, autor scenariuszy telewizyj-
nych ostatnio do „Kryminalnych” i jeden ze współautorów „Pen-
sjonatu pod Różą”. Zastrzegam, że jako osoba zupełnie nieseria-
lowa mogłem coś pokręcić, ale nazwisko to wymienia się w zwią-
zku z tymi tytułami. Jest także tłumaczem, generalnie zawodow-
cem, zajmującym się tak zwaną kulturą masową. I myślę, to po-
czucie i wyczucie aktualnej popkultury tchnęło w książkę, której 
tematem jest długowieczność, (nieśmiertelność?) ducha czasów 
epoki tymczasowych przedmiotów z plastyku. Szkoda, bo choć 
robota solidna, w rezultacie rzecz trąci sztucznością, tekst się wy-
raźnie przeterminował. 

  
Baron 

 
  
Marek Kreutz 
Koniec końców 
Czytelnik, 1991 
Stron: 252 
 
 

Wydobyte z wykopalisk 

Z tą książeczką naszły mnie dwie refleksje. Pierwsza może 
raczej kpiarska, że jak się wkoło rozejrzeć, to mamy dostatek pi-
sarzy. Oczywiście, gdy trzeba coś napisać, to nie ma komu, ale 
czytać jest co. Rzecz tylko w tym, by nie zamykać się w jakimś 
kręgu jedynie słusznej literatury, zwłaszcza tego, co wydano tyl-
ko w ciągu ostatnich lat, albo na przykład tylko w nowym ciągle 
XXI wieku. Muszę także przyznać, że widząc wyprzedaże, dosta-
ję „małpiego rozumu”, gdy wystarczy wyciągnąć jedną monetę 
z trzosa i dostać za nią na przykład 10 (tak!) książek, którymi da 
się zatkać kilka wieczorów i na dodatek nie zgłupieć od lektury. 

Druga refleksja, może bardzie poważna, że następuje wła-
śnie w książkach konsumpcja wiedzy, którą ludzkość zdobywa. 
Można by sądzić, że psu na budę zdadzą się archeologów grze-
bania w ziemi, historyków po starych papierzyskach. Tymcza-
sem, jak mi się zdaje, i to, co powinno być nauką czystą, samą 
w sobie i samą dla siebie, wiedza o czasach minionych o zaka-
markach historii, których znaczenie zostało całkowicie zatarte, 
zamienia się w całkiem przyjemnie brzęczącą monetę, a przynaj-
mniej staje się pasją dla wielu młodych ludzi. Otóż okazuje się, że 
opisując historie w realnie istniejących niegdyś a dziś pracowicie 
odtworzonych światach, można zyskać jakieś zainteresowanie 
czytelników i oczywiście proporcjonalne do niego honoraria. Co 
chyba jest także istotne, wiedza choćby i z awanturniczych ksią-
żek nabyta, byle jednak o realnym świecie ma wartość. Gdy 
wiemy, jak się kiedyś ubierano, co się jadło, jakie były stosunki 
między ludźmi, to jest to materiał do refleksji, także o naszym 
świecie, i to tym cenniejszy, że zdobyty eksperymentalnie. Nie 
wydumany, ale prawdziwy. Jeśli nawet autor czegoś nie zrozu-
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miał czy źle wymyślił, to my mamy szansę poskładać to do kupy. 
Otóż koneserów ciągną te prawdziwe światy, chcą je poznawać, 
najwyraźniej dzięki kontaktowi z realną historią coś się w gło-
wach szybko układa, pewnie to daje wielką przyjemność. 

Nie, na wikingach się nie znam ani trochę, przynajmniej 
w porównaniu z naszym redakcyjnym ekspertem. Muszę jednak 
powiedzieć, że lektura jest dla mnie przyczynkiem do badań nad 
historią bynajmniej nie samych wikingów i spraw z nimi związa-
nych, lecz powstania współczesnego ruchu ludzi zainteresowa-
nych tym ludem. O ile bowiem łatwo wykopać bibliografię badań 
naukowych, to z odszukaniem publikacji czy to popularyzator-
skich, czy tym bardziej konsumpcji wiedzy na gruncie beletry-
styki, już znacznie trudniej. Patrząc choćby na datę wydania, 
trzeba stwierdzić, że pewnie dobre 15 lat temu było już duże za-
interesowanie tematem, że ruch, który wydaje się kulturową no-
wością, produktem upadku komuny, miał swe mocne i znacznie 
wcześniejsze korzenie. Choć opowieść jest typowo słowiańską le-
gendą, marzeniem romantyków o początkach słowiańskiego pań-
stwa polskiego, ze sporą dawką bogoojczyźnianego dydaktyzmu, 
to wikińskie wątki rzecz ubarwiają i na swój sposób scalają. 

Sam autor jest dla mnie pewnym odkryciem. Udało mi się 
wyszukać tytuły sześciu jego pozycji. Jak można się zorientować 
po tytułach i notatkach, ma on dość dobrze ustalone zainteresowa-
nie okołomorskimi tematami. Książeczką napisana jest sprawnie, 
choć może odstraszyć starszego czytelnika wyraźnym nakierowa-
niem szeregiem tropów, jak wiek głównego bohatera, czy sposób 
narracji, na nastoletniego czytelnika. Obawiam się jednak, że tego 
ostatniego właśnie skutecznie odstraszy stylizacja języka, obfitość 
historycznych szczegółów i akcja, którą trzeba śledzić jednak 
z uwagą, gdy weźmiemy współczesne (o kilkanaście lat młod-
sze) powieści. Zaletą są także ilustracje (rysowała Magdalena Wol-
nicka-Maryniak) i obwoluta książki (Michał Maryniak), najwyraź-
niej prawdziwych plastyków, którzy jeszcze potrafią rysować. 

  
Baron  

 
  
Stefan Henryk Deskur 
Powrót 
Tłum.: Tłumacz 
Wydawnictwo Bellona, 1991 
Stron: 133 
 

 

Piekielnie zły tytuł 

Czy zdarzyło Wam się kiedyś, Drodzy Czytelnicy, trafić na 
kogoś, kto nie czytał na przykład "Diuny"? A jeszcze takiego, co 
uwielbia fantastykę, wszelkie space operas (czy jak toto napisać, 
wiele oper kosmicznych, zagadka gramatyczna, jak odmienić 
niekoniecznie zgodnie z prawidłami, lecz zgodnie duchem?), któ-
remu możecie tryumfalnie obwieścić istnienie dzieła takowego, 
a potem śmiertelnie zazdrościć, że on tę lekturę ma dopiero 
przed sobą? Otóż mnie się zdarza, być tym, co „Diuny” czy innej 
kanonicznej lektury nie czytał, i przyznaję, że odkrywając coś ta-
kiego, zastygam w pozie cielęcego zachwytu. 

Moje podróże po księgarniach miewają w sobie także coś 
z wypraw Columba. Co prawda tylko na swój użytek mogę od 
czasu do czasu odkryć Amerykę, a na dodatek nie tę zarośniętą 
nieznośnym wściekłym zielskiem, pełną jadowitych węży i dzi-
kusów gotowych wsadzić mnie do kotła przy pierwszej nadarzają-
cej się okazji, ale odkrywam sobie od czasu do czasu Stany Zjedno-

czone Ameryki Północnej, w pełnej krasie ichniejszej Asfaltowej 
Dżungli. Od czasu do czasu, dzięki mojemu czytelniczemu dyle-
tanctwu trafiam na kogoś, kogo filolog ma na portrecie przybitym 
wysoko do ściany. Czasami jakbym Sienkiewicza odkrywał. 

Michel Zevaco od razu mnie zaintrygował. Co prawda 
okładka sugerowała jakąś polską produkcję pod pseudonimem, 
lecz już informacja, że jest to reedycja oparta na wydaniu z roku 
1930 sugerowała, że tomikiem zainteresować się warto. Zwłasz-
cza, że zapłaciłem za niego 50 groszy... 

Żyjący w latach 1860-1918 francuski autor należał do najlepiej 
opłacanych literatów swoich czasów. W notatkach biograficznych 
uparcie powtarza się informacja, że wydawcy płacili mu franka za 
wers. Swoją niezwykłą popularność zawdzięcza pilnym naukom 
u Aleksandra Dumasa. Wziął z nich prawie wszystko, co stanowi 
o tym, że do dziś stanowią kanon powieści awanturniczej, płaszcza 
i szpady. Z naciskiem na „prawie”... To lojalnie zastrzegam. 

Tym niemniej, muszę także powiedzieć, że warsztat literac-
ki naszego autora jest na wysokościach nieosiągalnych dla lwiej 
części obecnej stawki naszych współczesnych mistrzów. Złośli-
wie powiem, że nie tylko zauważył, że potrzebne są wstęp, roz-
winięcie i zakończenie, ale prócz akcyjnego zawiązania intrygi, 
jeszcze przesłanie. Zauważył także, że potrzebna jest cała galeria 
bohaterów. Kogóż mamy? Piękną, niewinną dziewicę, której gro-
zi wyjątkowo ohydne pokalania przez paskudnego zboczeńca, 
szlachetnego i zuchowatego młodzieńca, który staje w jej obronie, 
obłąkane i złe kobiety, oraz kilka postaci historycznych, które 
ścierają się w dramatycznym, stanowiącym kwintesencję ich 
działalności słownym pojedynku. Oraz inni. Jak w liście płac ki-
nowego filmu. Jacy... to trzeba zobaczyć samemu. 

"Piekielna zemsta" jest częścią cyklu, na który składają się 
jeszcze "Błazen królewski", "Królestwo żebraków" i "Tryumf 
sprawiedliwości". 

Książka, jak przystało na przedstawiciela gatunku "płaszcza 
i szpady", ma jasną akcję, która, co prawda zaczyna się od prawie 
filozoficznej awantury, lecz tak dobitnie wyłożonej, że do nie-
dawna nikt nie miał wątpliwości, której drużynie kibicować. Ma 
zwroty dziejów tak niespodziewane, jak tylko mogą być niespo-
dziewane, tajemnice, odrobinę magii i stojący za tym wszystkim 
ogląd świata, niebudzący do niedawna zastrzeżeń. Do niedawna, 
bowiem dziś pojawili się tacy, co pomysły Ignacego Loyoli, wy-
łożone wg Michela Zavaco, uznaliby za całkiem sensowne. Ci 
zaś, którym wątpliwości dane nie będą, skrzywią się nad schema-
tyzmem akcji, schematyzmem psychologii, tu i ówdzie uśmieją 
się serdecznie z tego, co wyszło autorowi, gdy starał się sprostać 
wymogom mód literackich. A tytuł, faktycznie, jest wyjątkowo 
kiepski. 

  
Baron 

 
  
Michel Zevaco 
Piekielna zemsta 
Wydawnictwo "Przygoda" Szczecin 1990 
Na podstawie Wydawnictwa Stanisława Cukrowskiego,  
Warszawa 1930 
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Elementarz błędów 

Pokaż mi swoje błędy, a powiem Ci, jakim jesteś 
pisarzem... 

 
  

Zbioru felietonów Feliksa W. Kresa rekomen-
dować nie trzeba – zgodny chór recenzentów 
zrobił to przede mną. Nie mam zamiaru się wy-
łamywać – polecam szczerze i z przekonaniem, 
a nawet pozwolę sobie nieco kategorycznie 
huknąć: DO LEKTURY MARSZ! 

 
W zasadzie jedynym problemem jest adresowanie Galerii 

złamanych piór. Kto ma do lektury udać się marszem dziarskim? 
Innymi słowy, któż ma być targetem tej książki? Odpowiedź 
wcale nie jest tak jednoznaczna, jak się wydaje interpretatorom 
podtytułu: „Jak nie należy pisać książek”. Popełniony został błąd 
odbioru, zapomniano bowiem, że umysł ludzki niechętnie i ze 
stanowczym oporem przyjmuje małe, a jakże znaczące słówko 
„nie”. To nie jest poradnik omawiający, jak należy pisać książki, 
to zbiór o błędach. Nie jest to zatem zestaw porad dla autorów in 
spe, choć są oni pośrednio współautorami felietonów – dostarcza-
ją przykładów do krótkich rozważań w wybranym temacie. 

A skoro nie dla przyszłych mistrzów pióra, to dla kogo jest 
Galeria...? To oczywiste: dla odbiorców literatury. Wszystkich, 
bez wyjątku. Dlatego właśnie rozkazujący ton pojawił się już na 
początku niniejszego omówienia. Zbiór felietonów Kresa winien 
być skierowany do szeroko rozumianej grupy docelowej. Nie po 
to, aby czytelnicy zaczęli pisać – sam autor ewidentnie do tego 
nie zachęca. W jakim zatem celu czytelnik ma zgłębiać elemen-
tarne zasady stylistyczne? Jest wiele powodów. Choćby dla przy-
jemności ujrzenia, jak się mistrz pastwi nad terminatorami, bezli-
tośnie obnażając niedoskonałość ich dzieł. Albo dla barwnego, 
pełnego humoru, ale też ostrej ironii, języka, jakim posługuje się 
autor – stanowczo opowiadający się po stronie rzemieślników li-
teratury, tych, którzy uznają język za najważniejsze narzędzie 
komunikacji z odbiorcą. 

A przede wszystkim warto przeczytać dla przypomnienia ru-
dymentarnych zasad gramatycznych. Bowiem język polski skarlał 
nieprawdopodobnie ostatnimi czasy, uprościł się i zaśmiecił. I nie 
chodzi tu o wyrazy obce, anglicyzmy czy amerykanizmy, lecz 
o spłaszczenie, stagnację komunikacyjną. Nie ma co ukrywać, coraz 
gorzej władamy mową naszą ojczystą, a tendencja ta przenosi się na 
język literacki – coraz mniej zindywidualizowany, coraz prostszy 
stylistycznie, coraz bardziej przymulony i nijaki. I Kres, z głoszonym 
ex cathedra postulatem o poprawność wypowiedzi literackiej, jako 
podstawy pisarstwa, jest strażnikiem tego, co w literaturze zawsze 
było niezwykle cenne – wzorców językowych. 

Rzecz jasna, autor Galerii złamanych piór nie zgłębia spraw 
skomplikowanych, dotyczących indywidualizacji stylu, konstru-
kcji fabuły, stopniowania napięcia, zarysowania psychologicz-
nych portretów postaci, etc. Skupia się na podstawowych zagad-
nieniach: zaimkach, porządkach opisu, spójności logicznej zdań. 
Sięga do trochę trudniejszych tematów, gdy np. omawia metafo-
ry i związki frazeologiczne, czy rozważa aspekty twórczości lite-
rackiej, roli języka, czy sporów dotyczących rozumienia pisar-
stwa. Ale tak naprawdę, jest to powtórka ze szkoły podstawowej, 
nie ma wątpliwości. Rzecz jednak w tym, że żadnej nauki nie za-
czyna się od zagadnień skomplikowanych – by uczyć geometrii 

wykreślnej, trzeba najpierw wyjaśnić pojęcie figur i pokazać, 
czym jest trójkąt, koło czy kwadrat. A Kres, znakomity wykła-
dowca, o podstawach mówi nie tylko klarownie, ale również 
zajmująco. Jest coś, co warto odkryć na nowo, czytając felietony 
o błędach pisarskich: komunikacyjna jakość języka, która pozwa-
la żywić nadzieję, że nudne i zapomniane z czasów szkolnych 
podstawy gramatyczne, zostaną jednak zapamiętane przez czy-
telników. Znajomość tych prostych reguł pozwoli bowiem, w mo-
im przepełnionym nadzieją mniemaniu, wywrzeć wpływ na 
umysły odbiorców i skłonić ich do stawiania literaturze wyma-
gań formalnych, dzięki świadomemu rozróżnieniu języka od beł-
kotu, indywidualnego stylu od miernoty. Poza tym, nikomu nie 
zaszkodzi, jeżeli pozna warsztat pisarski od kuchni, w końcu na-
rzędzie, jakim posługuje się zarówno autor, jak i czytelnik, jest 
jedno – to język. I poznamy język w Galerii... na dwóch płaszczy-
znach – elementarza błędów oraz języka autora felietonów, 
otrzymamy zatem materiał porównawczy: prace terminatorów 
i prace mistrza. 

Dzieła doskonałe zdarzają się jednak rzadko, Galeria... rów-
nież ma kilka mankamentów. Głównym jest nieporządek, z któ-
rego zresztą sam autor zdaje sobie sprawę, co innego bowiem fe-
lieton zamieszczany raz na miesiąc w periodyku, będący reakcją 
na problemy poruszane przez czytelników lub terminatorów pió-
ra, co innego natomiast książka. Chaos, bałagan powtórzeń, zdaje 
się wpisany w zbiór. Felietony uporządkowane są po prostu 
chronologicznie w dwa cykle: „Kącik złamanych piór”, znany 
z Feniksa i „Galerię Osobliwości” – z Science Fiction. Szkoda, że 
wydawca nie pokusił się o segregację wg klucza tematycznego. 
Może wymusiłoby to selekcję, a na pewno wpłynęło na przejrzy-
stość całości. Wypada również wspomnieć, że reklama na okład-
ce mija się z prawdą (czy już nie czas dodać, jak zwykle?) – 
z prezentowanych w ostatniej części tekstów, dwa ukazały się 
drukiem, nowa jest tylko Różowa sukienka, nieuzasadnione jest za-
tem sformułowanie: „Zawiera niepublikowane opowiadania". 

Pomimo drobnych mankamentów, polecam, a gdybym mo-
gła, to nawet nakazałabym lekturę. Nie autorom in spe lub debiu-
tantom – nie oni są targetem tej książki, o czym świadczy zalega-
jąca w księgarniach wielka liczba półkowników (Niegdyś termin 
ten określał filmy, które, z powodu zakazu rozpowszechniania 
wydanego przez cenzurę „dla dobra narodu”, przez lata kurzyły 
się w magazynach. Postuluję jednak o rozumienie dosłowne – ja-
ko określenia towaru, który zalega na półce) napisanych przez 
tych, którym zdawało się, że o języku wiedzą wszystko. 

  
Małgorzata Koczańska 

  
Feliks W. Kres 
Galeria złamanych piór 
Fabryka Słów, 2005 
Stron: 416 
Cena: 25,00 
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Głębia zdradliwie pozorna 

Podobno do szczęścia niewiele potrzeba, 
z wyjątkiem błękitnego nieba. Niebo nad 
Półwyspem, uniwersum wykreowanym na 
kartach zbiorku, jest błękitne, a jakże. Mie-
szkańcy Półwyspu powinni więc być szczę-
śliwi. Jednak uznali, że do szczęścia trzeba 
im czegoś więcej. Sięgnęli po magię, która, 
nieprzypadkowo, naznacza swoich wybrań-
ców oczami błękitnymi jak niebo. Magowie 
bowiem muszą sięgać właśnie w niebo, gdyż 

to w niebiańskich sferach krążą demony, których spętanie jest 
warunkiem sine qua non wszelkiej poważniejszej magii. 

Demony, okiełznane, zaprzęgnięte do spełniania ludzkich 
życzeń, czasem wręcz sprzężone z marmurowymi budowlami, 
postawiły fundamenty wielkich miast Półwyspu i fundamenty 
władzy książąt-magów. Fundamenty piękna, porządku i szczęś-
cia. A jednak zbiorek opisuje stopniową degradację i upadek tej 
niezwykłej cywilizacji, której symbol stanowi Brionia, perła 
wśród tamtejszych miast i siedziba najpotężniejszych magów. 
Fundamenty zatem okazały się tylko pozornie trwałe. Bo demon 
zawsze w końcu się wyzwoli, a pierwszą jego myślą będzie ze-
msta. Magia to podniecające, ale zarazem niebezpieczne wyzna-
nie, ściśle związane z odpowiedzialnością. Gdy pozory się roz-
wieją, pozostają zgliszcza. 

O słuszności powyższej konstatacji świadczą wszystkie 
opowiadania, których bohaterowie są bezwolnymi ofiarami ma-
gii (Grazziano i jego życzenie), albo mścicielami używającymi jej 
jako narzędzia (Sirocco, Arachne), albo jej sługami wbrew woli 
(Nino, fra Gioele). Magia niszczy nie tylko materię, ale także du-
sze. Najtrudniej zrozumieć to samym magom. Zrozumienie naj-
częściej przychodzi, ale za późno (Bajarz). 

Świat Półwyspu został zbudowany perfekcyjnie. Pod 
względem stylistycznym każde z opowiadań tworzących Wody 
głębokie jak niebo jest wręcz małym arcydziełem. Tylko podziwiać. 
Jest jednak pewien problem. Nic z tego nie wynika, poza niezbi-
tym dowodem talentu autorki. Dlaczego? Teraz siłą rzeczy mu-
szę mówić o własnych czytelniczych odczuciach, które są subiek-
tywne i zapewne wiele osób ich nie podzieli, co jednak nie zmie-
nia faktu, że czytając, kompletnie nie zaangażowałam się emo-
cjonalnie (no, może raz coś drgnęło w trakcie lektury Zaćmienia 
serca, które notabene, uważam za najmocniejszy punkt zbiorku). 
Pochłonięta konstruowaniem monumentalnego uniwersum Anna 
Brzezińska najwyraźniej zapomniała o bohaterach. Zostali ze-
pchnięci na boczny tor, a przecież to oni, jako spiritus movens 
wszelkich historii, są najważniejsi i należy im poświęcać najwię-
cej uwagi. Bo inaczej nie przyciągną uwagi czytelnika. 

I zaiste, żadna postać (poza Arachne, ale niewielka to pocie-
cha) nie jest w stanie zaintrygować na dłużej. Wszystkie wydają 
się być pozbawione duszy, sztuczne, bezwolne – niczym czło-
wiek spleciony z demonem. Próżno tu szukać niezależności Zło-
ciszki, charyzmy Babuni Jagódki czy nawet naiwności Twardokę-
ska. Bohaterowie działają, ale jak kukły, których jedyną motywa-
cją jest to, że ktoś właśnie pociągnął taki, a nie inny sznurek. 
Owszem, z bohaterami literackimi zawsze jest tak, że robią to, co 
im każe idea twórcy. Sztuka jednak polega na tym, żeby nie było 
widać sznurków. Tutaj się nie udało. 

I oto dlaczego Wody głębokie jak niebo, które formalnie rzecz 
biorąc, powinny zachwycać, w rzeczywistości nie tylko nie za-
chwycają, a rozczarowują, pokazując, czym mogłyby być, gdyby 
nie zaburzone proporcje, które sprawiły, że ich głębia stała się 
zdradliwie pozorna. 

 Agnieszka Chojnowska 

  
Anna Brzezińska 
Wody głębokie jak niebo 
RUNA, 2005 
Stron: 368 
Cena: 28,50 
 
  

Akwila w Krainie Czarów 

 Są takie pozycje, książkowe albo filmowe, 
które odczytuje się jakby dwuetapowo. 
Pierwsza warstwa – taka najprostsza, którą 
rozumieją na przykład dzieci – postrzegana 
jest przez konkretne myślenie. Druga – głę-
biej zakamuflowana i odcyfrowana poprzez 
odniesienie do abstraktów – zarezerwowana 
jest dla rodziców tych dzieci. Tak funkcjonu-
ją kreskówki na „Cartoonie”, hity kinowe ze 
stajni Pixar i Dream Works, chociażby Shrek. 

Rodzice śmieją się w zupełnie innych momentach niż dzieci. 
A raczej – osobnik dojrzały będzie śmiać się częściej, bo w każ-
dym dorosłym kawałek dzieciaka wciąż sobie rośnie zdrowo. 

Są też takie książki, choćby Alicja w Krainie Czarów Lewisa 
Carrola albo Kubuś Puchatek Alexandra Alana Milne, żeby wy-
mienić te najpopularniejsze. Alicję... porównuje się do Odysei, 
przypisuje się jej odniesienia do okultyzmu, a Kubusiową filozo-
fię do taoizmu. Jakie dziecko potrafi to zrozumieć? 

W podobnym „stylu” jest stworzona najnowsza książka 
Terry’ego Pratchetta Wolni Ciutludzie. Powieść trochę dla dzieci, 
a trochę bardziej dla dorosłych. 

Te „trochę dla dzieci” to fabuła odczytywana na podsta-
wowym poziomie: w uroczej krainie, zwanej Kredą mieszka ro-
dzina Dokuczliwych. Rodzina znana i szanowana, bo jej człon-
kiem była babcia Dokuczliwa – czarownica, mająca posłuch 
u wszystkich. Najlepsza pasterka w Kredzie, ze świetnymi psami 
pasterskimi. Dziś babcia żyje jedynie we wspomnieniach głównej 
bohaterki, dziewięcioletniej Akwili Dokuczliwej, która zamierza 
zostać również czarownicą. Powody są dwa, raz: dorównać babci 
w umiejętności rządzenia ludzkimi sercami, dwa: żeby nikt inny 
nie cierpiał z powodu posądzeń o ukryte czarownictwo, chce być 
czarownicą jawnie. I już tu zaczyna się „trochę bardziej dla doro-
słych”: pewna uboga staruszka została przez ciemną społeczność 
Kredy uznana za wiedźmę, która porwała i zjadła syna barona. 
Skazana na ostracyzm, wygnana z mizernej chałupy, sczezła 
gdzieś w kącie... 

Akwila zajmuje się tym, czym większość mieszkańców – 
pilnuje owiec, dodatkowo zajmuje się również swoim paroletnim 
bratem Bywartem, nieznośnym i wciąż lepkim dzieciakiem. Kre-
da jest miejscem, w którym przenikają się dwa światy – rzeczy-
wisty, znany dziewczynce od narodzin, i „magiczny” – pojawia-
jący się a to w działaniach babci Dokuczliwej, a to przybywający 
wraz ze studentami, którzy za marchewkę i jajka opowiedzą 
Akwili o dalekich krajach. Oba światy są przez dziewczynkę 
oswojone, przynajmniej z pozoru. 

Aż tu nagle okazuje się, że oprócz nich istnieje jeszcze jeden, 
tym razem równoległy. Taki, który rządzi naszymi snami, 
w którym postaci i wydarzenia podlegają swoistej logice. Za-
władnęła nim zła Królowa, to ona plącze ścieżki wkraczającym 
do sennej krainy, ona czaruje, karze i nagradza swoich podda-
nych. Wreszcie to Królowa decyduje, kiedy zetknąć oba światy ze 
sobą. Moment i miejsce wybiera sobie dość nieszczególne – 
z krainy Kredy uprowadza Bywarta. Oczywiście Akwila posta-
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nawia odszukać braciszka i jest mocno w swym postępowaniu 
zdeterminowana. 

I na tym jakby kończy się „trochę dla dzieci”, na podobień-
stwie do Królowej Śniegu Andersena. Można by zakrzyknąć: gdzie 
ty, Kaj, tam ja, Gerda... 

Czas na „trochę bardziej dla dorosłych”: świat przedsta-
wiony to ulubiony świat Pratchetta – Świat Dysku. A na nim, 
wiadomo, rzeczy cudowne dla nas, czytelników, tam są zupełnie 
zwykłe, na przykład łaskotanie pstrągów pod brodą. Senna kra-
ina to nic innego jak tylko kolejny kraj, jak Klatchu, który grani-
czy z Kredą cienką, niematerialną granicą. Odnajdujemy rzeczy, 
które znamy z wcześniejszych powieści Pratchetta, spotykamy 
nawet starych znajomych... Ale tak jak w innych książkach autora 
– nie jest tak śmieszne jak się na pozór wydaje. Bo czy są śmiesz-
ne potwory z sennych koszmarów? Jak często budzimy się 
w środku nocy zlani potem? Dzięki przygodom Akwili, mały 
czytelnik może spróbować się z potworami oswoić, przynajmniej 
postarać się stawić im czoła. Ale żeby tak się stało, to osobnik do-
rosły musi książkę sam przeczytać, zrozumieć i polecić dziecku. 

  
Karolina Wiśniewska 

  
 
Terry Pratchett 
Wolni Ciutludzie 
Tłum.: Dorota Malinowska-Grupińska 
Prószyński i S-ka, 2005 
Stron: 222 
Cena: 29,90 

 

Złe zło 

  
Na początku kwietnia, nakładem wydaw-
nictwa Fabryka Słów trafił na półki księgar-
ni debiut książkowy pary pisarzy Jacka Pie-
kary i Damiana Kucharskiego Necrosis. Prze-
budzenie. 

Pisanie „na spółkę” zawsze budzi moją 
szaloną ciekawość. Zapewne podsyconą 
dywagacjami Andrzeja Sapkowskiego, który 
w Rękopisie znalezionym w smoczej jaskini za-
stanawiał się, jak to można pisać we dwóch 
czy dwoje. Najbardziej podobała mi się kon-

cepcja, że jeden autor pisze od początku, drugi od końca, 
i w połowie im się schodzi... Jakby to nie było w każdym razie, 
Piekara i Kucharski zgrali się na tyle dobrze, że nie widać nawet 
miejsca, w którym im się zeszło. Najdrobniejszy szew nie został 
i przed faktem tym, a konkretniej przed możliwościami warszta-
towymi obu pisarzy, chylę głowę z uznaniem. Zupełnie jakby 
wszystko spłynęło spod pióra jednego autora. 

Książka to zbiór pięciu opowiadań, czy, jak kto woli, nowe-
lek. Każde z nich stanowi na pozór odrębną historię, osadzoną 
w realiach tego samego świata, rozgrywającą się w różnych jego 
zakątkach, aczkolwiek mniej więcej równolegle. Owa spójność 
chronologiczna nie jest jednak jedynym elementem wiążącym 
opowiadania. Wszystkie mają bowiem wspólnego bohatera. 
A jest nim zło. 

Bo zło jest wokół nas. Tak naprawdę to wszędzie. Wystar-
czy wyjść za próg. Wystarczy się trochę rozejrzeć. Trochę uważ-
niej niż zwykle, bo bywa, że nie dostrzegamy go, ukrytego za fa-
sadą spraw zwyczajnych i codziennych. 

Niewydarzony egzorcysta. Drobny oszust, który, pod groź-
bą utraty życia, musi nagle sprostać zadaniu, jakiego sam z wła-
snej woli nigdy by się nie podjął. 

Niedorostek, wieczna ofiara swojego ojca, którego trawi nie-
nawiść do swego oprawcy. 

Księżniczka, zagubiona w wiecznej ciemności, jaką jest śle-
pota. Wychowana w chłodzie kamiennych murów zamku i nie-
chęci królewskiego ojca. 

Synowie dwóch rodów, uwikłani w wiekową vendettę, wy-
chowani w zapiekłej nienawiści. 

Złodzieje i mordercy, dla których jedynym środkiem do ce-
lu są gwałt i przemoc. 

Pozornie nieważni. Bynajmniej nie wyjątkowi. 
Pospolite oszustwa, nieszczęścia jakich wiele, zwyczajne 

problemy, powszechne pragnienia. Nic nadzwyczajnego. Zawo-
dowy kłamca, przerażone, niekochane dzieci, nienawiść, odrzu-
cenie, strach, ból, choroba, brak akceptacji. Ile takich kamyków 
potrzeba, by ruszyć lawinę? Niewiele, jak się okazuje. Wystarczy 
tylko kogoś, kto uformuje, splecie ze sobą owe drobne pęknięcia 
i utworzy z nich bramę dla zła o wiele większego – takiego, któ-
rego już nie da się przeoczyć. 

Osobiście tę alegoryczność uznałabym za największą zaletę 
Necrosis – przypowieści o tym, jak drobne grzeszki, ludzkie 
ułomności splatają się ze sobą, powołując do życia zło daleko po-
tężniejsze i daleko bardziej destrukcyjne. Przy czym muszę też 
wspomnieć, że nie jest to w żadnym razie książka dydaktyczna. 
Jej wymowa etyczna czy też filozoficzna zdaje się być wręcz 
przypadkowa. Kolejnych bohaterów obserwujemy w odsłonach 
pełnych napięcia i akcji. Lochy, pułapki, tajemne katakumby, 
ukryte groby, zagadkowe jaskinie. Chciałoby się rzec: rzecz nie 
filozoficzna, a przygodowa w każdym calu. A do tego przypra-
wiona nieco horrorem, bo w tle czają się siły niepojęte, wrogie 
i doszczętnie złe. Zakładam, że w kolejnych tomach staną do 
walki z tym złem hufce jasności. No, może nie hufce, a rycerze. 
No tak, tam gdzie Piekara, tam i Inkwizytorzy. I tu odrobina 
dziegciu w owej beczce miodku. Naprawdę nie można było ina-
czej? Nie podejrzewam autora popularnego skądinąd cyklu, że 
zechce tę popularność poeksploatować bez ograniczeń. Nie po-
dejrzewam, bo nie chcę. Bo jak sobie pomyślę, że oto niewidoma 
księżniczka otwiera lodówkę, a tam siedzi Inkwizytor Mordi-
mer... Po prostu – nie chcę. A jednak wspominani tu i ówdzie na 
stronach Necrosis Inkwizytorzy, co to jak „kontról” – przyszli 
i zrobili porządek, budzą we mnie cień obawy, że ostatecznie, po 
budzącej apetyty przystawce, danie główne będzie jednakowoż 
nieco odgrzewane. Oby tak się nie stało, bo teraz pierwszy tom 
zapowiada rzecz dla szerokiej publiczności. I byle tak dalej. Cze-
go sobie i Państwu życzę. 

  
Dla kogo: Dla tych, co lubią sobie podywagować nad zło-

żonością skutków i przyczyn. Dla tych, którzy lubią zagadki 
i nieoczekiwane rozwiązania. Dla fanów pozycji z rodzaju tak 
zwanych „awanturniczych” i dla tych, co to po prostu lubią sobie 
poczytać. 

  
Dlaczego kupić: Żeby móc czytać kiedy wola. I do tego 

w wannie, bo z książkami pożyczonymi tego robić nie należy. 
  

Dominika Repeczko 
  
Jacek Piekara i Damian Kucharski 
Necrosis. Przebudzenie 
Fabryka Słów, kwiecień 2005 
Stron: 400 
Cena: 28,99 
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Serce rośnie...? 

Królu, mój królu, 
tam na północy  
pająk swe sieci rozwija, 
Na piersi krzyż ma,  
nienawiść w sercu,  
na ustach: „Jezus, Maryja”! 
(fragment piosenki z filmu „Czarne chmury”) 

  

Doczekaliśmy się powieści ku pokrzepieniu 
serc. W rzadko spotykanym rodzaju histori-
cal fiction. Oto połowa XX wieku, w której 
Rzeczypospolita Trojga Narodów (Polska, 
Litwa, Ukraina) jest najsilniejszym krajem 
w Europie, państwem dobrobytu i mocars-
twem, z którym liczą się ościenne nacje. Nie-
stety, trudne termina nastają dla Rzplitej, bo 
Zakon Krzyżacki, od wieków polski lennik, 
próbuje się wyrwać spod jarzma – rozgryw-
ka polityczna i szpiegowska już się zaczęła, 

rusza także krzyżacka wersja „projektu Manhattan”, mającego na 
celu skonstruowanie broni, która przewyższy inne i przeważy 
szale zwycięstwa na stronę walczącego o niepodległość Zakonu. 

Dariusz Spychalski tworzy historię alternatywną w bezpoś-
redniej konfrontacji z rzeczywistym biegiem wydarzeń – w świe-
cie powieści ekspansja arabska nie została powstrzymana, Euro-
pę opanowali muzułmanie, nawet Irlandia jest krajem islamskim. 
Ostoją i przedmurzem chrześcijaństwa jest Rzeczypospolita. Mo-
mentem przełomowym dla alternatywnego biegu historii jest 
wiek XVII. Autor tworzy świat, w którym miesza się tradycja 
„złotej wolności” z rozwojem techniki okresu industrialnego. Cię-
żarówki, karabiny maszynowe, okręty podwodne i kontusze – 
rzecz jasna, tylko na uroczystościach, ale również szlachecka 
obyczajowość, ceremonie, anachronizmy rodem z okresu demo-
kracji szlacheckiej. Nareszcie można poczytać o potędze i leczyć 
kompleks zaścianka... 

Niestety, opowieść nie przekonuje. Przypomina patchwork 
zestawiony z nawiązań do znanych motywów i schematów. Gdy-
byż jeszcze do Sienkiewicza, jak chce tego Jacek Dukaj (Historia 
charakteru w: Nowa Fanstastyka nr 5/2005, str. 74), czy Clan-
cy’ego! Mnie raczej nasuwa się podejrzenie, że jest to sięganie do 
obrazów filmowych – np. do Krzyżaków Aleksandra Forda – przy-
jęcie dla mistrzów Zakonu, jak żywo przypomina scenę uczty, 
a epizod otwierający powieść podejrzanie szybko kojarzy mi się 
z Komandosami z Nawarony Guya Hamiltona. 

Powieść jest stylizowana na dokument, autor stara się jej 
nadać formę faktograficzną. Fabuła składa się z epizodów dzieją-
cych się w różnych miejscach – od Polski po Afrykę – co nie zna-
czy chaotycznych, lecz uszeregowanych wg klucza chronologicz-
nego. W konsekwencji nie dziwi, że wprowadzono tu tłum po-
staci, ale żadnego głównego bohatera. Niestety, są to postaci pa-
pierowe, płaskie – określane wyłącznie przez pełnioną funkcję, 
bez zindywidualizowania. Może dzieje się tak z powodu ich pre-
tekstowości, rzeczywistym bohaterem jest bowiem sytuacja poli-
tyczna, układ sił tuż przed konfliktem. Jednak, moim zdaniem, 
pretekstowość posunięta jest stanowczo za daleko. Autor w irytu-
jący sposób wątki i postaci rozgrywa w szablonach. Oto po stro-
nie polskiej, jak w socrealnej propagandówce: zapracowany szef 
wywiadu nie wierzy w zagrożenie i nie zwraca na nie uwagi, 
błyskotliwy agent pracujący w terenie nie ma dowodów, które 
mogłyby przekonać zwierzchników, że to jego rozpoznanie sytu-
acji jest prawidłowe, a oderwani od rzeczywistości analitycy nie 
zdają sobie sprawy, że Zakon ante portas. Po drugiej stronie źli 
Krzyżacy knują, rzecz jasna, bez ustanku, snują niecne plany, spi-
skują i kłamią... Litości! 

Całość opisana została językiem, który zwykłam nazywać 
przezroczystym – konstrukcyjnie prostym, quasi-faktograficz-
nym, pozbawionym odautorskiej refleksji i skupionym na relacji 
zdarzeń. W wykonaniu Spychalskiego ten styl narracji praktycz-
nie pozbawiony jest napięcia. 

Trudno ocenić omawianą powieść – koncepcyjnie interesu-
jącą, lecz konstrukcyjnie po prostu słabą. Po przebiciu się przez 
monotonną opowieść ulotniła się nadzieja, że kolejne tomy będą 
lepsze – bo lektura pierwszej części Krzyżackiego pokera zwyczaj-
nie nuży i nijak nie krzepi serca... 

Małgorzata Koczańska 
Dariusz Spychalski 
Krzyżacki poker, tom I 
Seria: Kuźnia Fantastów 
Fabryka Słów 2005 
Stron: 384 
Cena: 24, 99 
  

Granie o ludzkie los 

Molk – mieścina na Pobrzeżu, pod sztanda-
rem Węża. Kiedyś samodzielny i niepodle-
gły, teraz Molk jest suwerenem Aytlanu 
i jego Lwa. Oto świat debiutującego na fan-
tastycznej niwie Marcina Wrońskiego. Świat 
autora jest skończony, ma swoją mitologię, 
bogów, historię, wiekopomne dzieła. Swoich 
bohaterów. A raczej bohatera – społeczność 
Molku. O ludziach zamieszkujących Pobrze-
że pisze Wroński w zbiorze opowiadań pod 
wspólnym tytułem Tfu, pluje Chlu. 

A jaki jest ten zbiorowy bohater? To między innymi nekro-
manta, kupiec, namiestnik, dziad-bajarz, wreszcie bogowie. Każ-
dy z nich ma do opowiedzenia jakąś historię. Te historie przepla-
tają się wzajemnie: z opowieści o nekromancie dowiadujemy się 
o starszym gildii kupieckiej. Rzecz o namiestniku Quotlinie obfi-
tuje w szczegóły tyczące życia bogów. 

Każde opowiadanie jest jak dobrze wpasowany puzzle. 
W sumie tych fragmentów nie jest dużo, raptem dziewięć. Jednak 
nieobecność chociaż jednego spowoduje, że w układance będzie 
brakować całkiem sporego kawałka. Dlatego mija się z celem na-
wet pobieżne omówienie poszczególnych utworów. Je po prostu 
należy przeczytać. Mam wrażenie, że nawet niekoniecznie w ko-
lejności zaproponowanej przez autora czy wydawcę. Dopiero po 
zamknięciu okładek wiemy, co też Wroński nam zaprezentował. 

Można w książce znaleźć kilka „podpórek”, ale całkiem nie-
złych. Bo na kim miałby się wzorować młody debiutant, jeśli nie 
na mistrzach gatunku? Znalazłam odniesienia do prozy Sapkow-
skiego, znalazłam i do „pratchettowskiego” spojrzenia na bogów. 

Mówią, że do debiutu trzeba podchodzić raz: z kredytem 
zaufania, dwa: z rezerwą. Ja podchodziłam jak do jeża. Długo ob-
rabiałam książkę w palcach zanim się wzięłam za porządne czy-
tanie. I wyszło mi, że jeż niepotrzebny. Nawet kredytu zaufania 
mocno nie nadszarpnęło. 

Jednak czytałam o złej porze roku. Książka przepełniona 
jest ciemnymi barwami, raczej nostalgiczna, o ponurym wy-
dźwięku. Tu nic nie jest takie, jakie się z początku wydaje. 
I chyba na jesienną pluchę, gdy za oknem wiatr szarpie gołymi 
drzewami, niż w przededniu lata. 

 Karolina Wiśniewska 
 Marcin Wroński 
Tfu, pluje Chlu 
Fabryka Słów, 2005 
Stron: 352; Cena: 24,99 
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Zapowiada się świetnie 

Ostatnio nie narzucałem się Czytelnikom ze swoimi recen-
zjami (w tym stwierdzeniu kryje się pewna kokieteria – nie pisa-
łem do Fahrenheita ponad rok), ale zmusiła mnie do tego Domi-
nika R. (oby jej Allach mowę odebrał!), którą spotkałem na Wro-
cławskich Dniach Fantastyki. Kiedy spojrzała w moją stronę, nie 
wiadomo dlaczego przywołało to w moich myślach wizerunek 
dwu obracających się ku celowi luf wieży działowej „Bismarcka”. 
Westchnąłem, zrobiłem rachunek sumienia, wzbudziłem w sobie 
żal za grzechami, tymi oczywiście, których nie zdążyłem popeł-
nić, i przygotowałem się na spotkanie z Przedwiecznym. Ale 
Dominika raczyła odłożyć egzekucję na później pod warunkiem, 
że popełnię dla niej jeszcze kilka recenzji. Niechże więc Czytelni-
cy moje wypociny potraktują jak próbę ratowania życia – znaczy, 
ulgowo. Nigdy nie byłem recenzentem, nie mam pojęcia, jak się 
pisze recenzje, ale tonący brzydko się chwyta. 

Ponieważ nie widzę powodu, dla których miałbym pisać re-
cenzje z książek, które mi się nie spodobały, bo to zajęcie dla ma-
sochistów, więc podzielę się z Czytelnikami moimi wrażeniami 
na temat książki, którą niedawno miałem honor tłumaczyć. Wy-
dawca – Wojtek Sedeńko (Oby Żył Wiecznie! – dalej będę używał 
skrótu OŻW) – obiecuje, że wypuści ją we wrześniu, więc chyba 
recenzja ukaże się akuratnie. Nie widzę powodu, dla którego nie 
miałbym napisać kilku zdań o książce, którą sam tłumaczyłem – 
nie masz takiego prawa przyrody, które by tego zabraniało. 
W końcu – a różni mnie to od wielu innych recenzentów, piszą-
cych o innych książkach – rzetelnie ją przeczytałem. 

Wybrakowani Diwowa wywołała w Rosji sporo szumu, bo też 
jest to książka dość niezwykła. Leży w nurcie political fiction, który 
u nas też uprawiają niektórzy z pisarzy – choć ci daliby się pewnie 
wykastrować za to, iżby choć raz w życiu napisać coś tak dobrego 
(myślę tu choćby o pewnym panu, który stworzył tzw. fantastykę 
gumofilcową, a poza tym popisuje się swoją nienawiścią do Rosji 
i wszystkiego, co rosyjskie). Nie przesadzam – biorący do ręki po-
wieść Diwowa Czytelnik będzie miał okazję zetknąć się z czymś 
znakomitym. Ponieważ Rosja, to nasz sąsiad (w powieści bezpo-
średni – jej akcja dzieje się w Związku Słowiańskim, utworzonym 
przez połączenie Rosji i Białorusi), dobrze byłoby wiedzieć, co 
u sąsiada w sąsieku piszczy. Tendencje społeczne, opisywane 
przez Diwowa, są tendencjami w Rosji aktualnymi, niektóre z nich 
– na szczęście nie wszystkie – da się zaobserwować i u nas, więc 
sytuacja opisywana w powieści może się jeszcze zdarzyć. Poznaj, 
Czytelniku, Rosję, zanim Rosja pozna ciebie! 

W powieści Diwowa Rosję oglądamy zza ramienia pracow-
nika Agencji Socjalnego Bezpieczeństwa – Pawła Gusiewa. Agen-
cja realizuje tzw. „teorię dwustopniowej sprawiedliwości”, twór-
cy której uznali, że największymi przestępstwami są te, które 
wymierzono przeciwko „porządnemu” obywatelowi i jego wła-
sności. Wszelkie więc chuligańskie wybryki, przemoc, molesto-
wanie seksualne i kradzieże własności prywatnej trafiają pod ju-
rysdykcję ASB i są karane natychmiastowym niemal wyrokiem 
katorgi. Pełnomocnik Agencji aresztuje przestępcę na miejscu. 
W razie stawiania oporu może go nawet zabić, choć najczęściej 
obezwładnia go tylko piekielnie bolesnym strzałem z „iglaka” 
walącego pociskami z chemicznym środkiem unieruchamiają-
cym, po czym do roboty bierze się oficer przesłuchujący – czyli 
śledczy. Materiałem dowodowym jest zeznanie złożone przez 
oskarżonego pod wpływem środka psychotropowego – absolut-
nie szczere, bo człowiek nafaszerowany chemią nie jest w stanie 
kłamać. Specjalnym zarządzeniem wprowadzono konieczność 
uznawania takiego zeznania przez sąd jako dowód wystarczający 
do skazania – po czym delikwent znika. Trafia na katorgę – do 
obozów o reżimie tak ostrym, że porównane z nimi stalinowskie 

gułagi, czy hitlerowskie obozy koncentracyjne mogłyby się wy-
dać zgrupowaniami Armii Zbawienia – gdzie ciężką harówką 
spłaca swoją winę wobec społeczeństwa. Z tej katorgi się nie wra-
ca – choć demonicznie przebiegłe władze zorganizowały kilka 
„ucieczek więźniów” po to, żeby napełnić bojaźnią bożą resztę 
pozostających jeszcze na wolności bandziorów. Czytelnik zechce 
łaskawie zauważyć, że w ten sposób władze depczą prawa czło-
wieka, pod pretekstem ochrony tychże praw – po prostu prze-
stępców uznaje się za nieludzi, którzy sami siebie postawili poza 
nawiasem społeczeństwa. 

Po kilku latach działalności Agencji Moskwa przypomina 
miasto utopijne. Wszyscy do wszystkich się uśmiechają, miasto 
jest bezpieczne i sterylne jak pampersy przed użyciem, 
o chuliganach i bandytach dawno już zapomniano – jednych wy-
tępili bezlitośni szeryfowie (tak lubią o sobie mówić pełnomocni-
cy Agencji), inni zwiali gdzie pieprz rośnie, albo jeszcze dalej. 
Rodzi się pytanie – co mają robić szeryfowie, których jest w mie-
ście znacznie więcej, niż opryszków? 

Problem ten przewija się przez całą powieść – i pod koniec 
znajduje swoje rozwiązanie. Nie będę go zdradzał, nie chcąc psuć 
Czytelnikom zabawy – a gwarantuję, że będzie przednia. Diwow 
ma talent do kreowania wartkiej akcji, kreślenia bardzo barw-
nych charakterów, jego proza poprzetykana jest fajerwerkami 
przedniego humoru, właściwego Rosjanom, którzy jak żaden 
chyba inny naród na świecie mają sami do siebie ironiczny stosu-
nek i potrafią jak nikt z siebie żartować. Bohaterowie Wybrakowa-
nych mówią żywym, barwnym językiem, a choć niekiedy klną 
sążniście, w odróżnieniu od bohaterek i bohaterów pewnej 
straszliwie trzytomowej powieści, robią to wtedy, kiedy rzecz jest 
zrozumiała z psychologicznego punktu widzenia... i z nieporów-
nanie większym smakiem. 

Powieść prezentuje nam bardzo skromny zestaw gadżetów 
– w zasadzie nie masz w niej żadnych „zabawek”, których choć-
by dziś nie dałoby się wyprodukować. Cała jej „fantastyczność” 
tkwi w warstwie społeczno politycznej. Na domiar wszystkiego 
trudno się nie zgodzić z pewnymi stwierdzeniami zawartymi 
w powieści – nie przesadzę niestety, jeżeli powiem, że chyba nie 
znalazłby się wśród Czytelników niniejszego ani jeden, który 
choć raz w życiu nie zetknął się z chamstwem czy rozmaitej for-
my przemocą. Jeżeli się mylę, niechże mi ktoś o tym napisze. Czy 
jest wśród Was ktoś, kto – jak legendarny amerykański szeryf 
Bufford Pusser – nie zapragnął kiedyś wziąć w dłoń bejsbolową 
pałę i walnąć nią w bezczelnie uśmiechnięte ryło bandziora, czy 
choćby zwykłego nachalnego chama? Nie popełnię chyba błędu, 
jeżeli powiem, że Diwow swoją powieść skierował do takich wła-
śnie ludzi. 

Autor zastosował bardzo ciekawy chwyt literacki – otrzy-
masz, Czytelniku, jakby wydanie powieści z 2099 roku – choć jej 
akcja obejmuje kilka miesięcy roku 2009. Diwow pozwala sobie 
też na pewną zabawę z Tobą – powieść opatrzono przedmową 
z roku 2015, napisaną przez człowieka, który pojawia się na jej 
kartach, i posłowiem z roku 2099, komentującym wszystkie ele-
menty z pozycji bezstronnego badacza. Na takie chwyty literac-
kie mogą sobie pozwolić tylko ludzie biegli w rzemiośle – 
a Diwow bez dwu zdań do takich należy. 

Niełatwo odgadnąć, jaki stosunek ma sam autor do opisy-
wanej sytuacji społecznej i swoich bohaterów. Z jednej strony 
opisuje społeczeństwo, w którym rysują się pewne dość wyraźne 
tendencje faszyzujące. Z drugiej strony, bohaterowie Wybrakowa-
nych, agenci ASB to ludzie, których nie sposób nie polubić. Tłu-
macząc tę powieść, cały czas miałem wrażenie, że w podobny 
sposób można by też przedstawić agentów Gestapo. 

Nawiasem mówiąc wśród naszego społeczeństwa pokutuje 
pewien fałszywy mit (Kloss i Brunner), wedle którego gestapow-
cy byli brutalnymi bandziorami, specami od bicia w mordę, 
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a panowie z Abwehry to byli ludzie od koronkowej, szpiegow-
skiej roboty. W rzeczywistości Abwehra była wywiadem woj-
skowym – oficera Abwehry w sztabie np. dywizji Wehrmachtu 
nie interesowały subtelności gry szpiegowskiej – on musiał ze-
brać informacje dotyczące tego, co dzielnym niemieckim chłopa-
kom w najbliższej przyszłości chcieli zrobić brutalni Amerykanie 
czy durni Ruscy. Musiał bić w pysk, bo nie miał czasu – ani ocho-
ty – na stosowanie chwytów psychologicznych. A Gestapo było 
policją polityczną, jak Media-Markt – nie dla idiotów. 

Wracając do naszych baranów – bohaterowie Diwowa nie 
tylko są sympatyczni, ale tak też ich odbierają mieszkańcy Mo-
skwy. Jedynym, który jawnie sprzeciwia się działalności brakarzy 
jest młody dziennikarz, przedstawiony przez autora jako nie-
sympatyczny idealista, kompletnie oderwany od codzienności 
moskiewskiej ulicy. Nie za bardzo też ich lubią milicjanci – ale to 
akurat jest zrozumiale. Dlatego niełatwo orzec, czy prezentowana 
przeze mnie powieść układa się w nurt utopii, czy antyutopii. 

Zechciej Czytelniku osądzić to sam. 
W sumie uważam, że Wybrakowani jest powieścią, która 

przypadnie do gustu wszystkim myślącym Czytelnikom, do ja-
kich z przesadnym może optymizmem zaliczam tych, co zagląda-
ją na stronę Fahrenheita. 

Chciałbym też w tym miejscu wyrazić wdzięczność Wojt-
kowi Sedeńce (OŻW) nie dlatego, że dał mi zarobić, ale dlatego, 
że poprzez konsekwentną politykę wydawniczą przybliża pol-
skiemu czytelnikowi niektóre z najlepszych powieści, jakie się 
ukazały na rynku rosyjskim. Wszystkich się nie da, bo polskich 
autorów szlag by trafił z zazdrości. Jeden z moich ulubionych 
(naprawdę bardzo sobie cenię prozę Kresa!) napisał, że nie czyta 
niczego, bo lepsze rzeczy budziłyby w nim zazdrość, a czytanie 
gorszych od jego powieści nie ma sensu. No, znalazłby się chyba 
jeszcze jeden powód. Można się uczyć, jak pisać lepsze niż te, 
które się pisze, prawda? 

  
Andrzej Sawicki 

  
 
Oleg Diwow 
Wybrakowani (tytuł roboczy) 
Solaris, 2005 

 
 
 
 

Historia niealternatywna 

Najpierw była historia alternatywna w róż-
nych wariantach, potem Młot i krzyż H. Har-
risona, jednak bardziej rozkręciło się gdzieś 
w okolicach Pożeglować do Sarancjum Kaya. 
Aż w końcu fantastyczny światek przygar-
nął powieść historyczną na dobre, także 
w Polsce – wszak Narrenturm czy Uczeń czar-
noksiężnika to książki na wskroś historycz-
ne. Pierwsza część cyklu barokowego Neala 
Stephensona to także powieść historyczna, 
świetna i dobrze napisana. Autor spojrzał 

okiem pisarza-fantasty na historię Anglii oraz historię nauki, a to, 
co zobaczył, przewyższa fabuły wielu, wielu książek czysto fan-
tastycznych. "Oko fantasty" dostrzegło rzeczy, które choć wi-
doczne, przez innych pozostały niezauważone – na przy-
kład niezwykle bliski związek z religią ludzi, których imiona ko-
jarzą się z nudnym wzorami w podręcznikach fizyki. Na przy-
kład to, że w owych czasach w zasadzie nie istniał podział na 

dziedziny nauki, gdyż "filozofia naturalna" ledwie odrosła od ko-
rzenia alchemii czy astrologii. To, że ówcześni uczeni nie bardzo 
wiedzieli nie tylko jak, ale też co mogą badać – dlatego postacie 
Stephensona rzucają się w wir najdziwniejszych doświadczeń, 
chcąc sprawdzić, jak działa świat. Czy też wreszcie to, od czego 
zdaje się zaczynać się właściwa oś fabularna cyklu – że spór na 
temat notacji rachunku różniczkowego może mieć reperkusje da-
leko wykraczające poza konflikt między dziwakami w zapla-
mionych kitlach. 

 Dlaczego "zdaje się zaczynać"? Dlatego, że Stephenson do-
konał dość niebezpiecznego zabiegu artystycznego – tuż po za-
wiązaniu akcji główny bohater zaczyna wspominać, przypomi-
nać sobie oraz rozpamiętywać. I tak naprawdę akcję Żywego sre-
bra stanowią retrospekcje, opowiedziane na szczęście na tyle inte-
resująco, że nie nudzą, stając się wręcz fabułą pierwszego tomu. 
Fabułą niezwykle ciekawą, bo też i dziejącą się w  czasach, przed 
którymi przestrzega stare chińskie przekleństwo - zaraz po 
upadku rządów Lorda Protektora i powrocie Stuartów na tron, 
podczas odbudowy Londynu po wielkim pożarze z 1666 roku 
i epidemii z roku 1665, z zatkniętą na tyczce głową Cromwella 
spoglądającą na miasto. Spoglądającą dosłownie i w przenośni, 
jako że główny bohater jest synem republikańskiego aktywisty 
wychowanym w purytańskim domu. Autor każe mu funkcjono-
wać w Anglii po zwycięstwie rojalistów, w kraju rozdartym mię-
dzy umiarkowanymi protestantami a katolikami, w czasach woj-
ny z Holandią, co w oczywisty sposób zwiększa atrakcyjność fa-
buły. Na uwagę zasługuje także trzecioosobowa narracja, prowa-
dzona niekiedy ledwie równoważnikami zdań, co przydaje 
książce atmosfery obiektywizmu i chłodnej oceny faktów, tak ce-
nionej przez bohaterów powieści. 

Żywe srebro zatem, jakkolwiek czyta się dość mozolnie, jest 
książką napisaną z wielką klasą i ma w sobie niepowtarzalny 
urok Ligi niezwykłych dżentelmenów – w końcu nie co dzień można 
poczytać o spotkaniach panów Newtona i Hooka, czy o wraże-
niu, jakie na Leibnizu wywarł Londyn. Znanych z historii „nie-
zwykłych dżentelmenów” jest na kartach powieści dużo więcej – 
włącznie z budzącym postrach piratem Edwardem Teachem czy 
młodym Benjaminem Franklinem. Dzięki umiejętnemu doborowi 
postaci, miejsc i czasów, powieść Stephensona jest po trosze sen-
sacją, po trosze kroniką, po trosze powieścią przygodową. Opo-
wiada o historii Anglii w taki sposób, że nawet autorowi niniej-
szej recenzji (którego edukacja historyczna zakończyła się nader 
wcześnie, zastąpiona przez kłęby kabli, małe plastikowe kostki ze 
srebrnymi nóżkami oraz zera i jedynki), narobiła smaku na bliż-
sze spotkanie z burzliwym wiekiem XVII na Wyspach Brytyj-
skich. Warto przeczytać, a choć nie jest powieść, od której nie 
sposób się oderwać, z wielką niecierpliwością oczekuję dalszych 
losów członków The Royal Society of London for Improving Na-
tural Knowledge. 

  
Marcin Witek 

  
Neal Stephenson 
Żywe srebro 
MAG, 2005 
Stron: 384 
Cena: 25,00 
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Bo jatek było za mało...  

Ostrożnie stawiaj kroki, 
Po ludzkich stąpasz resztkach, 
Omijaj ton wysoki, 
Bo patos tu nie mieszka. 
(Jacek Kaczmarski – Przechadzka z Orfeuszem) 

  
Doczekałam się książki z dużym stężeniem 
jatki w jatce. Dużym do tego stopnia, że nie-
którzy recenzenci zamieszczają ostrzeżenia 
przed brutalnością krwawych scen dla co 
wrażliwszych czytelników. Oczywiście, ta-
kie przestrogi to dla mnie tylko zachęta do 

lektury, nic bardziej mnie nie cieszy bowiem, niż „walające się 
trupy (...) śród pola” (Homer, Iliada – w tłumaczeniu Franciszka 
Ksawerego Dmochowskiego). 

Z prawdziwym zatem entuzjazmem sięgnęłam po zbiór opo-
wiadań Szczepana Twardocha pt. Obłęd rotmistrza von Egern. 
Pierwszy i ostatni utwór znałam już z publikacji w Nowej Fanta-
styce i Science Fiction, pozostałe to nowości. Wspomniane jatki 
występują w tekstach, których bohaterem jest tytułowy rotmistrz – 
dowódca huzarów i szlachcic, młodzieniec pełen ideałów, pos-
trzegający wojnę jako heroiczny epos. Konfrontacja marzeń z bru-
talną rzeczywistością wojny, pod której wpływem następuje prze-
miana Joachima von Egern, opisana jest w pierwszym opowiada-
niu zbioru, dalsze losy, a w szczególności kwestie kary i potępienia 
podjęte są w kontynuacji – utworze Otchłań. Krwawe obrazy wojny 
i rewolucji nie pojawiają się już w Annie, choć pobrzmiewają tam 
jeszcze echa wystrzałów i jęki umierających. Jest to jednak opowia-
danie łagodniejsze, o kobiecie, która zapragnęła czegoś więcej 
w życiu niż stabilizacji rodzinnej, historia szalonej i tragicznej miło-
ści, podejmująca przy tym dyskurs o roli literatury. 

Trzy opowiadania łączy to samo metahistoryczne uniwer-
sum – zarysowane niewyraźnie, bez szczegółów, nieco oniryczne 
i rozmyte. To świat idei – rozumianych jako pojęcia o charakterze 
uniwersalnym i nadrzędnym w stosunku do konkretów – idei 
wojny lub rewolucji, które nie mają dat, nie mają przyczyn, lecz 
tylko przebieg. Znać inspiracje szekspirowskie, powracają moty-
wy biblijne, przywołana jest nawet postać z innej książki – kapi-
talny Fechmistrz Artura Perez Reverte.  

Wojna jest obecna również w ostatnim tekście – Cudzie domu 
brandenburskiego. Tym razem czas i miejsce akcji są skonkretyzo-
wane: II wojna światowa i okres powojenny, Śląsk i Niemcy. Inny 
jest także nastrój – to utwór z wątkiem sensacyjnym i nawiąza-
niem do Nibelungów. 

Pobrzmiewają w opowiadaniach echa zainteresowań autora 
– szermierką, bronią i rewolucją. Widać warsztatową sprawność 
w użyciu języka i interesujące zabiegi metastrukturalne – jak np. 
w utworze Anna, gdzie i bohaterka, i narrator, i czytelnik do-
kładnie wiedzą, jak skończy się ta historia. 

Wydawać by się mogło, że wszystko jest w najlepszym po-
rządku: autor posługuje się sprawnie warsztatem, stara się prze-
kazać odbiorcy swoją wizję, a nawet schlebia gustom niżej podpi-
sanej (nie celowo!) w kwestii krwi i flaków na stronach. Niestety, 
lektura zbioru nie sprawia satysfakcji, pozostawia jedynie uczu-
cie głębokiego rozczarowania. Chociaż autor wyraziście rysuje 
postaci, fabularnie niewiele nimi rozgrywa – czuć, że najważniej-
sze są dla Twardocha oracje wygłaszane przez bohaterów lub 
narratora. To przegadanie denerwuje, słowotok jest nagminny 
i niepowstrzymany, co zupełnie rozmywa treść wypowiedzi i po 
prostu śmiertelnie nuży. Styl Twardocha wzbudza również iryta-
cję – jest nieodmiennie wysoki, patetyczny. Patos obejmuje także 
postaci wypchnięte przed pretekstową niekiedy fabułę – przery-
sowane, koturnowe i jak żywo przypominające mi pomniki sta-

wiane na chwałę jedynego i słusznego ustroju. Ten monumenta-
lizm w ujęciu męczy, ani na moment bowiem nie można odpo-
cząć od powagi, ani na chwilę nastrój się nie zmienia, oscylując 
na wyżynach, gdzie przemawiali zdecydowanie ciekawiej 
i tysiąckroć bardziej przejmująco Achilles albo Hamlet. 

Powaga zabija powoli (motto serwisu Joe Monstera) – 
i równie skutecznie, jak nuda. Przed obiema wypada mi ostrzec 
czytelników: albowiem i jedno, i drugie w nadmiarze znajdą 
w zbiorze opowiadań pt. Obłęd rotmistrza von Egern Szczepana 
Twardocha. 

  
Małgorzata Koczańska 

  
Szczepan Twardoch 
Obłęd rotmistrza von Egern 
Seria: Kuźnia Fantastów 
Fabryka Słów 2004 
Stron: 304 
Cena: 24,99 
 
  

Huthuthut i do przodu! 

 Trudno o bardziej pokojowo nastawione 
miasto-państwo niż Ankh-Morpork. Jedy-
nym elementem obronnym jest napis, zdo-
biący bramę główną, który głosi: „DZIĘKU-
JEMY ZA NIEATAKOWANIE NASZEGO 
MIASTA”. Mieszkańcy wyznają słuszną za-
sadę, że zabijanie przybyszów jest wysoce 
niepraktyczne, z bardzo prostego powodu – 
wtedy można ich okraść tylko raz. Patrio-
tyzm nie jest tu zbyt modny jako niedocho-

dowy. Jest wiele ważniejszych wartości, na przykład złoto, złoto 
i złoto. A jednak, gdy z morza pomiędzy Ankh-Morpork i Al-
khali wynurza się nagle tajemnicza wyspa Lesph, okazuje się, że 
patriotyzm nie zginął. Drzemie w głębi ludzkich jaźni i szepce 
zdradziecko „Nie pozwólcie tym brudnym szmatogłowym zająć 
ani skrawka WASZEJ ziemi!” Tak oto Ankh-Morpork staje 
w obliczu wojny. A ponieważ wojenne nastroje sprzyjają prze-
wrotom, które wynoszą na szczyty zakompleksionych szaleńców, 
jedyny rozsądny człowiek, mogący zapobiec zamieszaniu, czyli 
Patrycjusz Havelock Vetinari, zostaje odsunięty od władzy przez 
spełniającego wspomniane kryteria lorda Rusta (dla przyjaciół 
Ronnie). 

Na szczęście Vetinari dysponuje czymś lepszym od tajnej 
broni – człowiekiem zdolnym wyprodukować dowolną broń 
w ciągu kilkunastu minut, a zarazem kompletnie pozbawionym 
wyobraźni – Leonardem z Quirmu, i nie zawaha się go użyć. Mu-
si chwilowo opuścić Ankh-Morpork i podjąć pewne działania 
w terenie z pomocą (nie do końca ochotniczą, eufemistycznie 
rzecz ujmując) kaprala Nobby’ego Nobbsa i sierżanta Freda Co-
lona. Jednak niespecjalnie się tym martwi, jako że na miejscu zo-
stawia kogoś absolutnie niezawodnego – komendanta Straży 
Miejskiej, sir Samuela Vimesa, przez niektórych nazywanego te-
rierem Vetinariego. A Vimes już jest na tropie zbrodni i nie za-
mierza odpuszczać, dowodząc, że daleko lepszym określeniem 
niż terier byłby posokowiec. 

Postać Samuela Vimesa, cudownego cynika, genetycznie 
obciążonego skłonnością do królobójstwa, jest zdecydowanie 
największym osiągnięciem Terry’ego Pratchetta (na niwie ży-
wych, bo Śmierć pozostaje poza wszelką konkurencją). Vimes jest 
najprawdziwszy psychologicznie. Zgorzkniały, doświadczony 
przez życie, pozornie pozbawiony złudzeń co do świata i ludzi, 

RRR eee ccc eee nnn zzz jjj eee    



 

15 

z których każdy w jego oczach jest czegoś winny, pozostaje zara-
zem nieuleczalnym idealistą, który dałby wszystko, by nie mu-
sieć tej winy ludziom udowadniać, ale robi to, bo to jego praca 
(jest także pracoholikiem). Poza pracą chętnie oddawałby się in-
nym nałogom, ale że żona jest bardzo stanowcza w kwestii alko-
holu, kontentuje się cygarami. Słowem, składa się z samych wad, 
a jednocześnie nie sposób go nie lubić. Pod swoją komendą ma 
multigatunkową zbieraninę indywidualności, w tym zaginionego 
następcę tronu, człowieka wychowywanego przez krasnoludy, 
a związanego z wilkołakiem. Głównie ze względu na postać ko-
mendanta, cykl o Straży Miejskiej należy do najrówniejszych 
w uniwersum Dysku – tam, gdzie jest Vimes i jego gromadka, nie 
ma miejsca na nudę i niedoróbki. 

Za to, jak zawsze u Pratchetta, jest miejsce na błyskotliwy 
humor i prawdziwe perełki w ilościach hurtowych (zachwycające 
są zwłaszcza sekwencje z udziałem Vetinariego, którego po raz 
pierwszy mamy okazję obserwować poza pałacem, w dodatku 
w zupełnie nowym wcieleniu.) Nie zabrakło go także na głębszą 
refleksję, której przedmiotem są tym razem szeroko pojęte sto-
sunki międzynarodowe: tak polityczne gierki na szczeblu mię-
dzyrządowym, jak i oparte na prymitywnych stereotypach (bara-
nie oczy!) uprzedzenia „szarych zjadaczy chleba” do wszystkie-
go, co pochodzi spoza ich granicy. 

Wkraczając na grząski grunt polityki Pratchett bierze rów-
nież pod lupę prosty, a zarazem zadziwiająco (i przerażająco) 
skuteczny mechanizm manipulacji. Wystarczy chwytliwe hasełko 
, na przykład „Za bogów, honor i Ankh-Morpork” (Opcjonalnie: 
„Za bogów, honor i zdumiewające rzeczy, które mama Nob-
by’ego potrafiła zrobić z kawałka sera!”, choć to, nie wiedzieć 
czemu, nie brzmi już tak chwytliwie.), by wzorowy lokaj poczuł 
się zobowiązany wstąpić do wojska i zacząć odgryzać ludziom 
nosy, by setki ludzi porzuciły swój zwykły, uporządkowany tryb 
życia i pozwoliły się poprowadzić jak bydło na rzeź, nie pytając, 
dlaczego, w dodatku z głębokim wewnętrznym przekonaniem, 
że robią dokładnie to, co należy. 

Dla jednostek trzeźwo myślących, takich jak komendant 
Vimes, wojna jest tym, czym jest w istocie: przestępstwem. To 
tylko kwestia skali. Winnych trudniej dosięgnąć niż zazwyczaj, 
ale szybki wielbłąd upraszcza wiele spraw, przede wszystkim tę 
kluczową, czyli pościg. 

Pościg to jednak nie wszystko, a obowiązek rzadko kiedy 
jest wystarczającym usprawiedliwieniem. Trzeba jeszcze wie-
dzieć, kiedy się zatrzymać. Znać granicę. Rozumieć, że właśnie 
to, a nie kolejne veni, vidi, vici, jest prawdziwym zwycięstwem. 
Tym najważniejszym, nad samym sobą. 

Każda kolejna książka cyklu potwierdza, że Pratchett jest 
jak wino – im starszy, tym lepszy. Jest nawet lepszy od wina: tak 
jak ono uderza do głowy, ale w przeciwieństwie do niego, do-
starcza nie tylko krótkotrwałej przyjemności, lecz także tematów 
do długotrwałych przemyśleń. Na zdrowie! 

  
Agnieszka Chojnowska 

  
Terry Pratchett 
Bogowie, honor, Ankh-Morpork 
Tłum.: Piotr W. Cholewa 
Prószyński i S-ka, 2005 
Stron: 360 
Cena: 29,90 

RRR eee ccc eee nnn zzz jjj eee    



 

16 

Pełna galeria dostępna jest w numerze on-line.                                
 
 
 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia pochodzą z domowego archiwum Packa. Wszystkie prawa zastrzeżone dla: 

D.Pacyńska, D.Repeczko, A.Mason, M.Jakubiak, M.Dagajew, K.Bańkowski 
 

FFaahh rr eennhh ee ii tt   CCrr eeww   

GGaalleerriiaa  

GGG aaa lll eee rrr iii aaa    GGG aaa lll eee rrr iii aaa    



Każda legenda ma swój początek. Ta powstaje właśnie te-
raz, w chwili, gdy zaczynamy o kimś, kto jest częścią naszej co-
dzienności, mówić w czasie przeszłym. Legendę bowiem zawsze 
opowiada się w czasie przeszłym... 

Legenda to dziwne słowo. Kojarzy się z opowieścią, baśnią. 
A jednak pierwotne znaczenie pochodzi od łacińskiego czasow-
nika legere – czytać. Albowiem legenda to coś, co należy czytać. 
I to właśnie zostało – opowieści, które snuł Tomasz Pacyński. 
Opowieści człowieka, którego myśli zawsze pozostawały nieza-
wisłe – niezafałszowane perspektywą modnych trendów ani uro-
kliwych banałów. Słowa kogoś, kto mistrzowsko używał ironii, 
nie po to, by zranić, lecz aby wywołać uśmiech. 

Wybaczcie mi zatem, że nie będzie tu kolejnego epitafium 
pełnego frazesów z kwantyfikatorami: „wielki człowiek”, „wielki 
pisarz”, „wielki talent”, upstrzonych łaciną i mówiących o monu-
mentum, co non omnis moriat. 

To budzi we mnie tylko gniew. Ponieważ Mode-raptor 
nadawał słowom treść. 

Szczerość, przyjaźń, więź – nie miały w sobie pustki ogólni-
kowych znaczeń, miały treść, wyrażoną w działaniu, bez robienia 
show i oczekiwania na oklaski. 

Właśnie dlatego teraz tak potwornie boli: najdotkliwsza jest 
bowiem utrata przywilejów, a znajomość z Packiem była przywi-
lejem, choć on sam pewnie nigdy tak by tego nie określił. Przy-
puszczam raczej, że uciekłby się do złośliwego komentarza, 
machnięcia ręką, obrócenia wszystkiego w żart. Bez uwznioślenia 
tego, co normalne, po prostu...  

Niechaj zatem ta legenda urodzi się w ciszy – przewrotnie 
do bicia w spiżowe dzwony patosu i do monumentalnych, jakże 
banalnych, formuł. Niech będzie w niej miejsce na krzywy, iro-
niczny uśmiech, przyjazny uścisk dłoni, trochę alkoholu i dym 
z papierosa. I niech będzie cisza. Ponieważ kiedy czytamy – mil-
czymy. A kiedy słuchamy czytania – również panuje milczenie. 

To nie ja opowiem legendę Tomasza Pacyńskiego. Jeżeli 
chcecie ją poznać, wystarczy przeczytać. Poszukać pierwotnych, 
czystych znaczeń. Poszukać treści.  

  
Wrocław – 30 maja 2005 r. 
  

Małgorzata Gadulissima 
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– Te, wąpierz... 
– Czego? 
– Dlaczego siedzimy na murku? 
Rzeczywiście, siedzieli na murku. A właściwie na całkiem solid-

nym murze otaczającym kościół w Broku. Zmierzchało leniwie, nad 
ich głowami nie poruszał się ani jeden liść wiekowej lipy. Powietrze 
gęstniało niemalże od zapachu rozgrzanego asfaltu. Pacek, majtając 
niezobowiązująco nogami, dokładał do wieczornych aromatów ten je-
den zasadniczy, niezapomniany, ukryty w siwoszarych kłębach dy-
mu, powodowanego przez domowej produkcji papierosy. Wampir, 
swoim zwyczajem, zagłębiał się co i rusz w paczce Lucky Strike’ów. 
Co ciekawe, tylko jeden z nich wydawał się w pełni usatysfakcjono-
wany smakiem palonego tytoniu i nie był to nieumarły. Może i miał 
coś na kształt stylu i klasy, ale kosztowało go to wiele wyrzeczeń. 

– A bo ja wiem? Masz coś lepszego do roboty? 
– Nie, żeby zaraz do roboty, ale co tak o suchym pysku sie-

dzieć? Nie podfrunąłbyś do sklepu? Ja mam trzydzieści groszy, mo-
żemy się złożyć... 

– Nie, Pacy, nie możemy. 
– Te, wampajer... Czy ty zawsze musisz psuć dobrą imprezę 

i to zanim się jeszcze zacznie? 
– Ale to nie moja wina... 
– A czyja? 
– Obawiam się, że tym razem twoja. 
Pacek uśmiechnął się krzywo. Podobne stwierdzenia słyszał 

nie raz i nie dwa. 
– Wampir, ja wiem, że wojna domowa w Rwandzie i głód 

w Etiopii to też ja, ale tu akurat nie rozumiem. Poza tym zazwyczaj 
kasę miałeś. 

– Bo zazwyczaj widywaliśmy się w trochę innych okolicznościach, 
pamiętasz? Zazwyczaj widywaliśmy się po tamtej stronie, gdzie ja nie 
byłem wampirem, a ty nie siedziałeś na murku pod kościołem. 

– Po drugiej stronie? Po drugiej stronie, czego? 
– Tekstu. 
– Wąpierz, ja wiem, że ty jesteś nieludź, ale to cię nie pow-

strzymuje przed wysławianiem się po ludzku, nie? Jakiego tekstu? 
– No dobra... Jak myślisz, dlaczego siedzę po turecku na tym 

pieprzonym murku, paląc Luckies’y, chociaż tak naprawdę rzuciłem 
palenie już jakiś czas temu? 

– A skąd ja mam wiedzieć? Może masz taki kaprys? Kto was 
tam, wampiry, wie... 

– Nie, Pacy, to nie jest mój kaprys. To był twój pomysł. 
– Mój?!? 
– A pamiętasz opowiadanie z wampirem na murku? 
– Pewnie, że pamiętam. Ale to przecież było tylko opowiadanie... 
– „Tylko”... Widzisz, zależy, z której strony tekstu spojrzeć. Po 

TAMTEJ stronie i owszem, ale po TEJ stronie to akurat wszystko, co 
masz. I ponieważ nie przyszło ci do głowy napisać, że wampir miał 
w kieszeni pieniądze, to wampir nie ma. Ergo, wampir się nie zrzuci 
na coś do picia. 

– Ale co ja mam do tego? Te, wampajer, czy mi się to śni, czy jak? 
– Nie, Pacy, nie śni... Powiedz mi, co ostatnie pamiętasz sprzed, 

powiedzmy, momentu jak zapaliłeś papierosa? 
– Bo ja wiem? Czekaj, niech pomyślę... Ogródek? Czy to ważne? 
– To zależy. Chociaż... właściwie, to nie. Już nie. Widzisz, cho-

dzi o to, że z jednej strony tekstu jest TAM, a z drugiej TU. Bez 
względu na to, co wydarzyło się lub dzieje się teraz TAM, TU nie ma 
to znaczenia. Dlaczego? Bo tak to zostało napisane. Po prostu. 

– Ale przecież ja nie pisałem o sobie siedzącym na tym murku, 
nie? Wąpierz, coś kręcisz. 

– Niezupełnie. Widzisz, ty opisałeś wampira na murku, więc tu 
siedzę, bo tak zostało napisane. I widocznie ktoś inny dopisał do tej 
historii ciebie, dlatego w tej chwili siedzisz tu ze mną. Widzisz, Pacy, 
to już nie jest twoja opowieść. Problem w tym, że po TAMTEJ stronie 
już cię nie ma. Dlatego nie masz zbyt wielkiego wpływu na przebieg 
jakiejkolwiek historii. 

– A co jeśli mi się nie spodoba? 
– A czy ty się mnie pytałeś, czy mi się będzie na tym cholernym 

murku podobało? Poza tym nie narzekaj. Wieczór przyjemny jest, 
fajki masz. 

– Ale nic do picia nie ma. 
– Widać ktoś, kto cię tu dopisał, był złośliwy. Z tym, że to dro-

biazg. W końcu to prawdopodobnie tylko początek wielu różnych 
opowieści, więc będziesz miał jeszcze okazję skorzystać z tego 
i owego u innych autorów. Prawdopodobnie, rzecz jasna. 

– Wampir, ja pierdolę taki interes. 
– Nie jest tak najgorzej. Idzie przywyknąć. Oczywiście, zależy jak 

cię napiszą. Ja na przykład, na wiosnę się zawsze przenoszę do Ha-
mdirholmu. Potem mam epizodzik tutaj. A dalej, jak stryjenka życzy. 

– Czyli nie jest tak całkiem do końca przerąbane? 
– Całkiem do końca, to nie... 
Obaj zamilkli, zapatrzyli się przed siebie. Wieczór jakby za-

trzymał się, czekając, aż dokończą konwersację. Świat otoczył ich 
lekko rozmytą, niezdefiniowaną błogością. Wciąż palili, a papierosy 
nie stały się ani o milimetr krótsze. Lepkiej, gęstej ciszy nie zakłócały 
żadne dźwięki. 

– Te, wampajer... 
– Czego? 
– Chujowo to wszystko wyszło jakoś, nie? 
– Chujowo, Pacy, chujowo. 
– No powiedz, dlaczego zawsze tak jest, że się tylu rzeczy do 

końca nie zdąży załatwić? Przecież moglibyśmy się jeszcze wódki 
napić, na ryby razem pójść... 

– W sumie, dalej możemy. Nie w tej chwili, ale możemy. 
– Ale wiesz, to nie to samo jakoś. 
– No owszem. Ale lepsze to, niż nic, nie? Co prawda, to praw-

da – przychodzą momenty, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę z tych 
wszystkich rzeczy ważnych i dużych, z którymi nie zdążył. Jednak 
kiedy się nad tym tak głębiej zastanowić, to najbardziej brakuje tej 
wódki i tych ryb. Kto wie, może ktoś nam je jeszcze kiedyś napisze? 

– I myślisz, że to wystarczy? 
– Nie. Nie wystarczy, ale więcej się już i tak nie da, więc ciesz-

my się z tego, co mamy. 
– Czyli mówisz, że... że jednak możemy pójść razem na ryby? 

Przynajmniej w opowieści? 
– Możemy. 
– Wampir, to co my tu tak po próżnicy będziemy siedzieć? 

Skoczę do domu po sprzęt, może ktoś dopisze parę złotych na jakąś 
płynną zanętę dla nas i poszlibyśmy na noc na grunt, co? 

– W sumie, dla mnie bomba, tylko muszę tu jeszcze chwilę po-
siedzieć. 

– Tylko, wąpierz, nie za długo, bo wilka jeszcze złapiesz. 
– Niedługo, mam spotkanie za parę chwil. No, w pewnym sen-

sie. 
– Jakie spotkanie? 
– Nie pamiętasz? Z Dziadkiem Mrozem. O, tam, na tamtym 

dachu powinien się zaraz pojawić. Wiesz, opowieść ma swoje prawa. 
Ale potem jestem wolny. 

– To ja cię zgarnę, jak będę wracał w wędkami. To co, nara? 
– Nara... 

KKoonnrr aadd   BBaańńkkoowwss kk ii   
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Dla dwóch osób siedzących razem przy dzbanku herbaty 
i świeżych ciasteczkach wszystkie wielkie problemy 
świata przestają istnieć. W tej chwili przyjaciele znajdują 
się we własnym „cudownym ogrodzie”. 

Dugdale Pamela 
  
  
Nie jest dobrze, kiedy umiera przyjaciel. Szczególnie, jeśli 

nie miał umrzeć. Kiedy wspominał, że jest już stary, ja – poiryto-
wany – nakazywałem mu zacząć rozglądać się za trumną. Często 
przekomarzaliśmy się, kto z nas pierwszy polegnie – ja, wdep-
nąwszy na minę, czy on ze starości. I od ponad ośmiu miesięcy 
planowaliśmy, że przyjadę do niego, do Broku. Aż pewnego ra-
zu, kiedy wspomniał coś o śmierci, poprosiłem go, żeby nie wyki-
tował zanim nie przyjadę. Powiedział, że się postara. Był to jedy-
ny raz, kiedy nie dotrzymał danego mi słowa, zmarł nieco ponad 
tydzień przed moim przyjazdem. Zawsze był złośliwy. 

Tomek, obok Adama Cebuli, w najgorszym okresie mojego 
życia był jedyną osobą, która została przy mnie pomimo wszyst-
kiego złego, co zrobiłem. Będzie bardzo cholernie mi go brako-
wać... Już brakuje. Tych godzin spędzonych na rozmowach na 
gadu-gadu, dowcipkowania i prawienia sobie różnych złośliwo-
ści. Nawet kłótni... 

Znaliśmy się bardzo krótko, debiutował w Fahrenheicie, 
później przerzucił się na Srebrny Glob, by w końcu zająć się Fan-
tazinem. Tak naprawdę zaczęliśmy się poznawać dopiero 
w momencie połączenia Fahrenheita i Fantazinu. Nie wiem, kie-
dy narodziła się ta przyjaźń, pojawiła się tak po prostu, i była. 

W książkach czasem można znaleźć patetyczne stwierdze-
nie w rodzaju: „Śmierć przyjaciela odbiła się na jego życiu...”. Jest 
ono prawdziwe, ale jednego jestem pewien – nie oddaje ono 
prawdy o tym, jaka rzeczywiście była przyjaźń. Bo to nie śmierć, 
a przyjaźń z Tomkiem miała ogromny wpływ na moje życie. Na-
uczył mnie wielu rzeczy, wielu rzeczy nauczyliśmy się wspólnie. 
Bo bardzo dobrze się rozumieliśmy i potrafiliśmy zaakceptować 
siebie, włącznie z wszystkimi wadami. Zresztą, co będę gadał, 
oto część logów naszych rozmów, tych weselszych: 

  
  

___________________________________________ 
  
  
  
2004-12-31 
  
Mason: Te, a gdzie sie pozbyles zony i syna? 
Pacek: Dorota jest, Krzysiek do Wawy pojechał. 
Mason: A :-) 
Mason: pożycz jej ode mnie wszystkiego najlepszego :-) 
Pacek: dobra, ale na razie mi się nie chce schodzić na dół. 
Mason: Spoko, nie spieszy sie. Masz na to caly ten rok :-) 
Pacek: postaram się zdążyć 
  
Mason: Widziales kiedys slownik poprawnej polszczyzny? 
Pacek: z daleka 
  
  
2005-01-12 
  
Mason: Wyslac Ci jakies piwo? 
Pacek: tylko spakuj 
Mason: Zipem czy rarem? 
Pacek: arj 

Mason: Oki, jak zaczekasz do 23:00 to przysle :-) 
Pacek: tylko nie zrob kompresji stratnej, bo przyjdzie bez bąbelków 
Mason: Spoko, to plik exe. 
Pacek: ech, to antywirus wyłapie i pozbawi alkoholu 
  
  
2005-03-16 
  
Mason: jestes? 
Pacek: a bo co? 
Mason: a, bo nic. 
Pacek: coś się tak rano dobijał? 
Mason: godziny mi sie popierdolily. 
Pacek: ;) 
Mason: Wstalem rano, myslalem, ze juz wieczor. 
  
Mason: Wiesz ostatnio zrobilem fajna rzecz... 
Pacek: ja też niedawno 
Pacek: kupę 
  
Pacek: w ogóle znów jakby antykwariaty odżywały 
Mason: No, ludzie zaczynaja czytac. 
Pacek: e tam, zaczynają wyprzedawać 
  
  
2005-03-22 
  
Pacek: potem się zabieram za Irak 
Mason: Opowiadania? 
Pacek: nie, wreszcie powieść 
Mason: A. 
Pacek: taka o rozmiarach Września mniej więcej 
Mason: No, dluzszej bym nie przebrnal. 
Pacek: wiem, Ty jesteś wtórny analfabeta :P 
  
  
2005-03-26 
  
Pacek: wkurzają mnie te święta 
Mason: Nie tylko te :-) 
Pacek: owszem, nie lubię 
Mason: Jestes po prostu nietolerancyjny ;-P 
Pacek: e tam, to wszyscy inni są nietolerancyjni 
  
  
2005-04-02 
  
Mason: Broń mnie uwiera. 
Mason: Siedze na poligonie. 
Pacek: to nie wkładaj sobie lufy w zadek :P 
  
Mason: No, w sumie i tak do Ciebie wpadne ;-) 
Pacek: mam nowy trzonek od siekiery 
[poprzednim razem, jak byłem w Broku, zacząłem rąbać drewno, i... nie 
skończyłem :-)] 
Mason: Lepiej szykuj jeszcze jednego, tak na wszelki sluczaj. 
Pacek: :-) 
Mason: W sumie nigdy nie wiadomo :-) 
Pacek: wiadomo;) 
Mason: CO? 
Pacek: że złamiesz 
Mason: No, nic nie oprze sie mojemu urokowi i sile przekonywania :-) 
Mason: Kazdego jestem w stanie zalamac :-) 
Pacek: ;) 
Pacek: :) 
Mason: A wiesz, tu, na poliglotonie calkiem jak w Broku, las i nic wiecej. 
No, moze zamiast rzeki mamy umywalnie :-) 
Pacek: u nas za to wiosna, przelatują dzikie gęsi i MiGi-29 

AA..MMaass oonn   
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Mason: U nas tez wiosna, wlasciwie lato. 
Mason: I nie przelatuje, a lata wkur*y dowodca :) 
Pacek: ;) 
Pacek: nisko lata? Jeśli tak, to na deszcz 
Mason: No, oby nie, bo na cztery dni w las idziemy nocowac. Coby kon-
trole przeczekac. 
Pacek: a jak się przedłuży? 
Mason: No, to pewnie znajda nam inne zajecie. 
Pacek: :) 
Mason: Pewnie wysypywanie workow z piaskiem, tych, ktore napelnili-
smy przygotowujac checkpoint. 
Mason: ;) 
Pacek: niezłe 
  
Mason: Nie widziales nigdy worka fortyfikacyjnego? 
Pacek: nie 
Mason: No, to problem, bo ja nie widzialem nigdy normalnego worka, 
z wyjatkiem takiego na buty i takiego na ziemniaki :-) 
Pacek: no to czym się różni? 
Mason: Od tego na buty, ze nie ma w nim butow, tylko piasek, a od tego 
na ziemniaki, ze nie ma w nim ziemniakow ;-P 
  
Mason: moi koledzy pod lozkiem dyskutuja na temat przepowiedni No-
stradamusa, i o tym, ze jak papiezem zostanie Murzyn, to koniec swiata 
bedzie, i o tym, ze bylo przewidziane WTC i Hitler ;-/ 
Pacek: ja też to przewidziałem 
Mason: :-) 
Pacek: spadamy na Białoruś 
  
  
2005-04-09 
  
Mason: No, zaskakujace jest jak sie tocza losy. 
Mason: Jako dzieciak chcialem byc zolnierzem. 
Mason: Potem mi minelo, a dzis... 
Pacek: i teraz zdziecinniałeś? :P 
  
Mason: [O strzelaniu nr 2 z Beryla] No, ale dwa pozostale cele trafilem :-) 
Pacek: trzeba było od razu granatem 
  
Mason: No, bo po tym, jak trafilem 48 na 50 jedynke, to chyba jestem do-
brym strzelcem. 
Pacek: Mason strzela, Pan Bóg kule nosi :P 
Mason: To slabo nosi, albo reka mu sie omcknela, bo 50 mialo byc :-) 
Pacek: zajęty był teraz 
  
  
2005-04-18 
  
Mason: Kurde. 
Pacek: co? 
Mason: Sie mi przegrzal laptop. 
Pacek: bo kupiłeś pewnie zimowy model 
  
Mason: I nie mam czym, tzn. ja juz nie potrafie pisac. 
Mason: Nie zebym kiedykolwiek potrafil :-) 
Pacek: ? 
Pacek: naciska się takie klawisze, na nich są literki 
  
Mason: Czlowiek powinien miec pasje. 
Pacek: najlepiej szewską 
  
  
2005-04-20 
  
Mason: Szczegolnie, ze dzis dowodcy nie bylo, wiec luz na kompanii :-0 
Pacek: opierdalacie się za moje podatki :> 
  
Mason: Przez to, ze nie wywalczyliscie (Wy pisarze) doplat do literatury, 
ja musze placic w cenie ksiazki... :p 
Pacek: i tak kupujesz na taniej, nie liczysz się 
Mason: A ja nie za siebie mowie... Ja mowie za masy :-) 
Pacek: ciemne chyba :P 
 

2005-04-22 
  
Mason: jeatws? 
Pacek: nie rozumieć suahili 
Mason: Kot mi na klawiature... 
Pacek: naszczał? 
Mason: Nie, napsioczyl, bo go malo nie podeptalem, to mi sie czarnuch 
odgryza pechem :-)\ 
  
Mason: Ale gdzies jeszcze byly literowki. 
Pacek: no i co? 
Mason: No, w sumie ta. 
Pacek: w książkach są, to w F-cie ma nie być? 
Pacek: to byłoby nieprofesjonalne 
  
Mason: Dzis mielismy dostac poswiadczenia bezpieczenstwa/. 
Pacek: ? 
Mason: Ze mozemy dokumenty poufne czytac :-) 
Mason: Sprawdzali dane osobowe, rodziny itp. 
Pacek: dobrze że Ci znajomych nie sprawdzili... 
  
2005-04-23 
  
Mason: Hej. 
Pacek: czego, spytam grzecznie?:) 
Mason: Zycze sobie zdrowia, szczescia i rozumu :-) 
Pacek: na ostatnie już za późno 
  

Mason: Wlasnie zaczalem czytac Tfoje lopowiadanie. 
Pacek: biedaczysko... 
  

Pacek: czekaj, w którą stronę znosi przy ogniu seryjnym? 
Mason: We wszystkie mozliwe, z doswiadczenia :-) 
  

Pacek: w peemach są większe osłabiacze 
Mason: PM-84P nie ma zadnego oslabiacza ;-P 
Pacek: bo to polewaczka nie peem ;) 
  
Mason: Poza tym do pmow nie ma bagnetu, a kolba ciezko tym kogos za-
rąbac... 
Mason: Chociaz w berylu tez. Kolba skladana. 
Mason: Najlepszy jest pallad. 
Pacek: ale jak uwiążesz na sznurku i rozmachasz, to krzywdę możesz 
zrobić 
Mason: Ta, sobie chyba :-) 
  
Mason: Nie ma to jak klasyka rocka. 
Mason: I Anna Maria Jopek :-) 
Pacek: a owszem 
Pacek: to pierwsze, Jopek mnie nie rusza 
Mason: No, stary juz jestes ma prawo nie ruszac Cie ladna baba ;-P 
Mason: A Jopek ma kupe fajnych piosenek... ale Ty nie lubisz poezji ;-P 
Pacek: nie lubię, istotnie 
Mason: NO :-) 
Mason: A przeca teksty Deep Purple to poezja chyba ;-P 
Pacek: ale po angielsku, to nie rozumiem 
Mason: Ja tez, dlatego lubie :-) 
Pacek: no :) 
Mason: Teraz leci "Smok nad woda", to o Wawelskim pewnie. Nie znam 
innego smoka :-) 
Mason: Tylko po co smokowi wodka? 
Pacek: oczywiście, stąd woda. Opił się i pękł 
Mason: Chyba raczej watroba mu puscila :-) 
Pacek: za dużo pił 
Mason: No. 
Pacek: tez tak skończysz 
  

Mason: E tam. Gdyby mi sie chcialo, albo gdybym nie byl grafomanem, to 
bym pisal. 
Pacek: ech... 
Mason: Odrzucilo mnie od pisania. Jak probuje, to mam takie drgawki, 
o – drrrr drrrr drrr :-) 
Pacek: to jak ja zupełnie 
  
Mason: Pisac trzeba umiec. 
Pacek: e tam 
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2005-05-08 
  
Mason: I jak, zjedzone? 
Pacek: no 
Mason: A zyczenia smacznego sie spelnily? 
Pacek: owszem;) 
Mason: O, chociaz jedno zyczenie sie spelnilo :-) 
Pacek: no popatrz. Zaczynam się obawiać, czy sraczki nie dostanę 
   
2005-05-11 
  
Mason: Znaczy, browara trza walnac, i pomyslec nad napisaniem czegos 
:-) 
Pacek: no napisz, będzie coś na Zakużoną 
Mason: No co Ty? Nawet na Zakuzona sie nie zalapie, za wysokie wyma-
gania. Dlatego napisze na forum :-P 
Mason: Zawsze ktos przeczyta, zanim moderator zdejmie :-) 
Pacek: a pisz, najwyżej wytnę :P 
Pacek: dostaniesz bana prewencyjnego 
   
2005-05-18 
  
Pacek: ech... 
Mason: Czemu marudzisz? 
Pacek: bo mi się pracować nie chce 
  
2005-05-29 
  
Pacek: a czuję się fatalnie, i dla nikogo mnie nie ma 
Mason: Oki, ja Cie nie widzialem ;-) 
Pacek: oficjalna wersja jest, że mam grypę, po chuj się mają wrogowie 
cieszyć;) 
  
  

___________________________________________ 
  

  
  
Oczywiście, powyższe cytaty, to tylko fragment bardzo ob-

szernego archiwum naszych rozmów. Często poruszaliśmy tema-
ty bardzo poważne, osobiste. Zawsze mogłem liczyć na radę 
Tomka. Mogłem też mu się chwalić wszystkimi rzeczami, jakie 
spotkały mnie w życiu. Nie tylko tymi złymi, ale także dobrymi. 
Nie tylko dużymi, ale też zupełnymi duperelami. To on podsunął 
mi myśl zostania w wojsku, mówiąc, że byłbym „dobrym tre-
pem”. Mylił się, trep ze mnie kiepski, ale wojsko nauczyło mnie 
wielu rzeczy, okres służby pozwolił inaczej spojrzeć na swoje ży-
cie. Kiedyś, kiedy pojawiła się opcja mojego wyjazdu do Iraku, 
zdradził się, że chciałby być żołnierzem, być na moim miejscu. 
Dziwne, jak toczą się ludzkie losy, bo ja chciałem być pisarzem, 
choćby w połowie tak dobrym, jak on. 

Jest dla mnie jednym z ideałów pisarza i człowieka. Adam 
Cebula powiedział o nim, że pisał, bo miał coś do powiedzenia. 
I rzeczywiście, miał wiele do powiedzenia. Był pisarzem, publi-
cystą, recenzentem, redaktorem, udzielał się na forach dyskusyj-
nych i usenecie. To, co zrobił, doskonale świadczy o poziomie je-
go pisarstwa. Z powieścią „Wrzesień” wbił się moim zdaniem do 
kanonu literatury fantastycznej (jak mu to powiedziałem, popu-
kał się w czoło). Zaczął też cykl „sherwoodzki”. Miałem mu 
ogromnie za złe, że go nie kończył. Gdyby udało mu się domknąć 
cykl o Matchu i Jasonie, i zrobiłby to z pomysłem godnym 
„Sherwood”, a stylem i warsztatem pisarskim z pierwszej części 
„Wrót Światów”, całość byłaby dziełem wybitnym. 

Pacek chciał coś robić, i robił. Naśmiewał się ze mnie, kiedy 
mówiłem mu o misji, jaką powinni realizować pisarze, publicyści, 
redaktorzy i recenzenci. A jednak sam, być może nie wiedząc 
o tym, także realizował jakąś misję. Świadczyć o tym może fakt, 
że zaangażował się w przedsięwzięcia, jakim był Fahrenheit, 
Srebrny Glob, Fantazin, Fahrenheit i Fantazin. I jakim obecnie jest 

Fahrenheit, łączący je wszystkie. Dlaczego to robił? Pewnie dlate-
go, że wiedział, jak internetowe periodyki pomogły w rozwoju 
jemu samemu. Obserwował też młodych i starszych autorów, za-
czynających w Internecie, a kończących na papierze. Pamiętam, 
jacy byliśmy dumni kiedyś, przeglądając roczniki czasopism 
i wymieniając: „Ten zaczynał w F, tamten w FiF, ten może nie za-
czynał, ale pisał dla nas, a ten... ten nie pisał, ale wiemy, że czytał 
nas :-)”. 

Sami zaczynaliśmy w Fahrenheicie i pokochaliśmy go. Pa-
miętam, jak w najgorszym okresie zniechęcenia, to jeden, to drugi 
bardzo poważnie groził, że zrezygnuje... Na szczęście nigdy ta 
myśl nie przyszła nam do głowy jednocześnie... Pacek nie pozwo-
lił mi tak naprawdę nigdy odejść z Fahrenheita. Przez ostatnie 
dwa i pół roku jeżeli robiłem coś na rzecz F, to tylko dla i przez 
Tomka. Została we mnie jeszcze ta iskierka fantastyczna, którą on 
podtrzymywał. Nie pozwolił, żeby zagasła. 

Śmierć Tomka uświadomiła mi jedną ważną rzecz. Chociaż 
wiedza ta tkwiła gdzieś w mojej świadomości, zrozumiałem, że 
nie był on jedynym moim przyjacielem. Pacek to wiedział 
i wielokrotnie usiłował mi dać to do zrozumienia. 

Trzy dni po pogrzebie Tomka pojechałem do Broku. Wła-
ściwie sam nie wiem, po co. Wymówką była chęć pomocy Doro-
cie. Jechałem tam z myślą, że ostatni raz zobaczę to miasteczko. 
Chciałem sobie przypomnieć, jak wyglądał dom Packa. Pójść 
w miejsca związane ze wspomnieniami z nim. Wspomnieniami, 
które bardzo szybko mi umykają. Zapominam już wiele tak bar-
dzo ważnych rzeczy z nim związanych. Cholernie się tego boję 
i tym bardziej jest to bolesne. 

W Broku spotkało mnie spore zaskoczenie, spotkałem tam 
młodego, dojrzewającego mężczyznę – Krzyśka, siedemnastolet-
niego syna Tomka. Zaprzyjaźniliśmy się. Szkoda, że dopiero 
w tak niesprzyjających okolicznościach, że Packowi nie dane było 
w tym uczestniczyć. Z pewnością by się ucieszył, tak jak cieszył 
się każdym sukcesem syna, i podobnie jak cieszył się moimi. 
A narodziny przyjaźni mojej i Krzyśka, to nasz wspólny sukces. 

Będąc już w Broku, zrozumiałem jeszcze jedną rzecz. Wcze-
śniej jeździłem tam do Tomka, ale polubiłem te wyjazdy nie tylko 
ze względu na niego czy atmosferę miasteczka, ale ze względu na 
klimat jego domu. Klimat, w którego tworzeniu w dużej mierze 
uczestniczyła Dorota, krzątająca się po domu. I za każdym ra-
zem, kiedy nasze ścieżki się przecinały, przystawaliśmy oboje, 
tak jak gdy spotyka się przyjaciół na ulicy. I w zależności od po-
trzeby, wymienialiśmy kilka słów i ruszaliśmy dalej, albo za-
trzymywaliśmy się, siadaliśmy jedno przy stoliku, drugie na ka-
napie i rozmawialiśmy. Bardzo to lubiłem i nadal lubię. 

Tydzień temu, w czasie Dni Fantastyki we Wrocławiu, pa-
trząc na ludzi, którzy przez lata byli mi inspiracją: redaktora 
i publicystę – Maćka Parowskiego; pisarzy – Andrzeja Ziemiań-
skiego i Eugeniusza Dębskiego; swojego mentora i publicystę – 
Adama Cebulę. Zobaczywszy Ikę Repeczko i przypomniawszy 
sobie Packa, tę dwójkę, która przecież w Fahrenheicie zaczęła 
udzielać się znacznie później niż ja. Ujrzawszy, jak oni wszyscy 
wiele osiągnęli bardzo ciężką pracą, pomyślałem, że Pacek się 
pomylił „zatrzymując” mnie w Fahrenheicie, bo cholernie daleko 
mi do nich i tak naprawdę mój udział w czymkolwiek jest mało 
istotny. Szczególnie, że zabrakło najsilniejszego i najważniejszego 
ogniwa, łączącego mnie z Fahrenheitem. A potem, nagle zoba-
czyłem wokół siebie tych wszystkich przyjaciół, których potrze-
buję, i którzy z jakiegoś niewiadomego mi powodu chcą, żebym 
był z nimi. I pomyślałem sobie, że nie wolno mi ich zawieść. 
Szczególnie widząc, jak jest im ciężko po śmierci Tomka. Nie 
mam innego wyboru, bo Fahrenheit to nie czasopismo interneto-
we, Fahrenheit to ekipa. Ekipa przez duże F. I pomimo, że Pacek 
umarł, jego duch pozostał w Fahrenheicie. W nas samych. 
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...to skoro już mówimy o fantasy tolkienowskiej, która wy-
czerpuje wszystkie znamiona gatunku, jest wtórna itd., to zanali-
zujemy jedno dzieło.  

Najpierw znamiona gatunku, których wystąpienie od razu 
spycha inkryminowany tekst do wtórnego i badziewnego gatunku:  

 
� quest 
� drużyna – której członkowie powinni mieć różne specjalności, 

różnić się charakterami i przymiotami fizycznymi, w miarę 
możliwości pochodzić z egzotycznych ras  
� motyw ratowania świata 
� magiczna broń 
� tajemnica, łącząca się z pochodzeniem głównego bohatera, naj-

lepiej, jak tego pochodzenia nie jest świadom 
� magiczna bestia o nadprzyrodzonych przymiotach – najlepiej 

jakiś zwierzak, co to prawie jest ludziem 
� magiczny artefakt z dziurką w środku 
� siły ciemności, które paskudne są i przed żadną podłością się 

nie cofną 
� i, na koniec, w trakcie questu musza się dużo nap***lać.  

 
Nie, nie na koniec, byłbym zapomniał – dzieło musi być 

wielotomowe. 
 
Teraz krótkie streszczenie, ze zwróceniem uwagi na cechy 

charakterystyczne dla tolkienowskiego fanstasy:  
Młody bohater żyje gdzieś w dzikich lasach, pod okiem sta-

rego preceptora szkoli się w męskich (jak przystało na kogoś, ko-
go czytelnik już od pierwszych stron uważa za predestynowane-
go do Wielkich Czynów) zajęciach. Od czasu do czasu wspomina 
Zaginionego Ojca. Świat ogarniają Moce Ciemności.  

Nasz bohater ratuje preceptora przed Srogim Potworem – 
zabija skuffysyna, chociaż wiadomo, że Srogiemu Potworowi 
nikt oprzeć się nie może, a już na pewno nie taki szczyl, choć za 
nim i Tajemnica stoi, i zadatki na Bohatera ma. No ale zabija, co 
jest aktem symbolicznym, a pomaga mu w tym Bestia. Bestia gi-
nie, ale wcześniej wydała na świat Pomiot Bestii. Zabiwszy Sro-
giego Potwora nasz bohater uzyskuje Trofeum.  

Ale dalej jest wszystko jak było, dalej siedzi na zadupiu, cho-
ciaż świat pogrąża się w Chaosie. I wtedy otrzymuje Wiadomość.  

Warto zwrócić uwagę, iż Wiadomość przybywa niejako 
przypadkiem, co też jest ważną cechą. 

Nasz Bohater, otrzymawszy Wiadomość, przerywa siedze-
nie na dupie i postanawia wyruszyć w quest. Przyłączyć się do 
tych, którzy rzucili wyzwanie Siłom Ciemności. Ale (co niezwy-
kle oryginalne), Bohater młodym jest, żeby nie powiedzieć szczy-
lem. Co zapewne utrudni podjęcie krucjaty i wprowadzi wiele in-
teresujących wątków.  

Tak się staje. Wiele przeszkód pokonać musi nasz Bohater, 
aby do Sił jasności dołączyć. Udaje mu się to, bo choć za gołową-
sa go uważają, to zawsze może pokazać Trofeum, które ze zwłok 
Srogiego Potwora odciął, a towarzyszy mu Pomiot Bestii, która 
w ubiciu Potwora pomogła. Pomiot w międzyczasie dorósł 
i sprytny jest nad podziw.  

Ale świat, choć magiczny, zły jest i srogie rządzą nim prawa. 
Nasz bohater jeno prosty hobbitem jest, i w Armii Jasności od pod-
staw swą karierę rozpoczynać musi. Jeszcze nie on będzie innych 
Bohaterów do boju prowadzał, jeszcze preceptorow musi mieć na-
stępnych. A i drużyna by się przydała, bo i Herkules dupa... 

Tu na chwilę przerwiemy – bo to wyczerpuje następne 
znamiona przestępstwa. Zaczyna się Opowieść o Dojrzewaniu, 
czyli, jak wiadomo, kolejna cecha badziewnej fantasy.  

Zbiera się Drużyna. I w tej to drużynie, prócz Bohatera 
i Pomiota Bestii znajdzie się Bardzo Mądry Dowódca (zginie 
później bohatersko, bo przecież miejsce Bohaterowi trzeba zrobić. 
Ale wszystkiego zdąży nauczyć). Ów Bardzo Mądry jest nie tylko 
wojownikiem – potrafi też z chmur wróżyć. Pewnie jakiś druid 
alboco...  

Jest i siłacz – niezbyt mądry, ale za to silny. Taki Samson 
Miodek albo Basile. Wyróżnia się prócz tego tym, że po ludzku nie 
mówi, bo z dziwnego plemienia pochodzi. A co więcej, kiedyś, siłą 
przymuszon, Siłom Ciemności służył, i to jako wojownik.  

I, żeby już było zupełnie według kanonów fantasy, jest jesz-
cze jeden. Obca rasa, pochodzi z jakiegoś górskiego zadupia. 
W zasadzie nie wiadomo – ludź to czy nieludź. 

Aby do drużyny trafić, srogie trzeba przejść Próby. Siłą się 
wykazać, sprytem, umiejętnością władania bronią. No, ale się 
udaje, i Drużyna otrzymuje oręż do walki z Siłami Ciemności.  

Zaczyna się quest. Tu niewiele można powiedzie, bo wiado-
mo, co się będzie działo – będą walczyć z potworami, przegrywać 
o włos, ale zwyciężać. Ponosić też straty. Nasz Bohater będzie piąć 
się w górę. Przewidywalne, jak to w badziewnym gatunku.  

Zwróćmy tylko uwagę na parę punktów, charakterystycz-
nych dla gatunku, które są straszliwymi, powielanymi po wielo-
kroć kliszami:  
− Bohater otrzymuje od Starego Wojownika Broń Niechybną.  
− Kobieta (bo i kobieta się pojawia oczywiście), którą pokochuje 

Bohater pochodzi z Obcych Ludów (choć sojuszniczych). Po-
woduje to wiele kłopotów, by kochankowie mogli się w końcu 
formalnie połączyć.  

− Pojawia się natrętnie motyw artefaktu z dziurką w środku, czy-
li pierścienia. Jeden z Wodzów Sił Jasności wrzuca takowy – 
wprawdzie nie do dziury, ale do wody.  

− Rydwan naszych bohaterów jest wręcz magiczny. Są do niego 
przywiązani jak do towarzysza. Nawet nazywają go familiarnie.  

− Kiedy Bardzo Mądry Dowódca zginie, później pojawi się jego 
awatar(?), reinkarnacja(?) alboco. Strasznie oklepany motyw.  

− Bohater odnajdzie Zaginionego Ojca. Ówże jest wielkim wo-
jownikiem, który pierwszy stanął naprzeciw Mocy Ciemności. 
Przegrał wtedy i musiał czekać, aż z Dalekiego Kraju przybę-
dzie Syn jego, Wiadomością wezwany. Teraz razem mogą 
wp****lić Siłom Ciemności.  

− Siły Ciemności w jednym z epizodów usiłują sprokurować 
Broń Straszliwą i Ultymatywną. Nie musze dodawać, że unie-
możliwia im to Drużyna.  

− Pomiot Bestii nieraz ratuje Bohatera i Drużynę. Choć to tylko 
Pomiot, sprytem i walecznością dorównuje Wojownikom.  

− Motyw Magicznej Broni – ówże członek Drużyny, ten ze strasz-
liwego zadupia i w zasadzie nieludź otrzymuje takową od Wo-
jownika, który u Sił Ciemności niewolę srogą cierpiał. Był to 
specjalny wojownik, co Sztukę Wojenną Już Prawie Zapomnia-
ną kultywował. Okazało się, ze na zadupiu, skąd nieludź po-
chodził, również jest ona znana. A srodze jest skuteczna, prze-
ciw Siłom Ciemności. Co więcej, śmiertelnie zranion Wojownik, 
co w niewoli cierpiał daje Drużynie kolejną misję – w celach 
zapewne magicznych mają Broń i Insygnia jego zanieść aż do 
samego leża Sił Ciemności. Co czynią.  

− Armie Sił Ciemności są w sam raz wredne i paskudne. 
− I tak dalej...  
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Zauważyć należy, że autor nie wykorzystał należycie po-
tencjału "Zaginionego Ojca". Jeszcze ładniej byłoby, gdyby ów 
Ojciec Siłom Ciemności służył, pojedynek straszliwy z Synem 
odbył, Cesarza swego zarąbał a potem, z Synem pojednany, na 
stosie zgorzał. Ale każda powieść fantasy, nawet ta kanoniczna, 
ma swoje wady.  

Oczywiście, wszystko kończy się dobrze. Nasz Bohater zo-
staje Pomniejszym Wodzem, a jego czyny sławić wszyscy będą. 
Siły Ciemności zostają dorżnięte w swym leżu – choć naturalnie 
nic by z tego nie było, gdyby Drużyna w finałowych scenach nie 
zstąpila do Strasznych i Mrocznych Podziemi – zauważcie, jakże 
to symboliczne. Potem lud się weseli, kłosy na polach się kłoszą, 
wojownicy wymieniają ostrza na lemiesze itd. 

Typowe tolkienowskie fantasy, prawda? 
(Janusz Przymanowski, "Czterej pancerni i pies") 
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W mrocznej i straszliwej puszczy Sherwood niejaki Jason 
szuler dostaje wp...l. Ratuje go niejaki Match, nieślubny syn miej-
scowego druida i szeryfa Nottingham. 

W zamian za uratowanie życia Jason musi wysłuchać 
o Wielkiej i Tajemnej Misji i o Przeznaczeniu. Otóż Match musi 
ubić straszliwego smoka, który nie dość, że jest złem wcielonym, 
to jeszcze porwał niejaką Marion. Co prawda nie wiadomo po co, 
bo wszyscy ważniejsi bohaterowie, poczynając od Faceta 
w Rajtuzach, na szeryfie skończywszy, zdążyli ją już przelecieć. 
Poza Matchem naturalnie, bo ten był zajęty Przeznaczeniem. 

Jason słucha, w końcu jest coś winien za uratowanie życia. 
W końcu doprowadzony do ostateczności gadaniem o złych ko-
bietach i brzemieniu winy strzela sobie w plecy z własnej kuszy. 
Big mistake. Match odczuwa jeszcze silniejsze brzemię winy 
i przez Wrota Światów przenosi Jasona do świata równoległego 
na rekonwalescencję. Zostawia go tam, po czym wraca z pewnym 
kociakiem. 

Wszystkie te kroki w niczym nie przybliżają rozwiązania 
kwestii smoczej, ale Jason wreszcie może odpocząć, choć równo-
legły świat jest stokroć gorszy. Ale przynajmniej nikt nie przynu-
dza przy ognisku, a jak przynudza, to można go od razu zabić. 

Match powraca do swojej misji. Podejmuje co pewien czas 
kolejne próby zgładzenia smoka, niestety, co jedną, to głupszą. 
Smok żyje w najlepsze. 

Wkurzony tym wszystkim szeryf Nottingham, któremu 
smok robi wciąż koło pióra, wynajmuje Claymore’a Ramireza, 
najemnego mordercę bez skrupułów, żeby wreszcie uśmiercił 
gadzinę. Ramirez żwawo zabiera się do roboty, morduje kogo 
popadnie, w nadziei, że wreszcie trafi na smoka, nie przemęcza-
jąc się zbytnio pracą koncepcyjną. Kiedy jest już na dobrej drodze 
i populacja Nottinghamshire zostaje zredukowana do mniej wię-
cej dwudziestu procent (co zwiększa prawdopodobieństwo li-
kwidacji smoka), spotyka go nieszczęście. A raczej on je spotyka, 
czyli zołzę imieniem Fabienne. Dziewczyna wprawdzie wraz 
z kuglarzem Plisskenem i śmierdzącym niedźwiedziem ma nie-
złą pracę, ale odkrywa w sobie powołanie. Mianowicie celem jej 
życia staje się robienie wała z Ramireza. Zamiast mu po prostu 
dać, to ucieka. Claymore morduje dalej – w końcu nie sposób tak 
od razu rzucić – ale też nie pamięta już specjalnie o smoku. Za to 
zaczyna pieprzyć o Przeznaczeniu przez duże P, z powodu czego 
mnich-kronikarz Vaninus z klasztoru w Lunatic’s Tower nazywa 
go Pi...ą. Też przez duże P. 

Ramirezowi zaczyna się uszami wylewać, na szczęście 
w klasztorku spotyka Matcha. Teraz mogą przez pół tomu sie-
dzieć przy ognisku i gadać o złych kobietach. Zaprzyjaźniają się 
mocno, ale sprawa smoka leży przez to odłogiem. 

Fabienne spotyka Marion, której wcale nie porwał smok. Roz-
czarowana tym Marion zostaje feministką i morduje kogo popadnie, 
zaczynając jednak od facetów, bo tak jej bardziej familiarnie. 

Kiedy wygląda, że już-już wszyscy antagoniści smoka we-
zmą się do roboty, wypełni się Przeznaczenie i ktoś w końcu ubi-
je gada, ten, zniechęcony nikłym zainteresowaniem, zdycha 
z nudów. Bohaterowie przez dwa i pół tomu nie zauważają tego 
przykrego faktu. Przez następne dwa i pół zastanawiają się po-
nuro nad bezsensem walki i Przeznaczenia. Z przyzwyczajenia 
mordują kogo popadnie. 

Kiedy hrabstwo jest już całkiem wyludnione, opadają ich 
stany lękowe na tle wyalienowania. Ponieważ nie ma już kogo 
mordować, to mordują się wzajemnie. 

Wszyscy giną. W miarę szybko, za wyjątkiem Fabienne, któ-
rą zła czarownica Cintryjka podstępem skłania do wypicia ma-
gicznego napoju, zwanego Seksownym Piwem (ponieważ receptę 
wynalazł zły czarownik Sex-Beer). Nieszczęsna Fabienne dostaje 
sraczki, po czym wygniwają jej flaki i wyciekają dupą. Opis tego 
zajmuje dwa rozdziały i jest bardzo naturalistyczny. Ponieważ 
biegunka staje się krwawa, również turpistyczny. 

Następuje happy end. Hrabstwo poczyna się znów zaludniać, 
ściągają kmiecie i szlachta, upewniwszy się wprzódy, że wyginę-
ły wszelkie oszołomy. 

 
Koniec 

 
 

z Wieży Błaznów 
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Motto: 
Czekaj, właśnie odświeżam sobie Harrisa. Nie mam pamięci do przepisów... 

Pacek (Lista dyskusyjna F&F) 
  
  
Co warto mieć w jadłospisie: 
Update: co do rosołku – warto na wiosnę pozyskać parę 

młodych gawronów. Oskubać, sprawić, podzielić na połówki, 
włożyć do zamrażarki. Potem dodawać połówkę przy gotowaniu 
rosołu.  

Z braku gawronów mogą być gołębie, ale gawrony lepsze. 
  
A serio – ptaki nie przenoszą groźnych dla człowieka paso-

żytów. Nie bada się dzikich kaczek, bażantów itd. Natomiast jeśli 
chodzi o gawrony czy sroki, to masz tylko bariery zwyczajowe, 
i to w naszym kręgu kulturowym – za to jada się np. kwiczoły 
czy słonki, które się niewiele różnią. Wrona jako podstawa do ro-
sołu czy sosu funkcjonuje od dawna w kuchni francuskiej czy 
włoskiej, tej bardziej wyrafinowanej, albo wręcz przeciwnie, ple-
bejskiej (btw. ładny opis jest w "Hannibalu"). A już na pewno 
gawrony są zdrowsze niż kurczaki z fermy, na sterydach i anty-
biotykach, karmione mączką kostną.  

Miejskie się nie nadają, bo istotnie żrą świństwa, które się 
odkładają w kościach (jak u kurczaków z fermy). 

  
Jadam również szczeżuje;) Smakują dokładnie jak mule, ma-

ją też zaletę, że są świeże;) 
  
No dobra, to teraz o sposobach pozyskiwania: 
1. Szczeżuje. Zdjąć buty, wejść do wody. Zbierać. 
2. Wrony/gawrony/sroki. Na wiosnę poczekać, aż młode 

się wypierzą, ale jeszcze nie latają. Znaleźć drzewa z gniazdami 
(na ogół całe kolonie). Drzewa nie mogą być za grube. Trząść 
drzewem, aż powypadają. Będą uciekać na piechotę, więc trzeba 
dogonić i ukręcić łeb. Sposób 2 – wiatrówka. 

3. Gołębie poza miastem pozyskuje się bez problemu. Na 
ogół wystarczy flaszka. 

4. Winniczki – zbierać, tylko na trzeźwo, bo one szybkie;) 
5. Żaby – najlepszy jest wędkarski podbierak. 

z Wieży Błaznów 
  
  
Konie wyłącznie jadam. Koń to takie zwierzę, które 

z przodu gryzie, z tyłu kopie, a w środku trzęsie. Więc nadaje się 
tylko do jedzenia. 

z Wieży Błaznów 
  
Barszcz ukraiński wygląda jak zlewki dla nierogacizny. Bo 

tam jest wszystko:>. 
A chłodnik litewski, który wygląda tak samo przed zjedze-

niem, i po zjedzeniu? Pieszczotliwie zwany "pawiem"? 
z Listy dyskusyjnej F&F 

  
  
Zauważyłaś taką prawidłowość – to, co jest smaczne, jest 

niezdrowe, i odwrotnie? 
To ja już wolę niezdrowe. Mięsko ze szczególnym 

uwzględnieniem świnek (morskich, rzecznych i lądowych), cho-
lesterolek, i tak dalej. 

A otręby to odpad z produkcji desek w tartaku. Szpinak da-
je krowa. W zdrowej soli kłodawskiej z mikroelementami znala-
złem kiedyś peta, makroelement się trafił. Serek(sic!) sojowy(sic!) 
tofu ma błąd w nazwie, powinien się nazywać "to fuj". No to na 
cholerę go jeść? Soi jest wystarczająco w wędlinach z supermar-
ketu. Biała kiełbasa stamtąd przywodzi na myśl ontopiczne plan-
tacje drożdży ewentualnie "Soylent green":> 

W dodatku zboczeńcy mieniący się dietetykami dość często 
zmieniają zdanie. I rzeczy zdrowe stają się mniej zdrowe, za to 
nigdy smaczne.[tofu] 

z Listy dyskusyjnej F&F 
  
  
Jedzenie naczelnych (ssaków ogólnie, bo NURSa nie lubię – 

nie jadam kontrowersyjnych naczelnych, potem mi się czkawką 
odbija) jest kanibalizmem. Jedzenie świnek (morskich i lądo-
wych) jest normalne. Jedzenie otręb (otrębów?) nie jest normalne. 
Nadawanie świnkom imion nie jest normalne. 

I tak kłaki [świnek morskich] po smażeniu odchodzą. Zwła-
szcza na głębokim oleju. 

Mają tylko jedną wadę, są za małe. Trudno się najeść. 
Polecam, naprawdę znakomite. 
A pasztet z kota też niezły. Zresztą według Torojki nawet 

jeżyki z szosy (te w wersji 2D) podpadają pod jedzonko. 
  
Rozwiązanie kwestii igieł: 
Proste. Obtoczyć w jajeczku i masz panierkę. Nawet bułki 

tartej nie trzeba. Chrupiący jest wtedy. Zupełnie jak chrupiąca 
żabka, musi być z kosteczkami, inaczej nie chrupie. 

  
z Listy dyskusyjnej F&F 

  
To podaję cały przepis:) 
Ptaszki się łapie w taką siatkę, jak na motyle. Potrzebny jest 

worek – czyli focza skóra zdjęta tak, że od wewnątrz zostało spo-
ro tłuszczu. Złapane ptaszki wrzuca się do wora w całości. Na-
pełniony worek zawiązuje i zostawia. 

Uwaga – ważne jest, żeby parę razy zamarzał i odmarzał, 
więc wybór miejsca, gdzie się ten worek zostawi jest istotny. 

Potrawa jest dla cierpliwych, bo smaczna się robi po mini-
mum dwóch latach, kiedy wewnątrz worka jest już w miarę jed-
nolita, zielona masa. Podawać na zimno, w stanie zmrożonym, 
łatwo się wtedy kawałki odłupują. 

  
Ptaszki dla turystów [na Grenlandii] pochodzą z miejsco-

wego supermarketu, zresztą i nas można kupić podobne – w folii, 
zielonkawe, wielokrotnie zamrażane i rozmrażane. Żadna atrak-
cja, ale przyznasz, że technologia podobna;) Poza innowacjami, 
jak moczenie w detergentach. Są dojrzałe, ale przechodzą kilka 
cykli Mid Life Update. I żebyś się nie zdziwiła, technika chłodni-
cza to potęga. Btw. część tych ptaszków (jeśli supermarket ma 
odpowiednią umowę, a większość ma) wraca do dostawcy, po-
tem się z nich robi przetwory drobiowe. 

z Listy dyskusyjnej F&F 
  
Wędzonka to podstawa. Niech żyje cholesterol:) 

Pacek 
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KKuucchhnniiaa  bbyy  PPaacceekk  

PPP uuu bbb lll iii ccc yyy sss ttt yyy kkk aaa    –––    TTT ooo mmm aaa sss zzz    PPP aaa ccc yyy ńńń sss kkk iii    



 

26 

To będzie wydanie specjalne, czyli wspominkowe. Z okazji 
wszystkim wiadomej. 

  
Niedziela, 22 maja 2005 
Ranek zajęty, zalatany. Właśnie kończą się Targi Książki, na 

których gorliwie buszujemy z Iką i z Packiem, uprawiając swoją 
niecną pisarsko-fahrenheitową politykę. Spotkanie tu, spotkanie 
tam. Rozmowy, interesy, przepychanki. Wreszcie koniec, nad-
chodzi czas na wypoczynek. Czas do nieba... Na razie tylko 
w przenośni. 

Zabieramy więc mojego osobistego męża, Bartłomieja ko-
mandosa, i jedziemy do Chrcynna pod Nasielskiem. Trzeba 
wreszcie odetchnąć świeżym powietrzem. A już dawno obiecali-
śmy Packowi, że przelecimy go prawdziwym samolotem. Nie 
tym rejsowym, korporacyjnym pedalstwem, szwendającym się 
po pasażerskich lotniskach, tylko autentycznym, klasycznym 
złomem. A takie to właśnie ustrojstwa mają u nas „na polu” swo-
je gniazdo. 

Docieramy parę minut po trzeciej. Wyglądam niecierpliwie 
przez okno samochodu. Oto przed nami zieleni się umiłowane 
lotnisko Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Warszawskiego. 
Wszystko w porządku, start rozłożony, powiewają bannery. 
Wiatr układa rękaw równiutko w poziomie, bez żadnych dodat-
kowych wygibasów. Znaczy, idealna pogoda na skoki. Oddy-
cham z ulgą i nadzieją. Nareszcie nadszedł ten czas. 

Wysiadamy z samochodu i od razu udajemy się do kierow-
nictwa. Honorom domu należy uczynić zadość, przedstawiam 
wiec Packa i Ikę Pingwinowi. Taki to wymyślny pseudonim nosi 
Arek Wantoła, guru i Kierownik Sekcji Spadochronowej AW. 

Panowie podają sobie ręce, szczerząc się od ucha do ucha. 
Nareszcie się poznali. Pacek słyszał o Pingwinie dość sporo, a ten 
z kolei jest wielbicielem i szczęśliwym posiadaczem tomiku „Li-
nii ognia”, z osobistym wpisem od Autora. 

– W sama porę zdążyliście! – mówi Pingwin. – To ostatni 
wylot dzisiaj. Napieraliśmy cały weekend, i, niestety, właśnie 
skończyła nam się wacha. 

Oj, to znaczy, że trzeba się zbierać i to szybko. Biegnę do ma-
nifestu, zaplanować siebie i Bartka na skok. No i Packa jako pasa-
żera, do samolotu. Panowie zostają sami. O czym rozmawiają, nie 
wiem. Pewnie o samolotach, o czym by innym... Zboczeńcy. 

Przebieramy się szybko w kombinezony, Bartek i ja. Oma-
wiamy skok. Zrobimy sobie parkę z 2200 metrów, tak dla rozru-
szania się. Wyjdziemy razem, pospadamy chwilę, ustabilizujemy 
sylwetki, potem obrót w prawo, obrót w lewo, buziaczek. Rozej-
ście na 1200, żeby mieć czas, jakby co. 

Zakładamy spadochrony, wysokościomierze, czaporki. 
A potem zabieramy się za Pisarza Pacyńskiego. Przynoszę spa-
dochron ratowniczy, Tomek musi go założyć, inaczej nie wpusz-
czono by go na pokład samolotu. Pacek wchodzi w uprząż, za-
kłada spadak na plecy. Oczy mu się świecą. 

– Jakby co, ciągniesz za to. – Pokazuję mu uchwyt. – 
I pamiętaj, w świetle prawa polskiego, spadochron jest statkiem 
powietrznym. Rejestrowanym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 
W razie użycia, jesteś jego kapitanem – oznajmiam z namasz-
czeniem. – Zachowuj się! 

– Ech, Madzik... – mówi Pacek, kręcąc głową. – Na pewno do-
brze? – Pokazuje na taśmę piersiową, opinającą go z przodu. – Tak? 

– Dobrze, dobrze. – Uśmiecha się na to Bartek w od-
powiedzi. 

Tomek wierzy mu na słowo. Bartek ma ponad tysiąc trzysta 
skoków. Pewnie wie, co mówi. Na pewno wie. 

Idziemy na linię sprawdzenia. Baybus, praktykant instruk-
tor, ogląda każdego uważnie: czy wszystko pozapinane jak nale-
ży, czy sprzęt na swoim miejscu, zwłaszcza nóż. Potem ustawia 
nas w szeregu, zgodnie z kolejnością opuszczania samolotu. 

– Tysiąc dwieście, tysiąc dwieście... – Pokazuje palcem kolej-
nych skoczków. – Dobra. Potem dwa dwieście. To wy, tak? – Patrzy 
na nas, stojących wciąż razem. – Trójka z dwóch dwieście... – Zerka 
spod oka na pasażera, sprawdzając, czy uda się żart. 

Dopadamy Tomka od razu, Bartek i ja, chwytamy za ręce, 
symulując trzyosobowe odejście od samolotu. Pacek uśmiecha 
się, aczkolwiek jest w tym element nieufności. W końcu on też 
ma spadochron na plecach i idzie do góry w tym samym wylo-
cie... A wiadomo, co takim wariatom strzeli do łba? Może go 
zmuszą do skoku, zboczeńcy? 

– Akurat! – Protestuje więc czym prędzej. – Chcielibyście... – 
Odsuwa się na bok, w trosce o swoje bezpieczeństwo. 

– Parka z dwóch dwieście! – Zgłaszamy z udawaną rezy-
gnacją. 

Baybi kiwa głową. 
– Madzia i Bartek – mruczy pod nosem, wpisując nas na 

planówkę. – Dwa dwieście, er wu dwa. 
No cóż, nie udało się. Ale chyba i tak się nie spodziewał, że 

uda się kogokolwiek nabrać na tak prostacki trick. 
– Dobrze... Trzy tysiące metrów. – Instruktor podchodzi do 

kolejnych skoczków, kontynuując odliczanie. 
Samolot już czeka w pogotowiu, śmigło obraca się powoli. 

Stary Atonow drugi, że znakami Sierra Papa – Alfa November 
Victor. Ten sam, z którego oddawałam swój pierwszy skok, ład-
nych parę lat temu. Kurczę, jak ja kocham tego złoma. Ale to jak. 

Idziemy ku niemu równym, żwawym szeregiem. Tuż przed 
samolotem odwracamy się jeszcze, machając do Iki. Ta siedzi na 
murku i odprowadza nas pełnym dezaprobaty spojrzeniem. No, 
dobrze, zdaje się mówić jej wzrok. Że wy jesteście wariaci, to 
wasz problem. Ale niech no coś się stanie Naczelnemu... Zjem 
was w kanapce i nawet nie obetrę ust. 

Pacek wdrapuje się po drabince, ja i Bartek tuż za nim. Roz-
stajemy się, on siada na zawieszanej ławeczce pomiędzy pilotami, 
my przy drzwiach. Wysiadamy przecież jako zaledwie trzeci 
w kolejce, musimy więc być blisko wyjścia. Za nami, w głębi sa-
molotu siadają ci, co idą na trzy tysiące. Burżuje. 

Samolot turla się powoli po trawie, wreszcie dociera na 
wywałowany, trawiasty pas. Stoi przez chwilę, piloci czekają na 
pozwolenie na start. 

Obserwuję Tomka od tyłu. A ten wgapia się w tajemnicze 
wskaźniki, którymi zawalona jest deska rozdzielcza samolotu. No 
tak, on przynajmniej się na nich wyznaje, nawet pomimo przykre-
go faktu, że podpisane są cyrylicą. Ja tam nie wnikam w takie dro-
biazgi jak obsługa samolotu. Przecież to tylko tramwaj, winda do 
nieba. Prawdziwa radocha rozpoczyna się poza nim. 

Ale Pacek, zdaje się, uważa inaczej. Siedzi w kabinie pilo-
tów, uśmiechnięty od ucha do ucha. Jak większość facetów, jest 
techniczny. Rajcują go maszyny. 

AeN zaczyna toczyć się po trawie, coraz szybciej i szybciej... 
Wreszcie podrywa się do góry, niczym uszczęśliwiony ptak. 

– Iiiihaaa! – ryczymy chórem, wszyscy skajdajwerzy na po-
kładzie. 

MMaaggddaa ll eennaa   KKoozz aa kk   
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Jak Pisarz Pacyński spadochronistą (prawie) został  
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Nie mam pojęcia, czy Pisarz Pacyński krzyknął też. Zapo-
mniałam spytać. A potem już nie było okazji. 

Antek nabiera wysokości, kołując nad Chrcynnem. Na sze-
ściuset metrach Baybus podnosi się, otwiera drzwi. Wychyla się 
nieco na zewnątrz, beztrosko machając nogą. Do środka samolotu 
wpada ciepłe, rześkie powietrze. Nareszcie, bo śmierdziało już 
benzyną jak cholera. No i gorąco było w tych kombinezonach, fakt. 
Instruktor kiwa głową i siada z powrotem, usatysfakcjonowany. 

Wreszcie docieramy na tysiąc dwieście metrów. Baybus wy-
chyla się znowu, dając znaki pilotom. Trzeba dobrze naprowa-
dzić samolot nad lotnisko, wziąć poprawkę na wiatr... Inaczej 
skoczkowie wylądują Bóg wie gdzie. 

Pierwszy spadochroniarz staje w drzwiach. Szturcham Ba-
nana, siedzącego parę miejsc dalej, i pokazuję mu na migi, o co 
mi chodzi. Niech da znać pasażerowi, że to już. 

Banaś kiwa głową, ciągnie Packa za koszulkę. Ten z oporem 
odrywa wzrok od magicznych urządzeń kokpitu. Co jest, aha, już 
wysiadają. Aha. 

Skoczek wysuwa się za drzwi, eleganckie odejście na strugi, 
proszę bardzo, już znikł. Następny! Kolejny spadochronista staje 
w drzwiach. Poszedł! 

Pisarz Pacyński kiwa głową, pełen uznania. A potem od-
wraca się do pilotów, z niekłamanym zainteresowaniem śledząc 
jakieś ich czynności. AeN drugi robi kolejny nawrót. To już 
wszyscy z tysiąca dwustu metrów, proszę państwa. Następny 
przystanek: dwa dwieście. 

Krążymy nad polami i lasami połnocno-wschodniego Ma-
zowsza. W dole pobłyskują nitki Narwi i Bugu, oślepiające odbla-
ski śle Zalew Zegrzyński. Pod nami Serock, potem Nasielsk. 
Warszawa jawi się czasem w oddali, niczym zamglony sen. 

Dwa tysiące dwieście metrów. Podnoszę się z miejsca, Bartek 
wstaje też. Podchodzimy do wyjścia. Tomek odwraca się, patrząc na 
nas z zainteresowaniem. Tak, tak, panie Redaktorze Naczelny, pań-
ski young padawan, tudzież Kot Redakcyjny, wraz z małżonkiem, 
zamierzają właśnie wysiąść z samolotu, który całkiem dobrze leci. 
Wariaci. To żeś pan sobie dobrał zespół, nie ma co. 

Bartek wysuwa się na zewnątrz, trzymając dłońmi we-
wnętrzną krawędź drzwi. Podchodzę do niego, łapię go za uchwyt 
na ramieniu i za taśmę piersiową. Patrzę jeszcze raz na Packa, ten 
macha mi ręką. Uśmiecham się więc. Odwracam się do męża, ki-
wam głową powoli, miarowo. Bartek i ja znamy doskonale te sy-
gnały, zgrani jesteśmy pod tym względem jak rzadko które mał-
żeństwo. Ile to już skoków razem? Będzie ze dwieście, co? 

– Ready... Set... Go! 
Wyskakujemy z samolotu, lecimy w dół. Powietrze przyj-

muje nas mięciutko. Tęskniliście? – zdaje się pytać. Układamy się 
na nim niczym na poduszce: – Mowa, jasne, że tak! 

A Pacyński został na górze w tej metalowej, warczącej pusz-
ce. Frajer, nie wie, co dobre. Ech, ja go jeszcze przekonam, żeby 
spróbował z niej wyjść. Jeszcze kiedyś... Może następnym razem. 

Bartek kiwa głową, na ten znak obracamy się oboje, każde 
wokół własnej osi. Trochę się rozjechaliśmy przy tym, zostałam 
nieco w górze. Nic to, dopiero początek sezonu, jeszcze się roz-
skaczemy. Schodzimy się i znowu obrocik. A potem buziak 
w powietrzu. A co. 

Wysokościomierz zaczyna pikać, wysokim, spokojnym to-
nem. Z dwóch dwieście nie ma tak dużo czasu swobodnego spa-
dania, raptem trzydzieści sekund. Koniec zabawy, trzeba się roz-
chodzić. Matka Ziemia się zbliża, z prędkością stu osiemdziesię-
ciu kilometrów na godzinę. Już czas, mili moi. Już czas. 

Machamy rękami, dając sobie sygnał do rozejścia. Odwra-
cam się i pruję naprzód trackiem, przez pełne, przepisowe dwie 
sekundy. Zatrzymuje się, rozglądam wokoło. W porządku, niko-
go w pobliżu, można się otwierać. Macham ręką ostrzegawczo, 

potem sięgam nią do tyłu, wyciągam pilocik z pokrowca. Rzucam 
go za siebie. No, chodź, stary, chodź. 

Spadochron otwiera się miękko, łagodnie, bez żadnych pro-
blemów. Zawisam w uprzęży, rozglądam uważnie. Chwytam za 
kolki sterownicze, odblokowuję je. Czasza, rozpostarta nade mną, 
posłusznie mknie przez powietrze w żądanym kierunku. 
Wszystko jest okej. 

Spoglądam w dół. Lotnisko tuż pode mną, pięknie. Bardzo 
dobry wyrzut, kolego Baybus, dziękujemy. A mąż, gdzie mąż? 
Jest, macha do mnie ze swojej czaszy, kilkanaście metrów w bok 
i w dół. 

Zadzieram głowę do góry, śmiejąc się, uszczęśliwiona. Cie-
kawe, gdzie samolot z Packiem. Aha, tam jest, jaki malutki. Bia-
łoniebieska plamka niemalże niknie na tle wszechobecnego błęki-
tu. No tak, poszli przecież na trzy tysiące. Ledwo ich widać. 

No, ja tu gadu gadu, a czas już się przymierzać do lądowania. 
Robię jedną zwitkę, potem drugą, ustawiam się pod wiatr. 

Patrzę, gdzie jest „beer line”. Linia piwa, po jej naruszeniu stawia 
się skrzynkę browca pozostałym skoczkom. Trzeba lądować poza 
nią, nie za blisko startu. To nie jest bezpiecznie. Ani też elegancko 
w stosunku do innych. Tak komuś świszczeć spadochronem nad 
głową, a fe! 

Jest beer line, okej. Ustawiam się w przyzwoitej odległości. 
Teraz tylko trzeba wyczuć odpowiedni moment, zaciągnąć kołki 
sterownicze, płynnie i równo... Voila. Jesteśmy na ziemi. 

Czasza opada na ziemię, podnoszę ją i zarzucam sobie na 
plecy. Idę w kierunku startu, Ika podbiega do mnie czym prędzej. 

– Pięknie lądowałaś, kochanie! – oznajmia, po czym melduje 
wzburzona: – A ten gówniarz tam, z boku, to tak na ciebie pa-
trzył i patrzył, i mówił: o ten to się na pewno przewróci, o! 

Patrzę na rzeczonego gówniarza. Ma z dziesięć lat, śledzi 
niebo z przejęciem. Pewnie rodzice go zabrali na piknik na lotni-
sku, realizując ciekawy pomysł na spędzenie ciepłej, majowej 
niedzieli. 

– Wiesz, jak jest, skoki są w gruncie rzeczy potwornie nudne 
– oznajmiam z uśmiechem. – Ludzie głównie szukają sensacji. 
Niech się taki chociaż przewróci, no! 

Ika kiwa głową z uśmiechem. Ciekawe, czy uda mi się ją 
namówić na skok, kombinuję w duchu. No bo jej syn, Mati to na 
pewno będzie chciał. A ja mam taki głupi nawyk, lubię się dzielić 
tym, co dobre, z ludźmi, na których mi zależy. 

Docieramy na start, zwalam spadochron na stół. Oho, Bar-
tek już tam jest. I jego spadak też. 

– Piąteczka! – Śmieje się mąż. – Ale było, co? 
Przybijamy piątkę, wzmacnianą buziakiem.  
A na płycie ląduje już ekipa z trzech tysięcy. To zaraz i samolot 

wróci. No, ciekawe, co nam teraz powie nasz drogi Pan. Bo w tamtą 
stronę to milkliwy był nad podziw. Zupełnie, jak nie on. 

Antek ląduje, wybiegamy mu z Iką naprzeciw. Oczywiście, 
zachowując bezpieczną odległość... Ale i tak Siwy, Kierownik Lo-
tów, spogląda na nas spode łba. Nie lubi niepotrzebnego szwen-
dania się po płycie, oj, nie. 

Pacek wysiada z samolotu, oczy mu się śmieją. 
– Suuper! – obwieszcza z przekonaniem, przytulając Ikę. – 

Ty wiesz, Madzik, ile ci piloci mają z wami roboty? – nadaje jak 
najęty. – Jak oni się muszą namęczyć, żeby wytrymować ten sa-
molot po wyskoczeniu jednego spadochroniarza! Bo to balast się 
zmienia, i to dosyć gwałtownie... 

Patrzę na niego z podziwem. Wytrymować, no proszę. Jakie 
fajne słowo. Cudzoziemskie pewnie, bo ładnie brzmi. 

– Aaahaaa... – mówię przeciągle, nawet nie próbując uda-
wać, że cokolwiek z tego rozumiem. 

Ika też się nie sili na uczoną konwersację o technikaliach. 
Przytula się do Packa i już. Ten patrzy na nas z odrobiną rozcza-
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rowania. No tak, baby. I o czym tu z nimi rozmawiać? Nawet się 
na trymowaniu nie znają... Ale za to w samolocie było super. 

– Fajnie! – potwierdza Pacek z entuzjazmem. – Naprawdę 
fajnie! Uwielbiam te Antki, świetne samoloty. Niby taka stara 
konstrukcja, ale genialna. Coś w nich jest! 

Idziemy przez start, ja przedstawiam gości znajomym, ka-
blując dyskretnie Packowi i Ice do ucha. A ten tutaj to emeryto-
wany instruktor antyterrorystów, to były chłopek UOPek, ten 
gość to z GROMu, ten z BORu... A o tych tutaj nie wiem nic. Mo-
że będziemy gadać, jak skończą swoją robotę i będą już mogli 
powiedzieć, o co chodziło. Teraz nie. 

Tomek uśmiecha się, trafił swój do swoich. Też jest tygry-
sem przecież, co z tego, że głównie w książkach. To siedzi 
w głowie, i tak naprawdę tylko tu. Za większość z tych ludzi nie 
dałoby się pięciu groszy na ulicy. Błąd, duży błąd. 

No, dość tego dobrego, czas się zbierać. Pakujemy manatki. 
A teraz do „Leśnego” na obiad. Mają tam najlepszą pomidorów-
kę w okolicy. 

– Wiesz co, Madzik – mówi Pacek poważnie. – Chyba zrobię 
ten skok w tandemie. Tak mi się wydaje, że warto. Musi być fajna 
sprawa, wśród tych chmur. 

– Mówisz i masz, Panie! – Uśmiecham się w odpowiedzi. – 
Mówisz i masz. 

Tydzień potem Tomek Pacyński umiera nagle. Nie potrze-
buje już żadnego sprzętu, żeby przebywać wśród chmur. 

  
Mamy taki spadochroniarski zwyczaj. Kiedy ktoś ma jakąś 

uroczystość, na przykład robi setny, dwusetny czy tysięczny skok, 
śpiewamy mu na pokładzie „Sto lat”. Wszyscy, jak jeden mąż. 

Kiedy pieśń się kończy, mam czasem dziwne wrażenie, jak-
bym wciąż ją słyszała. Ale nie uszami, tylko w głowie. Cichuteńki 
chór, jakby ze starej przedwojennej płyty, śpiewa to „Sto lat” 
jeszcze raz, idąc za nami w ślad. 

To bardzo głupie, przyznać się do tego publicznie, bo mimo 
wszystko trąci jakąś schizą. Ale rozmawiałam o tym z innymi 
skoczkami, podczas długich, nocnych nasiadówek przy ognisku, 
kiedy trzeźwa rzeczywistość nieco poluźnia swój uścisk. I można 
już mówić prawdę... O ile, oczywiście, się chce. 

Ustaliliśmy sobie wewnętrznie, że to ludzie powietrza 
śpiewają. Ci, którzy już odeszli, a teraz przyglądają się z uśmie-
chem nowym pokoleniom. Dzielimy przecież tę samą pasję. Tę 
samą miłość do powietrza, czy to uprawianą w blaszankach, czy 
na szmatach. Byle tam w górze, wśród błękitu. Ten żywioł jest 
wspólny i dotknął kiedyś w samo serce każdego z nas. 

Widziałam dobrze, że i Tomka dotknął też. I to nie raz. 
Więc wiem jedno: przy najbliższej uroczystości będę nasłu-

chiwać bardzo uważnie. I mam szczerą nadzieję, że tam, w tym 
chórze, usłyszę również Jego głos. „Sto lat” zaśpiewa komuś Pa-
cyński z przekonaniem. 

Non omnis moriar. Jak każdy z nas. 
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Opowiadanie to powstało dzięki dyskusjom, które toczyłem 
z Packiem o tym, jaką rolę pełnią w naszym życiu i w rozwoju cywiliza-
cji religie, przesądy i głupota. 

Myślę, że gdyby je doczytał do końca, usłyszałbym jego radosny 
chichot. A może wcale mi się nie zdawało, że stał za moimi plecami 
i podszeptywał kolejne akapity? 

  
Na salę wszedł mnich. Chudy, wysoki. Twarz miał czarną, 

przypominającą czerstwy, razowy chleb. Odziany był w habit, 
który wiele lat temu pewnie był brązowy, dziś nieokreślonego 
ciemnego koloru, pokryty łatami, wyraźnie pojaśniały od słońca 
na ramionach. Mnich podpierał się kawałem drewnianego drąga, 
a spod siermiężnej szaty przy każdym kroku wystawały naj-
prawdziwsze drewniaki. Te, w zetknięciu marmurowymi, błysz-
czącymi i gładkimi jak lustra płytami podłogi, klekotały niepoko-
jąco. Mnich obrzucił niechętnym spojrzeniem towarzystwo 
w koronkach, atłasach, jedwabiach, błyszczące złotymi lamowa-
niami, ściągające wzrok karmazynami, podzwaniające orderami, 
i z rezygnacją na twarzy wypowiedział jakieś pozdrowienie. Po-
tem zastygł, podparty swoją gałęzią, najwyraźniej czekając, co 
dalej, bo sam w tym pałacowym otoczeniu nie był w stanie wy-
myślić żadnego powodu do przebywania tu i teraz. Kilka twarzy 
ciekawie zwróciło się ku niemu, kilka wręcz przeciwnie. Był to 
ktoś, mimo podłego ubioru, najwyraźniej i znany, i znaczny. 
Zrobiło się ciszej. Prowincjał trącił biskupa. 

– To jest ojciec Ubzym. Sprowadziłem go, by umocnił naszą 
wiarę. Ostatnio częściej, przyzna Eminencja, słyszymy o różnych 
kacerzach, braciach kalwinach czy arianistach. Ojciec Ubzym jest 
nieugiętym dla wszelkiego rodzaju odstępstw, surowy dla in-
nych, ale i dla siebie... 

– No tak... Zdaje się, że kąpieli zażywa raz koło Wielkiej 
Nocy? 

– Ależ... wobec zalet umysłu... 
– Rozumiem... 
– Nieugięty w dysputach. Największą jego zaletą jest stałość 

umysłu dla naszego Kościoła. Spotykał się z różnymi kacerzami 
i publicznie potykał na słowa. Nigdy nie wyszli z tego 
z podniesioną głową, Ubzym zawsze wszystkich pokonywał. 
Nigdy nie dał się zwieść żadnym podstępom, jego serce nigdy 
nie pobłądziło i zawsze płonęło jasnym płomieniem wiary... 

– I powiadasz, ojcze prowincjale, że jest nam niezbędny? 
– A Jego Eminencja ma wątpliwości? 
– Zasięgam rady! 
– Jest niezbędny! 
– No... To znajdziemy dla niego jakieś zajęcie – zgodził się 

biskup bez widocznego entuzjazmu. 
W chwilę później udał się do małego pokoiku. Zamknął 

drzwi na zasuwę i podszedł do stołu, przy którym czekała zakap-
turzona postać. 

– I cóż powiesz, Dionizy, na nasz nowy nabytek? 
– Ha, zboże obrodziło, obfitość i myszy, i boćków. 
– Bociek to czy mysz, czy może jeszcze inny jaki stwór? 
– Bociek... lub mysz. Czas pokaże. Obawiam się... że i to, 

i to. Mogą być kłopoty. To uparty, nieprzejednany człek. Sam nie 
wiem, czy tak prawy, czy... 

– Rozumiem – dokończył Jego Eminencja biskup. 
– Radziłbym... Gdyby sprawy zaszły zbyt daleko... A może 

zawczasu? 
– Nie, Dionizy. Nie martwmy się. Miejmy nadzieję, że nie 

zajdą. 

– Słuchałem rozmów z nim. Nikomu nigdy nie przyznaje 
racji, swoich jest pewien, nie dopuszcza żadnej myśli do siebie. 
Ma głowę jak żeliwny garnek. Nic do niej wchodzi ani nie wy-
chodzi. Wierzy tylko w to, co w niej powstanie. Wszędzie wietrzy 
zdradę, demony, diabła, ciągle odprawia egzorcyzmy... 

– Egzorcyzmy, powiadasz? No cóż, powiadają, że na każ-
dego demona znajdzie się święty mąż, który go pokona. Nie są-
dzisz, że byłoby zabawne, gdyby okazało się, że jest i odwrotnie? 
Dajmy szansę opatrzności... 

  
*** 

  
Jakiś mężczyzna chwycił ją za rękę. Spojrzała. Nie wyglądał 

na obwiesia, dostatnio ubrany, obgolony, niebrudny. Patrzył na 
nią przenikliwie. 

– Grzeszysz – powiedział. 
– Co? – zdumiała się. 
– Grzeszysz! 
– Precz! – Odpędziła się od natręta. 
– Grzeszysz, kusisz mężczyzn, wyznaj swoje winy, bo twoja 

dusza grzęźnie w mule piekła. 
– Coś ty obłąkany? – Mężczyzna cofnął się. Pokiwał głową 

jakby z rezygnacją. 
– Wyznasz swoje winy. Mamy sposoby. Wyznasz wszystkie! 
  

*** 
  
Dziekan redymptów słuchał biadań proboszcza bez więk-

szego zainteresowania. Diabeł... Na diabła zawsze skutkuje świę-
cona woda. Czarownice? Wszędzie są czarownice. Już on by so-
bie poradził! Stanowczości brak! W pewnym momencie jednak 
zastrzygł uszami. W opowieści pojawiło się bowiem coś szcze-
gólnego, padło imię Poświst. Szatan, zbójnik, czarnoksiężnik? 
O tym człowieku opowiadano w wielu krajach. Wszędzie ze 
zgrozą, z obrzydzeniem, przerażeniem. Poświst zawracał w gło-
wach ludziom prostym. Opowiadano sobie cuda o jego lekach. 
Za nic prostaczkowie mieli ostrzeżenia głoszone z ambon, że kto 
przyjmuje mikstury z szatańskich rąk, traci duszę, że lepiej życie 
poświęcić niż dać się uleczyć z mocą piekła. Za nic mieli też 
ostrzeżenia, że owe leki zwyczajnie nikogo nie leczą, że są oszu-
stwem. Poświst tymczasem krążył, pojawiał się, znikał, mylił po-
gonie i dokonywał nowych zbrodni. Powszechnie wiedziano, że 
to on podesłał wschodnich robotników, którzy mieli budować 
Dolny Most. Ci nie znali się na tutejszym rzemiośle i materiałach, 
przez co doszło do zawalenia się całego przęsła, które pogrzebało 
pod sobą i owych robotników, i jeszcze trzydziestu ludzi. Powia-
dano, że zatruwał studnie, że porywał dzieci. Chudy od postów 
jak szczapa dziekan Ubzym, zawsze tyleż surowy co powścią-
gliwy w swych sądach, nie dawał tym wieściom do końca wiary. 
Wierzył raczej w to, co było opisane. A tego wystarczyło, by Po-
śwista uznać za jednego z najniebezpieczniejszych duchów tego 
świata. Choćby powstrzymanie pościgu za trucicielami z Osyno. 
Przedstawił się dwunastu strażnikom, stojąc na moście z pisto-
letami w ręku. I nie przepuścił ich mimo, że mieli pismo do bi-
skupa. Na skutek zwłoki, po mordercach wszelki ślad zaginął. 
Dziekan na wspomnienie bezczelności owego postępku aż się za-
trząsł. Jednak nie odezwał się ani słowem. Ileż to innej niegodzi-
wości na tym świecie! Na południu ciemny lud wracał do pogań-
skich obyczajów, na skutek czego ludzie życie tracili. Zło krążyło 
po świecie, uderzało z coraz to innej strony, a czasem od środka. 

AAddaamm  CCee bbuu ll aa   

MMiissttrrzz  eeggzzoorrccyyzzmmóóww  
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Dziekan spojrzał na siedzącego przy stole ojca Orione. Informacje 
się potwierdziły. Bardzo go lubił, ale niewielka buteleczka, którą 
znaleziono w poczcie do czcigodnego duchownego, na co dzień 
grzebiącego się w starych papierzyskach, wyjaśniała dokument-
nie, za jaką przyczyną ten otrzymywał wciąż kosztowne dzieła 
sztuki. 

Zawartość szkła była częścią trucizny. Sama w sobie nie-
szkodliwa, ale do niczego innego się nie nadawała. Orione, gor-
liwie kopiąc w starych księgach, wynalazł w nich przepisy na 
coś, co wśród bliźnich zawsze miało wielkie wzięcie: zgładzenie 
persony z powodów jakichś niewygodnej, tak by wyglądało na 
naturalną śmierć. 

Ubzym nie wątpił, że świątobliwy mędrzec nawet nie czuł 
wyrzutów sumienia. 

Cóż, rzecz niby nie leżała w zakresie jego obowiązków, ale 
przecież wchodząc w posiadanie takiej wiedzy, nie mógł nie zro-
bić z niej użytku i nie powiadomić stosownych władz. Przykre 
zdarzenia, jakie miały nastąpić, były już przesądzone. 

  
*** 

  
Z kompletnych ciemności wyłonił się pochód. Czterech lu-

dzi w płaszczach wlekło mnicha, dwu szło przodem, pilnie roz-
glądając się, czy nie nadciągną jacyś gapie, zawsze gotowi naro-
bić kłopotu. Ale o tej porze wszyscy już spali. Słychać było tylko 
ujadanie dalekiego psa. Przebyli podwórze domu i dotarli do 
bramy, za którą na ulicy czekała więzienna karoca. Pilnujący jej 
mężczyźni sprawnie otwarli drzwi. Pierwszy z dwu strzegących 
spokoju stróżów prawa skinął głową 

– Mamy gagatka – potwierdził prawie szeptem. Ze środka 
wyskoczyło jeszcze dwu w czarnych płaszczach. 

– Ładnie to tak postępować ze starszym człowiekiem – ode-
zwał się ktoś, kto wyszedł z czarnego podcienia. Prefekt policji 
najpierw cicho syknął „Brać go!” – a potem dopiero pomyślał, że 
skoro tak bezczelnie wyłazi, to pewnie nie jest sam. W pół zdro-
waśki szybko zmówionej wiedział już, że tamten jest sam. Dzie-
więciu poturbowanych strażników, próbujących się podnieść 
z bruku, i ostrze pod szyją naczelnika policji wprawdzie temu 
przeczyło, bo jakże jeden człowiek czegoś takiego mógłby doko-
nać, ale nikogo, kto towarzyszyłby napastnikowi, prefekt nie do-
strzegł. 

Obcy miał bardzo ostry pałasz lub szpadę, nieważne co, 
dość że umieszczone umiejętnie, świdrował swymi oczami, jakby 
decydował się, czy pchnąć, czy zostawić życiem. 

– Czego chcesz, panie? 
– Pytałem o coś... 
Policjant wytężył swój umysł do bólu. Że co? Że aresztowali 

mnicha? 
– Panie, z polecenia Jego Eminencji biskupa... 
– Nie interesuje mnie z czyjego polecenia. Ale czy to ładnie 

tak wlec człowieka starszego od ciebie, tak na oko ze dwa razy... 
Ostrze zrobiło dziurkę w skórze pod szyją. Prefekt uświa-

domił sobie, że przypadkowy ruch i przebije tę pulsującą żyłę, 
której już potem żaden medyk połatać nie potrafi. 

– Nieładnie, panie – jęknął. 
– Też tak myślę. A jak nieładnie, to co? 
– Trzeba go wypuścić... 
– To się rozumie samo przez się. Ale co jeszcze winien 

młodszy, gdy uchybi starszemu? 
– Nie wiem... Przeprosić? 
Straszny nieznajomy uśmiechnął się i pokiwał głową. Pre-

fekt zobaczył, że chowa swoją broń. Pomyślał o pistolecie pod 
płaszczem, ale spojrzawszy na swych poturbowanych podwład-
nych, zrezygnował. Oni też mieli pistolety i sztylety i byli zabija-
kami, jakich strach spotkać. Nie, z tym fechtmistrzem, nie miał 

najmniejszych szans. Pokornie ruszył w kierunku zbierającego się 
z ziemi mnicha. 

  
*** 

  
Ubzym słuchał relacji z ponurą miną. Truciciel się wymknął, 

to... drobiazg. Ale że ktoś ośmiela się przeciwstawiać woli bisku-
pa! Po namyśle przyznał, że po prawdzie chodzi o jego, Ubzyma, 
wolę, ale w świetle prawa był to zamach na władzę biskupa, ba, 
na porządek prawny w ogóle, na radę miejską, burmistrza 
i wszystkich! 

– Łżą psy – powiedział właśnie burmistrz. – Wzięli sowitą 
zapłatę i nam teraz bajki opowiadają. 

– Nie, to był Poświst – powiedział Ubzym, ściskając pięści 
z wściekłością. 

  
*** 

  
Biskup bawił się kielichem z winem. Jak zwykle dawał do 

zrozumienia, że daleko jest od spraw, które mu przedstawiano. 
– Czarnoksiężnik, powiadacie, ojcze? Nie wierzę w czarno-

księżników. Zręczny iluzjonista, bardzo zdolny mechanik. Tyle. 
Powiadasz, że raził piorunem? A cóż w tym czarnoksięskiego? 
Coś ci pokażę. – Popchnął Ubzyma do sąsiedniego pokoju. Na 
stole stała jakaś dziwna maszyneria z korbą, pachniało z lekka 
piekłem, czyli siarką. Biskup pokręcił, potem złapał za rękę dzie-
kana i przysunął do czegoś. Ubzym usłyszał trzask i jednocześnie 
poczuł dziwne ukłucie czy uderzenie w rękę. 

– No widzisz, piorun w miniaturze. 
Dziekan przeżegnał się, przestraszony. Biskup roześmiał się 

w głos. 
– Nie, tu diabła nie ma! – Spojrzał poważniej na swego roz-

mówcę. – Dobrze, lepiej sobie jedź, bo widzę, że za chwilę mnie 
zaczniesz egzorcyzmować. Tylko pamiętaj o jednym: wszelki 
gwałt jest obcy kościołowi. Kościół kieruje się miłością. 
A cokolwiek uczynisz jako kapłan, nie będzie obojętne dla ko-
ścioła. I że władze z tego świata, nader chętnie sięgają po blask 
władzy niebieskiej. Nader chętnie i z niepowetowanymi szkoda-
mi dla bożej owczarni. 

  
*** 

  
Biskup przeglądał papiery przy biurku. Inna osoba by tego 

nie dostrzegła, był swobodny i jak zwykle zdawał się niezwykle 
zdystansowany. Postronny uległby złudzeniu, że nic Jego Eksce-
lencji nie interesuje w listach, raportach i rachunkach, że myślami 
jest raczej przy swoich poetach i malarzach, lecz sekretarz do-
strzegł, że jeden papier powraca w biskupie ręce. 

– Czy może jakiś problem... ma Jego Eminencja? 
– Może rzeczywiście... problem. Możesz zawołać ojca Dio-

nizego? Chciałbym wyjaśnić jedną sprawę, związaną z wyjazdem 
ojca Ubzyma na północ. 

Sekretarz spojrzał uważnie. Pora była późna. Wyszedł 
z pokoju i zawołał służącego. Tamten przywołał zaspanego chło-
paka na posyłki. Nie minęła godzina, jak Dionizy, który pełnił ro-
lę swoistego wywiadu, mnich do specjalnych poruczeń, zjawił się 
w gabinecie przytomny jak zwykle, choć przecie wyrwany 
z łóżka . 

– Chciałbym wiedzieć, gdzie pojechał ten Korpacz. – Biskup 
patrzył wymownie w oczy zakonnika. 

– Kto to jest? 
– Taki niby Szkot, niby Hiszpan... Nakłuwacz czarownic, 

słyszałeś o nim? 
Dionizy się skrzywił. 
– A jeśli... pojechał za Ubzymem... 
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– To nic... To znaczy... Słuchaj... Czy ten Orione, coś... Wiesz, 
nam wystarczy choroba, nie musimy od razu... Może zostały ja-
kieś kontakty po nim? 

– Myślę, że nic. 
Na chwilę zaległa kłopotliwa cisza. 
– Chyba musimy czekać – stwierdził biskup. 
– To znaczy, ja...? 
– Ty nic nie rób. 
Dionizy wstał i pokręcił głową. Trudno powiedzieć, czy na 

znak zrozumienia trudnej sytuacji, czy też dla tego, że był od-
miennego zdania. 

  
*** 

  
Ubzym musiał przyznać, że opowieści o tym, że klimat 

w pobliżu Srebrnych Gór jest surowszy, nie były jednak przesa-
dzone. Zimno dawało mu się we znaki. Jadło było podlejsze, lu-
dzie zamknięci w sobie i biedniejsi. Jadąc w te strony, ze zdzi-
wieniem obserwował całe połacie ugorów. Początkowo przypi-
sywał to lenistwu tutejszego ludu, lecz teraz przyznawał powoli, 
że z powodu ciężkich zim, późnej wiosny i chłodnego lata, zie-
mia nie mogła urodzić za wiele, zaś nawet ta odrobina plonów 
potrzebowała niewspółmiernej pracy. Do tego zwyczajnie bra-
kowało rąk. 

Widział nędzne snopki, kopki chudego siana. Bieda wyni-
kała z zimna, skalistej, pełnej głazów nieprzyjaznej wszelkim na-
rzędziom ziemi. Ludzie sprawiali wrażenie nieufnych. Widział te 
domostwa, budowane z kamieni, każde jak mała forteca 
z podwórkiem w środku, postawione w czworokąt. Izba i ko-
mora, w jednym skrzydle, w pozostałych dwu obora i stodoła. 
Przykrywała je mokra, pokryta mchem strzecha, czasami gonty 
równie mokre z zielonymi płatami trawy. Podobno nie sposób 
było to coś podpalić, lecz także żyć pod takim dachem ledwo się 
dawało. Czworokąt zamykał mur z wąską bramą, tak, że całość 
mogła wytrzymać kilkunastu zbrojnych. Ubzym przyznawał 
w duchu, że ludzie którzy tu żyli, musieli być i bardzo twardzi, 
i odważni. Czasami zdarzały się napady zbójców, czasami nie-
zwykle gwałtowne powodzie z obrywami całych stoków, wresz-
cie w czasie zwyczajnej zimy można było zamarznąć, gdy się po-
błądziło w drodze do domu. 

Było coś w tych ludziach i tej okolicy niechrześcijańskiego. 
Legenda mówiła o niezwykle wysokiej górze, która znajdowała 
się jeszcze gdzieś dalej na północy, na którą zlatywały się cza-
rownice. Ubzym nie bardzo wierzył. Miał zamiar rzecz ostrożnie 
sprawdzić. Korpacz miał inne podejście do tej sprawy. Chciał 
wziąć kilka dziewek na badanie. Był pewien, że łażąc choćby po 
ulicy miasta poznaje te, które mają cokolwiek z diabłem wspól-
nego i że odpowiednio potraktowane wyznają, jak się sprawy 
z ową górą mają. Ubzym jednak zakazał mu robienia czegokol-
wiek. Nie... żadnych badań, dopóki nie będzie ku temu poważ-
nego powodu. Miał inne zdanie na temat swej i kościoła misji, niż 
biskup, ale nie zamierzał czynić rebelii. Instrukcja była jasna. Co-
kolwiek uczyni, będzie przypisane nie jemu, ale majestatowi 
owczarni bożej. Chwilowo wszczynanie jakichkolwiek gwałtow-
nych kroków mogło się źle skończyć dla całej misji. Ubzym chciał 
bowiem wiedzieć. Spraw do wyjaśnienia miał co najmniej kilka. 
Po pierwsze, czy rzeczywiście Orione pojawił się w tej okolicy. Po 
drugie, czy Poświst tu gdzieś naprawdę urzęduje, czy opowieści 
proboszcza mają w sobie choćby ziarno prawdy. Po trzecie, jeśli 
jest tu gdzieś kwatera tego łotra, to gdzie? A najważniejsze: kim 
on jest, diabłem czarnoksiężnikiem, zwykłym oszustem? Chciał 
zrozumieć, co było przyczyną jego siły, jakim sposobom za-
wdzięczał nie tylko swą bezkarność, ale jeszcze niezwykły 
wpływ na ludzi? 

Ubzym, wspominając swe rozmowy z Orione, odnajdywał 
w nich oznaki odchodzenia od pryncypialności. Coś się z ojcem 
niedobrego działo. Milkł naraz, gdy inni ojcowie z ogniem roz-
prawiali o szatańskich sprawkach, zajmował się za wiele próż-
nymi dobrami świata przemijającego. Czyżby Poświst jakoś prze-
ciągnął na swoją stronę bogobojnego męża? Jak, jakimi sztucz-
kami? Ubzym odkrywał w sobie próżność, chęć zmierzenia się 
tym złem wcielonym choćby na dyspucie, ale ta próżność miała 
solidne uzasadnienie: aby walczyć ze złem, trzeba znać jego spo-
soby. 

  
*** 

  
Dwa zdarzenia pozornie nie miały ze sobą większego 

związku. Pierwsze było nieznaczne, prawie niezauważalne. 
Chudy, wysoki mnich zapytał o coś świniopasa pod oberżą. Po-
tem dał mu miedziaka i poszedł swoją drogą. 

Drugie zdarzenie wywołało poruszenie w całym mieści 
i okolicach. Oddział żołdaków i miejskich strażników łapał 
w okolicy czarownice. Kobiety ładowano na okratowany wóz 
i wieziono do więzienia. Tego już nie sposób było nie zauważyć, 
krzyki, lamenty, przekleństwa zdawały się odbijać od nieboskło-
nu. To, co się działo potem, przeszło ludzkie pojęcie. 

  
*** 

  
Drobna, złotowłosa dziewczyna nie mogła uwierzyć, że ten 

człowiek, który przed chwilą mamrotał pacierze, mówi jej takie 
rzeczy. 

– Unieś spódnicę i zrób siku. Tu. – Pokazywał szklaną bu-
telkę. Chwilę próbowała dyskutować, lecz mężczyzna złapał za 
szatę i bez ceremonii pociągnął, złapała go za ręce, wtedy ku jej 
zgrozie rozpustnikowi na pomoc ruszył mnich. 

– Świnie, wieprze, bezwstydnicy, niech was piekło pochło-
nie! – klęła ich, pluła, ale wszelka obrona była niemożliwa. Mnich 
chwycił ją za ręce, ten, co mamrotał pacierze, obdzierał z ubrania. 
Robili, co chcieli, ugniatali w intymnych miejscach. 

– Nietknięta jeszcze przez człowieka 
– To znaczy, kalamy niewinność? – pytał mnich. 
– Nie, ojcze. – Ten z butelką pokręcił głową i ugniatał ją da-

lej. – Szatan ma sposoby, żeby wniknąć w ciało, nie pozostawiając 
śladów. Zaraz to sprawdzę. 

– Ratunku! Ratunku! – zawołała chyba do niebios, aż się 
odbiło od skalnego sklepienia. 

– Córko, nie wzywaj pomocy, jesteś w rękach prawa i koś-
cioła, jeśli... – zaczął przemawiać mnich i nagle zamilkł. Żelazna 
krata piwnicy gwałtownie się otwarła i do środka wpadł dowód-
ca straży więziennej, ogromny drab. Za nim wsunął się kocim ru-
chem ktoś mniejszy w czarnym płaszczu. Zdawało się, że trzyma 
tego pierwszego na wędce. Wielki drab ze strachem patrzył na 
tego mniejszego. Mnich się poderwał gwałtownie. 

– Prowadzimy badanie, nie wolno... – Zamilkł. 
– A... badanie. Ładnie się zabawiacie... U nas to się inaczej 

nazywa. – Chwilę lustrował salę. – Ty. – Wskazał końcem szpady 
czy pałasza na dowódcę. Drab skurczył się prawie z przestrachu. 

– Zrób to, o czym przed chwilą marzyłeś... – polecił ten 
w czarnym płaszczu. 

– Nie wiem, panie... 
– Widzisz tego. – Kiwnął na człowieka z butelką. – Nakłu-

wacz czarownic. Prawda? – Urzędnik z butelką cofnął się w głąb 
piwnicy . 

– Działam z woli najjaśniejszego... 
– No, no, ty działaj sobie, a ty przed chwilą chciałeś mu 

przecież skręcić kark, prawda? 
– Tak, panie, mi się wypsnęło... 
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– Jestem urzędnikiem i strzeże mnie ... – wrzasnął Korpacz, 
przerażony, i zamilkł, widząc, że bynajmniej nikogo nie obcho-
dzi, kim jest i w czyim imieniu działa. 

– Ja myślę, że szczerze chciałeś mu skręcić kark, każdy męż-
czyzna, który ma odrobinę godności, zrobiłby to takiej kanalii, 
prawda? Zrób to albo coś innego, co sprawi zadośćuczynienie za 
krzywdy, jakie uczynił. Inaczej uznam, żeś niegodzien, by nosić 
broń i żyć... 

Dowódca spojrzał na osobnika ze szpadą. Chwilę się namy-
ślał i naraz zdecydowanie ruszył w kierunku Korpacza. 

– Ja ci rozkazuję, nie ten... Mnie masz słu... – Mnich zagro-
dził mu drogę, lecz trafiony w podbródek tylko wywinął kozła. 
Korpacz z rozpaczą zagonionego w kąt szczura złapał za stołek 
i nadstawił w kierunku napastnika. 

  
*** 

  
Jeździec niespiesznie mijał bramy miasta. Za jego koniem, 

którego piękność można było dostrzec nawet zapadających ciem-
nościach, podążała zwykła szkapa. Związany i przerzucony 
przez nią jeniec stracił resztki nadziei. Jeśli straży miejskich nie 
zainteresował ten niecodzienny widok, wszak raczej z miasta nikt 
nie wywoził jego obywateli w ten sposób, to zaiste władza na-
pastnika była piekielna. Zaczął mamrotać zdrowaśki za swą du-
szę i choć nigdy się nie ugiął, teraz zaczynał żałować swej wy-
prawy w ten północny kraj. Z wysiłkiem podniósł głowę 
i zobaczył majaczące jeszcze całkiem blisko mury. Stający na nich 
strażnik musiał ich widzieć. Chciał zawołać pomocy, ale poprzez 
knebel wydobył z siebie tylko cichy jęk. 

  
*** 

  
Ubzym usłyszał, że ktoś wchodzi do izby. 
– No i jak się czujesz, ojcze, po podróży? – Mnich szarpnął 

ze wściekłością więzy. 
– Powiedz swoje imię, szatanie! – prychnął wściekle, aż za-

słona, którą miał naciągniętą na twarzy, zafalowała. 
– Widzę, że dobrze. Czy jak ściągnę ci worek ze łba, bę-

dziesz pluł? 
Ubzym chciał obiecać, że będzie. Jednak ciekawość wzięła 

w nim górę. Jeśli miał się potykać z szatanami, to lepiej było zo-
baczyć ich oblicza. 

– Nie będę. 
Ktoś chwycił za krzesło, na którym siedział, i najpewniej je 

przekręcił. 
– Wybacz – powiedział – ale ci nie wierzę, więc gdybyś 

chciał pluć, obróciłem cię do ściany. 
Zasłona pofrunęła do góry. Światło oślepiło Ubzyma, ale nie 

na długo. Po chwili widział wyraźnie przed sobą bieloną ścianę. 
Podniósł głowę. Był w jakiejś chłopskiej, ubogiej chałupie, świad-
czyła o tym powała, wisząca nad nim nieprzyzwoicie nisko Był 
pewien, że gdyby wstał, mógłby sięgnąć do niej głową. Szatan 
podszedł z tyłu i podsunął mu pod nos kubek. 

– Pij, woda z winem. 
Mnich bał się szatańskich napojów, ale w końcu musiał coś 

wypić. Miał ogromne pragnienie. Kiedy płyn dotknął warg, za-
czął przełykać ogromnymi haustami. 

– No, jest dobrze. – Mnich obrócił głowę, jak mógł najmoc-
niej do tyłu i spojrzał w twarz dręczyciela. To był ten sam czło-
wiek, który wtargnął do miejskiego więzienia. Okrywała go czar-
no-siwa broda. Ten same świdrujące kocie ślepa i bezczelny 
uśmiech. Mnich widział portrety korsarzy, porywacz byłby zna-
komitym modelem dla malarza, gdyby chciał namalować mor-
skiego rozbójnika. 

– Jeśli obiecasz, że się będziesz zachowywał przyzwoicie, to 
rozwiążę ci ręce. 

– Obiecuję – powiedział Ubzym, choć nie wiedział, co to 
znaczy przyzwoicie. Szatan podszedł do krzesła i uwolnił go jed-
nym cięciem. Mnich mógł wyprostować ręce. Wstał. Faktycznie 
powała znajdowała się ledwie kilka palców nad jego głową. Ro-
zejrzał się po izbie. Była niewielka, znajdował się w niej jeszcze 
stół, łóżko i, oprócz tego, do którego był przywiązany, drugie 
masywne krzesło. Na stole dwa kubki i gąsior. Jego dręczyciel 
siedział obok i patrzył z niejakim rozbawieniem. 

– Jakie jest twoje imię, szatanie! 
– Poświst. Szukałeś mnie, to i masz. 
– Czego chcesz? 
– Ciekawe, prawda? Bo czego ty chciałeś, to wiemy. Zabić 

mnie, prawda? 
– Szatana nie można zabić... 
– To jakoś unicestwić... Nie, nie, chciałeś mnie zabić. Nicze-

go innego nie potrafiłeś sobie wyobrazić. A czego ja mogę chcieć? 
– Zgubić moją duszę. To stokroć gorsze! 
– To się jeszcze okaże – powiedział Poświst. Wstał i wyszedł. 

Mnich został sam. Chwilę rozmyślał, co zrobić. Jeden rzut oka na 
drzwi przekonał go, że właściciel chałupy, przewidział iż więź-
niowie mogli chcieć je forsować. Podszedł do okienka. Ku swemu 
zaskoczeniu, zdołał je otworzyć. Zobaczył, że widać przez nie roz-
ległą łąkę, gdzieś w dali pasła się koza, rosłą kępa drzew. Wolność 
była tuż tuż... Chwycił rękami za oprawę okienka i podciągnął się. 
Było wąsko. Nawet jak dla chudego mnicha.. Szarpnął się mocniej. 
Poczuł, że nogi mu dyndają w powietrzu. Zaczął wykonywać wę-
żowe ruchy. Część siebie już przewlekł, choć czuł, że najtrudniejsze 
jeszcze przed nim. Szamotał się już kilka zdrowasiek gdy naraz 
usłyszał za sobą głos Pośwista: 

– Może jednak łatwiej przez drzwi, czemu nie próbowałeś? 
Chwilę trwała droga odwrotna, wcale nie łatwiejsza. 

W końcu Ubzym, zziajany i lekko poturbowany, klapnął na krze-
sło. Drzwi były otwarte. Szatańskie podstępy... 

– Masz, jedz i pij. – Poświst pokazał na stół, na którym 
oprócz gąsiora pojawiła się misa i bochen chleba. 

– Drzwi masz otwarte. Nie pchaj się po raz drugi w okno. 
– Nie boisz się, że ci umknę?! – Ubzym był naprawdę zdu-

miony. 
– A dlaczego ja mam się obawiać? – odpowiedział pytaniem 

Poświst. 
– Więzisz mnie. Więc jak odejdę, pokrzyżuję ci plany... 
– Nie. 
– Co więcej, sprowadzę tu wojsko. 
– Nikogo, mnichu, nie sprowadzisz, nie znasz okolicy, dale-

ko nie zajdziesz. 
– Popytam ludzi, zaalarmuję, że szatan się tu sprowadził... – 

przerwał, bo Poświst roześmiał się w głos. 
– Ludzi, powiadasz? 
– Prosty lud, który kocha Boga i Kościół, zawsze chętny sta-

nąć w ich obronie. Niechybnie udzielą mi pomocy... Okażą mi 
miłość i szacunek, jako przedstawicielowi porządku niebieskie-
go... 

– A nie interesuje cię, co się stało z Korpaczem, z tym miło-
śnikiem kobiet, któren też ponoć w imię Boga i porządku działał? 
– wtrącił się Poświst. Ubzym zamilkł, bo faktycznie, rzecz była 
istotna. 

– Dowódca straży wrzucił go do lochu z kobietami. Sądzi-
łem, że rozerwą go na strzępy... ale wiesz co, ojcze? One urwały 
mu jeden kawałek. Taki, o którym w przyzwoitym towarzystwie 
nie godzi się rozmawiać. A potem rozbiły bramę, nikt ich nie za-
trzymywał i wróciły do swych domów. Korpacz też wydostał się 
z więzienia. Co prawda ciut rozerwany, ale zdołał wybiec na uli-
cę. Najwyraźniej biegał dość długo, stukając od bramy do bramy 
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i żebrząc pomocy. Oficjalnie mówi się, że z rany naszła go pa-
skudna gorączka. Widziałem trupa i moim zdaniem to nie go-
rączka, ale zdzielenie kamieniem po głowie. Najwyraźniej lud go 
nie kochał... 

– Miłość krętymi ścieżkami chodzi, lud czasami nie potrafi 
rozpoznać swych gorących uczuć i wyraża je nazbyt gwałtownie 
– powiedział Ubzym, który zwyczajny był słownym potyczkom. 
Poświst jednak zamiast docenić erystyczny kunszt, prychnął mu 
kolejny raz śmiechem w nos. 

– Mamusia powinna ci to powiedzieć, że zazwyczaj nie tak 
okazuje się miłość. Zazwyczaj ten, kto wali cię kamieniem 
w głowę, nienawidzi. Nikt ci tego nie wytłumaczył? Ja ci powiem: 
jak kocha, to głaszcze, a jak wali i to jeszcze tak, żeby zabić, to 
w tych okolicach mówi się, że nienawidzi. U was tam, na południu, 
albo w klasztornych krużgankach być może walenie po głowie 
kamieniem zwiecie miłością, ale żebyśmy się porozumieli, mów na 
to nienawiść. Bo tak naprawdę chodzi o to, czy uciekać, czy można 
podejść i oczekiwać pomocy. Rozumiesz? To taka najprostsza wie-
dza istot żywych rozpoznać wroga lub przyjaciela. Kaczka na 
przykład na widok myśliwego z fuzją ucieka. U niej wróg się na-
zywa jakoś kwaa, kwaa! Ojcze, gdy idziesz w lud, nie w klasztorne 
krużganki, język służy nie zwodzeniu tych, co na dysputy chodzą, 
ale na przykład ostrzeżeniu, że nadchodzi niebezpieczeństwo. 
Używaj tych samych słów, co inni, bo inaczej powiesz, że ktoś 
mnie kocha, gdy w rzeczywistości chce kamieniem łeb rozwalić 
i mnie zgubisz. Rozumiesz? Mnich spojrzał na Pośwista, jak na 
prostaka. Na wszelki wypadek jednak milczał. 

– Otóż powiem ci coś, co powinieneś sam zrozumieć – pod-
jął tamten. – Już pierwszego dnia gdyście kobiety zaczęli odbie-
rać mężom, dzieciom matki i matkom córki, chłopi po wsiach za-
częli szumieć. Trzeciego dnia, gdy włamałem się do więzienia, 
bunt wisiał na włosku. Chyba nawet burmistrz oczy zamknął na 
te tłumy czerni, co się z widłami pchały przez bramy. Myślę, że 
jeszcze chwila, a zaznałbyś tej miłości ludu. 

– Nie powiesz chyba, żeś mnie ocalił?! – Mnich aż zatrząsł 
się z gniewu. 

– No cóż... Tego nie wie nikt. Pewnie się setnie mylę, ale 
chodź... – Poświst pociągnął Ubzyma za rękaw. Wyprowadził go 
z izby do sieni, potem na podwórze, aż wreszcie na łąkę, którą 
mnich widział przez okienko. 

– Ta ścieżka prowadzi do wsi, z niej trafisz na gościniec do 
miasta. W jeden dzień dojdziesz. Ale... gdyby co, gdy będziesz 
dochodził do wsi, po lewej będzie zagajnik. Uciekaj do niego. 
Kieruj się na prawo od wielkiego dębu, jaki góruje nad tym 
młodniakiem. Nie uciekaj ścieżką, bo cię dogonią, i zdradzisz na-
szą kryjówkę. Uciekaj w ten młodniak, ja tam zaczekam... 
Wstrzymaj się chwilę z odejściem, oddam ci twoje rzeczy. – Po-
świst wrócił na chwilę do gospodarstwa. Mnich, zdumiony tro-
chę, przyjął swój, kostur który powinien był zostać w piwnicy, 
drewniaki i worek. Zmacał w nim gąsiorek i chleb. Najwyraźniej 
szatan naprawdę chciał go wypuścić ze swoich szponów! Oglą-
dając się niepewnie do tyłu, czy nie spotka go jakaś brzydka nie-
spodzianka, Ubzym ruszył ścieżką. Ze dwie msze później po-
między chatami biednej wioseczki rozległ się wrzask. Za chwilę 
spomiędzy zabudowań wypadł, migając gołymi piętami, Ubzym. 
Mimo swych lat gnał, że kto wie, może i zająca by dogonił. 
A potem, spomiędzy chałup wysypała się gromada chłopów 
z drągami, widłami i kosami. Ubzym mimo strachu dojrzał ster-
czącą nad młodniakiem wielką koronę dębu. Jeśli Poświst, nich 
go piekło pochłonie, nie zdradził, miał szanse dotrzeć tam przed 
wieśniakami. 

  
*** 

  

– Jak, ojcze, czy lud kochał, czy chciał cię zabić? – zapytał 
Poświst, gdy dotarli już do chaty. 

– Lud ciemny – wystękał mnich, wyciągając na stołek obola-
łe stopy. 

– Nie pytam, czy ciemny, tylko czy chciał cię zabić? 
– A co, nie było widać? 
– Może chciał ci za pomocą owych narzędzi wyrazić miłość? 
– Ciemny lud, niech go piekło pochłonie – stękał Ubzym, 

wydłubując drzazgę. 
– A widzisz. Zaczynasz gadać do rzeczy. – Roześmiał się 

Poświst. 
– Dlaczego to robisz? Czemu narażasz się dla mnie? – 

Ubzym po wydobyciu wbitego w piętę drewna odzyskał nieco 
chęci do dysput. 

– Pewnie żeby naruszyć filar Kościoła, jakim niewątpliwie 
jesteś. Jak w niebie wielka radość z nawrócenia jednego grzeszni-
ka, tak w piekle, z wprowadzenia na manowce jednego świętego, 
prawda? 

Ubzym chciał coś odpowiedzieć, lecz jednocześnie spróbo-
wał spuścić nogę na ziemię i zamiast wygłosić swe zdanie, syknął 
z bólu. 

– A może jestem ostatnią szansą, by uratować twoją duszę? 
– Mnich spojrzał ze zgrozą. To było świętokradztwo. 

– Wiesz, kim był Korpacz? 
– Wiem, mężem zesłanym nam przez opaczność, który miał 

dar ścigania czarownic. 
– A ja wiem coś innego. Naprawdę pochodził z Italii z małej 

wsi Godione. Nazywał się Franko Petreno, jakoś tak. Musiał 
uciekać ze swej okolicy, gdyż był ścigany za mordowanie kobiet. 
Dla przyjemności. Znasz ten rodzaj opętania? – Mnich milczał, 
słuchając z niepokojem. Skinął jednak głową. – Jak go tamtejsza 
policja zaczęła szukać, przepadł bez wieści, jakieś piętnaście la 
temu. A potem w Irlandii objawił się jako Korpacz. To jedna i ta 
sama osoba. Tak więc, mój ojcze, przyjąłeś na służbę piekielnego 
demona. Zresztą... – zwiesił głos – chyba nie po raz pierwszy. 

Mnich nic nie odpowiedział. Chwilę dłubał w swojej pięcie. 
Poświst wyszedł gdzieś i wrócił, trzymając w ręku niewielką 
flaszkę. Przykucnął przy stoliku i przyjrzał się pięcie. 

– To – podniósł flaszkę – ta mikstura, co podobno odbiera 
duszę. 

Mnich spojrzał z niewielkim zainteresowaniem. 
– Powąchaj. – Poświst podsunął naczynie, z którego wionęło 

zapachem ziół i alkoholu. – Zleję ci tym ranę, bo zrobi ci się zapa-
lenie, i będę miał chorego klechę, który, gdyby przyszło uciekać, 
będzie mi mocną zawadą. Twej duszy od tego nic nie będzie, 
wszak świętemu mężowi diabelskie mikstury nic zrobić nie mo-
gą. Zresztą jesteś w mojej przemocy, więc nijakiego grzechu nie 
popełniasz. Zapiecze trochę, lecz przestanie. 

Mnich patrzył nieufnie. Diabelskie nasienie schwyciło nogę, 
poczuł strumyk cieczy spływającej na skórę. Faktycznie zapiekło, 
lecz jakoś zdrowo, nie tak gdy sypią sól na ranę. Poświst wydo-
był z kieszeni kamizelki białe szmatki i fachowo przewiązał nimi 
stopę. Obejrzał drugą i bezceremonialnie polał świętokradzką 
cieczą. 

– Jakby nie to, kulałbyś ze dwa tygodnie – oznajmił pogod-
nie i znów wyszedł a Ubzym zadumał się głęboko. Co fakt, to 
fakt... Korpacz i jego metody wzbudzały i w nim niepokój. Ale 
diabeł ma swe metody, by zwieść nas ze ścieżki prostej. Kto kołu-
je, zawraca, zwykle błądzi. Rozmyślał o ciemnocie ludu, który 
mało co go nie zatłukł, jak zwykłego zbójcę, o swej misji. Minęło 
ze trzy pacierze, gdy poczuł ulgę w stopie. Faktycznie mikstura 
Pośwista skutkowała. O duszę, którą miała zabierać, się nie bał, 
bowiem, jeśli nawet wystawiał się na termina najróżniejsze, to 
w służbie Kościoła. 
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*** 
  
Następnego dnia z rana stwierdził, że pięta boli go tylko 

lekko przy stawaniu. Rana się już zabliźniała. Mnich w duchu 
przyznał, że nigdy nie widział, by co tak szybko się goiło. Nawet 
na psie. Dostał całkiem porządne śniadanie, chleb, kawał sera, 
wino. Przemyśliwał całą sprawę. Kiedy ponownie Poświst 
wszedł do jego izby zabrać naczynia, żarliwie zawezwał: 

– Powiedz, czyś demon czy człowiek? 
– Demon, zaraz ci to pokażę – powiedział Poświst i najwy-

raźniej postanowił przejść przez zamknięte drzwi. Nic jednak 
z tego nie wyszło. Grzmotnął czołem w dębowe deski, aż się roz-
legło. Potem spróbował bokiem, też bez skutku. 

– No widzisz, najwyraźniej straciłem swe demoniczne moż-
liwości. – Zaniechał przedstawienia z udanym zatroskaniem. 

– Nie czyń sobie żartów z poważnej sprawy! 
– A widziałeś kiedy żywego demona? – Poświst spojrzał na 

niego z bezgranicznym politowaniem. – Głupie pytania, głupia 
odpowiedź. Owszem, widziałem już bestie w ludzkiej skórze, ty 
zresztą też. Ale demonów nigdy. Tylko złych albo dobrych ludzi. 

– Więc jesteś człowiekiem? 
– Tak sądzę – roześmiał się Poświst. 
– Miałeś ojca i matkę? 
– Miałem. Już nie mam. 
– Byłeś chrzczony? 
– Byłem. 
– Tedy słuchaj. 
– Słucham. 
– Opatrzność przywiodła mnie do ciebie, żebym twoją du-

szę uratował. Nie jesteś złym człowiekiem, tylko błądzącym. Je-
śliś człowiekiem. Jeśliś szatanem, Pan skierował mnie tu, bym 
pokonał ciebie. Jeśliś człowiekiem opanowanym przez szatana, 
wypędzę zło z ciebie. 

– Więc? 
– Widzę, że zamiast dyskutować, żarty sobie czynisz. Uni-

kasz starcia, aby mnie zwieść i osłabić. Tedy... wyzywam ciebie. 
Wypróbuj mnie, skieruj na mnie wszystkie swoje podstępy, 
sztuczki i sposoby. A ja wytrwam. I tak przekonam cię o sile na-
szego Kościoła. 

– Aha – odparł po chwili namysłu Poświst. – Tu to nazywa-
ją... bzik. Ale niech będzie. Wiesz... wkurzyłeś mnie. Uratowałem 
ci życie dwa razy. A ty mi tu takie tyrady wygłaszasz. Więc py-
tam cię... Trwasz w swoim postanowieniu? Wszak mogę wymy-
ślić rzeczy bardzo paskudne! 

– A wymyślaj sobie co chcesz! 
– Dobrze – powiedział Poświst, pozbierał naczynia 

i poszedł. Potem jeszcze trzy razy przychodził do Ubzyma 
i pytał, czy swego postanowienia nie zmienił. Na wieczór zjawił 
się ponownie, po raz czwarty, i powiedział: 

– Ojcze, będziecie musieli tu zostać kilka miesięcy, aż minie 
uczucie serdeczności, jakie żeście sobie u ludu zaskarbili 
i przestaną was szukać. Może to być ciężka próba i dla mnie, i dla 
was. Czy... 

– Tak! – zawołał radośnie mnich, poczuł bowiem, że po raz 
pierwszy czymś zaskoczył gospodarza. 

Minęło kilka dni. Poświst wyjaśnił, że muszą kwaterę zmie-
nić na bezpieczniejszą i wygodniejszą. Nocą, przy upiornym 
świetle księżyca przejechali do jakiegoś opuszczonego dworku. 
Z zewnątrz wyglądał na ruinę, w której ocalał tylko mur układa-
ny z solidnych ledwo obrobionych głazów. Na wystających zza 
niego szczątkach budynków rosły już niewielkie drzewka. Jednak 
wewnątrz okazało się, że to pozór. Całość nieźle była utrzymana. 
Ubzym stwierdził ze zdumieniem, że pod powalonym dachem 
znajduje się drugi, cały, że drzewa rosną w donicach, na budyn-
kach nie ma śladów zacieków, wszystkie szyby są całe. Otrzymał 

kwaterę na pięterku, co przy jego starych kościach było o wiele 
bardziej przyjemne niż chłopska izba, w której ciągnęło od ziemi. 
Rano przekonał się, że w zameczku mieszka kilka osób. Poświst 
pojawił się tylko na chwilę, bo jak twierdził, mus było spraw 
swoich dopilnować. Na odchodnym zerknął jeszcze na mnicha 
ciekawie. 

– Ciągle trwasz w swym postanowieniu, bym cię poddał 
próbie? 

– Tracisz czas, oczywiście! 
Gospodarz zniknął. Ubzym pilnie przypatrywał się ludziom 

kręcącym się w obejściu. Miał ochotę rozpytywać o Ojca Orione, 
ale ugryzł się w język. Ostatecznie, teraz także był ukrywającym 
się uciekinierem. Postanowił tylko pilnie słuchać. Lecz nie miał 
do tego za wielu okazji, nikt bowiem od niego niczego nie chciał, 
nie pytał o nic. Gruba służąca przynosiła jedzenie, wyglądało na 
to, że zdolna jest do wypowiedzenia zaledwie kilku wyrazów. 
Potem odbierała naczynia i wychodziła bez słowa. Czasami, 
zdawało się, wszyscy gdzieś znikali. Ubzym chodził po obejściu, 
nie spotykając nikogo. Nie bardzo rozumiał, gdzie i dlaczego od-
chodzą, lecz nie chciało mu się tego badać. Może odlatywali na 
miotłach? Któregoś ranka zrobił się jakiś szum, naczynia szczęka-
ły, prowadzono głośne rozmowy. Ubzym zszedł, wiedziony gło-
sami, i po raz pierwszy dotarł do kuchni, w której przygotowy-
wano jadło. Wejście było pod schodami. Zawsze zdawało mu się, 
że kryje ono jedynie tylko niewielką rupieciarnię, tymczasem 
przechodziło w krótki ciemny korytarzyk. Ta przygoda uświa-
domiła Ubzymowi, że były tu pomieszczenia, bynajmniej nie 
ukryte, lecz jemu nieznane, gdzie wszyscy mogli zejść i być dla 
niego niewidoczni. Taka zapewne była przyczyna niespodziewa-
nego znikania wszystkich mieszkańców. Rzecz nakłaniała do 
rozmyślań nad słabością ludzkiego umysłu, i takim też Ubzym 
się oddał, lecz zostały przerwała mu niespodziewana wizyta. 
Gość był ubrany dość strojnie, czarny kaftan z błyszczącymi na-
szywami, zapinany na srebrne guziki, kapelusz z piórem strusia, 
wysokie błyszczące buty. 

– Ojciec Ubzym? -zapytał. 
– Tak. 
– Czy trwasz panie w postanowieniu poddania się próbom 

mocy waszej wiary? 
– Tak – odpowiedział mnich, choć z niejakim zmieszaniem. 
– Tedy słuchaj: zasada jest taka, że możesz się wycofać, ale 

nie podczas trwania próby. Ta, którą rozpoczynamy, może po-
trwać... z osiem tygodni. Czy przystajesz na to? 

– Przystaję – powiedział już mocniejszym głosem. 
Jakiś czas później naszły go wątpliwości, co do słuszności 

postanowienia. Poczuł się tak, jak wówczas, gdy Poświst wywo-
ził go z miasta na szkapie. Przesadził. Choćby w tym, że pozwolił 
wsadzić sobie łeb i ręce w dyby. Nieznajomy elegant przysunął 
mu przed nos tablicę. Wypisał na niej: 

2 x 2 = ? 
– Ile? – zapytał. 
Ubzym zrozumiał, że szatan drobnymi kroczkami zmusza 

go do współpracy. Postanowił milczeć. Wówczas elegant bezce-
remonialnie zadarł jego habit i klepnął w tyłek. Ojciec wykrzywił 
twarz w oczekiwaniu na hańbę, jaka mogła go spotkać, lecz stało 
się coś całkiem innego. Wszedł rosły parobek z beczką z rózgami. 
Tego Ubzym, który uprawiał pokutę, nie obawiał się zbytnio. Za-
czął mamrotać różaniec. 

– Ile? – zapytał znowu cudak w wysokich butach, wskazu-
jąc na tablicę. Mnich nic nie powiedział. Tamten skinął obojętnie 
głową i parobek zaczął walić rózgą. Ubzym początkowo się 
krzywił, ale po kilkunastu razach umocnił swą wolę i mamrotał 
półgłosem pacierze, jakby nic się nie działo. Dziwak co raz wska-
zywał na tablicę, lecz oczywiście bez rezultatu. W końcu chłopak 
zziajał się i ustał. Wtedy do pomieszczenia weszła służąca. Mnich 
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spojrzał w jej twarz i poznał dziewczynę, którą badali w piwnicy 
więzienia. Trochę się zmieszał. Ta wzięła kilka witek 
i spróbowała. Samo świśnięcie już nie wróżyło niczego dobrego. 
Przy pierwszym uderzeniu przerwał pacierz, przy drugim nie 
mógł złapać powietrza, przy trzecim go zaćmiło, przy czwartym 
zawołał: 

– Czteryyy! – I ledwo wciągnął powietrze. Panienka zakoń-
czyła bowiem swe dzieło drobnym, lecz nadzwyczaj celnym 
kopnięciem. 

– Kim jesteś, szatanem, człowiekiem, wyjaw swe imię – 
wrzasnął z dyb mnich, próbując się uwolnić, lecz one trzymały, 
jak to dyby. 

– Mistrz Carizzo, do usług. – Tamten się skłonił. – Gdybyś miał 
wątpliwości, człek z krwi i kości, który lubi czasami proste rymy. 

– Skąd jesteś? 
– Z daleka, z Italii. A to? – Napisał na tablicy: 
24+17=? 
– Nie wiem! – wrzasnął przerażony Ubzym lecz nie urato-

wał się przed kolejnym razem wymierzonym drobną, lecz jakże 
skuteczną rączką. – Auuu! – Tym razem nie mógł się powstrzy-
mać od jęku. 

– A wiesz, mój uczony mężu, jaki wniosek płynie z naszego 
doświadczenia? 

– Nie wiem! – jęknął 
– Że jak trzeba uczynić ból mężczyźnie, to najlepiej zrobi to 

kobieta. Trzeba poszukać odpowiedniej, ale zawsze się też i taka 
znajdzie – zakończył sentencjonalnie. Po czym wytarł tablicę 
i napisał na niej nowe zadanie. Minęło kilka pacierzy, gdy 
Ubzym najwyraźniej miał już dość. 

– Gdzieś się szkolił, nie znam żadnego kata o takim imieniu, 
diabelskie nasienie! 

– O, przepraszam bardzo – elegant obruszył się. – Nie, nie 
jestem żadnym katem. Jestem sławnym bakałarzem. Dziwne, że 
nie słyszałeś o mnie... Ach faktycznie, dzieci nie masz... 

– Kim? 
– Bakałarzem. Specjalizuję się w trudnych... zapuszczonych 

przypadkach. Stosuję podstęp, przekupstwo, działam na żądze, 
lecz zawsze w jednym szlachetnym celu, żeby odrobić braki 
w nauczaniu. Pan Poświst zostawił mi okrągłą sumkę za naucze-
nie ciebie podstaw rachowania i czytania... ze zrozumieniem tek-
stu. Przedstawił dziwny zakład, więc natychmiast uznałem, że 
będzie stanowił dobry wstęp do współpracy. 

– Co? Mnie nauczać? 
– Chyba nie zaszkodzi ojcu. Jak na razie, tabliczka mnożenia 

opanowana w jednej trzeciej, rachowanie idzie jakoś do dwu-
dziestu. A powiedzże, ojcze, szczerze, czy listy sam czytałeś, czy 
robił to za ciebie młodszy braciszek? 

– Braciszek – przyznał Ubzym, łypiąc w tył, gdzie stała pa-
nienka rózgą. 

– No, to jutro, mój uczony mężu, przerobim solidnie raz 
jeszcze abecadło... 

  
*** 

  
Do gabinetu biskupa ktoś zastukał. 
– Proszę! – Wszedł ojciec Dionizy. 
– Faktycznie odnalazł się nasz brat Ubzym. 
– O! To wielka radość – powiedział biskup dość ponuro. 
– Chyba... No... Pojawił się na dyspucie u Braci Karmelów 

Większych Bosych, na dyspucie. Tylko słuchał. Nikogo nie łajał, 
nie straszył ogniem piekielnym... Powiedział tylko jedno, gdy go 
wywołano, że wie, że nic nie wie. 

– O! Czytał pisma Platona o Sokratesie... 
– Ciekawe, co też mu się podczas tego roku nieobecności 

przytrafiło? – zadumał się Dionizy. 
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Ognisko dopala się. Związany mężczyzna patrzy na mnie 
z udawanym spokojem. Leży blisko ognia, na pewno czuje gorą-
co. Jeszcze nie wie, co go czeka. Jeśli mam być szczera, ja też jesz-
cze nie wiem, co z nim zrobię. Może zażądam okupu. Może go 
zabiję. Może wypalę mu oczy i puszczę wolno. Może potraktuję 
go jak mężczyznę i na jedną słodką chwilę będę mu kobietą, 
a gardło poderżnę dopiero potem. Mogłabym puścić go wolno... 
Jeszcze nigdy tego nie robiłam. Jak to mówią – zawsze musi być 
ten pierwszy raz. 

Dorzucam do ogniska. Moi kompani zabawiają się opodal, 
ustawiwszy między sobą antałek. Zazdroszczę im prostych my-
śli, prostych rozrywek, prostego życia. 

Ja, Wilczyca. 
  
Robina z Locksley widziałam wiele razy w dzieciństwie, 

przy okazji sąsiedzkich polowań. Podziwiałam go skrycie. Parę 
lat starszy ode mnie, chudy, czarnowłosy chłopak z dobrą ręką 
do łuku. Po cichu starałam się mu dorównać, lecz zawsze wy-
grywał, a mnie ogromnie to złościło. 

Kiedy rodzina umyśliła wydać mnie za Gilberta ze Ste-
athford, początkowo byłam zachwycona. Przestałam wspominać 
pochmurnego łucznika, który nigdy nie miał dla mnie czasu. 
Ogarnął mnie wielki entuzjazm. Pierwsza z gromadki zaprzyjaź-
nionych szlachcianek wyjdę za mąż, przestanę być tylko córką 
swoich rodziców. Zostanę panią na własnym zamku, małżonką 
pierworodnego syna, dziedzica majątku, bez niezamężnych 
sióstr, snujących się za mną po domu i patrzących mi na ręce. 
Gilbert podobał mi się. Przystojny, układny, wymownie patrzący 
w oczy, znakomicie trzymający się w siodle. Poprosił o moją rękę, 
więc na pewno mnie kocha. Czego chcieć więcej? 

A potem przyszło otrzeźwienie. 
Mój narzeczony miał zamiar być jedynym panem na swoich 

włościach i znakomicie dawał mi to do zrozumienia. Moje pyta-
nia i rady kwitował szyderczym śmiechem. Panny służące twier-
dziły, że po okolicznych wioskach biega około pół tuzina jego 
bękartów, a on sam nie podchodzi zbyt serio do wierności – i nic 
nie wskazywało na to, by po ślubie ten stan rzeczy uległ zmianie. 
Wobec mnie, swojej przyszłej żony, chełpił się liczbą podbojów, 
jakby byle kocur nie potrafił tego samego. Jego dotyk brzydził 
mnie, jego ręce były wilgotne i lepkie. Z takim człowiekiem prze-
żyć kilkadziesiąt lat, o ile wcześniej nie umrę w połogu? 

Kiedy zwierzyłam się matce ze swych wątpliwości, uderzy-
ła mnie. Nie odrzuca się takiego konkurenta, takiego majątku, ta-
kiej pozycji. „Czy ty myślisz, że ja z radością wchodziłam do łoża 
twojego ojca? Że lubiłam, jak się pocił i chrząkał nade mną jak 
świnia? My, kobiety, musimy to znosić. Wyjdziesz za mąż i basta, 
a gdy już urodzisz kilkoro dzieci, powiesz mu „nie”. Wtedy już 
nie będziesz musiała go znosić, niech spełnia swoje żądze 
z dojarkami!” 

Wyposażona w takie rady na przyszłość, położyłam uszy po 
sobie i popadłam w stan otępienia. To jeszcze pół roku, myśla-
łam. Może stanie się cud? Może Bóg powoła mnie do swojej służ-
by, a rodzice pozwolą mi pójść do klasztoru? A może po prostu 
wcześniej umrę... 

Nie umarłam. Nie poczułam miłości do Boga. Ale spotkałam 
zapomnianego Pana Jeleni – a w każdym razie, jego wysłannika. 

Lubiłam konne wycieczki, dawały mi poczucie swobody, 
która – jak wiedziałam – niedługo się skończy. Podczas przejaż-
dżek towarzyszyli mi dworscy, ale tego dnia ich obecność wyjąt-
kowo mnie irytowała. I, jak już wiele razy przedtem, odskoczy-

łam w bok, skręciłam między drzewa i popędziłam – byle dalej, 
przed siebie. Dobrze znałam okoliczne lasy i nie czułam lęku. In-
stynktownie uchylałam się przed gałęziami, rumak zwinnie prze-
skakiwał pnie i wykroty, a ja śmiałam się, śmiałam, jak opętana. 

Zamilkłam nagle. Wszystkie kolory wyostrzyły się, a cienie 
przybrały bardziej intensywną barwę. Było bardzo cicho. Wtedy 
po raz pierwszy przeszłam barierę światów, mimowolnie i na 
krótko. Wbrew własnej woli wiedziałam, kto za chwilę nadjedzie 
z przeciwnej strony. 

Było ich tuzin, może więcej. Na pierwszy rzut oka ocenili 
mojego konia i kosztowne, w żadnym wypadku nie chłopskie, 
szaty. Przeraziłam się tego, co za chwilę mnie spotka. Wiedzia-
łam, co dzieje się z samotnymi dziewczętami, które niebacznie 
zapuszczają się do lasu. Za chwilę rozciągną mnie na murawie, 
po czym wezmą po kolei, jeden za drugim, jeden za drugim – 
i tak wszystkich dwunastu. 

Tak się jednak nie stało. Później dowiedziałam się, że mieli 
kategoryczny rozkaz trzymania się z daleka od kobiet, niepocho-
dzących z ludu. Do słodkich chwil na sianie musiały wystarczyć 
im wieśniaczki. Szlachetnie urodzone, takie jak ja, miały boga-
tych ojców, mężów lub narzeczonych. Były warte sporo pienię-
dzy. Zasłonili mi więc oczy, luźno związali ręce, jeden ujął wodze 
wierzchowca, i zawieźli mnie do swojego siedliska. Do przywód-
cy, by postanowił o moim losie. 

Czarnowłosy chłopak z dobrą ręką do łuku, kilka lat starszy. 
Nie, już nie chłopak... ale rozpoznałam go od razu. Otoczony złą 
i coraz gorszą sławą, szef bandy banitów, o których zaczynało być 
głośno. Robin z Locksley, mój dawny ideał i wzór. Robin Hood. 

Zostałam z nim. Do rodziny już nie wróciłam. Wymarzony 
książę mojego dzieciństwa stał się moim kochankiem. Uratował 
mnie od tego, czego tak bardzo się bałam. Od stanowczości ojca, 
lodowatego zdecydowania matki, od męża zabawiającego się 
gdzie popadnie. Z plotek dowiedziałam się później, że ojciec 
mnie wydziedziczył, a za Gilberta ze Steathford wyszła moja sio-
stra, Katarina. Już mnie to nie obchodziło. Zachłysnęłam się ży-
ciem tak odmiennym od dotychczasowego, że zaszumiało mi 
w głowie jak mocne wino. Powiedzieć, że się w nim zakochałam 
– to za mało. Moje dziecięce zapatrzenie przekształciło się 
w uwielbienie niedoświadczonej młódki, którą los zetknął z męż-
czyzną pięknym, inteligentnym i posiadającym władzę. Robin, 
przed którym drżeli właściciele majątków. Robin, za głowę któ-
rego szeryf wyznaczył nagrodę Niezwyciężony, buntownik, 
zbójca. Bohater, który zabierał bogatym i dawał biednym, a przy-
najmniej tak wierzyłam. Robin, który spierał się z druidami, Ro-
bin, który wracał do miejsca schronienia brudny, często ranny. 
Który udowodnił mi, że słowa mojej matki o spoconym, chrząka-
jącym knurze w łożu można włożyć między bajki. Ten Robin, 
który potrafił nocami tulić mnie rozpaczliwie albo uderzyć 
w twarz, gdy nie podobały mu się moje słowa. Stał się moim au-
torytetem, moim bogiem, moim światem. I takim pozostał do 
końca. Do swojego końca. 

Z pogromu uciekliśmy niewielką grupką. Nazir, ja, Will 
i głupkowaty Match. I właśnie ten prostoduszny młynarczyk 
mnie zaskoczył. Zapanował nad paniką. Wskazał dalszą drogę. 
I patrzył ma mnie wzrokiem pełnym najczystszego, niemal reli-
gijnego uwielbienia. 

Jako kobieta Robina byłam dla jego kamratów niedostępna 
i daleka. Wielu członków bandy, chłopskich synów, zwracało się 
do mnie z szacunkiem „panno Marion”, czekałam tylko, aż za-
czną zdejmować czapki i kłaniać się. Robin był dla mnie wszyst-
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kim, ale ja nie byłam wszystkim dla niego, zresztą – nie chciałam 
tego. Nie wyobrażałam sobie życia z kimś całkowicie podległym 
mojej woli. Byłam dla niego członkiem bandy, wprawnym łucz-
nikiem. Także towarzyszką w te noce, kiedy sobie życzył. Podej-
rzewam jednak, że gdybym zginęła, nie odczułby boleśnie mojej 
straty. Kiedy jego kompani przyprowadzili mnie przed jego obli-
cze, powitał mnie serdecznie, jak dawną towarzyszkę pogoni za li-
sem i zawodów strzeleckich. Chciałam z nimi zostać? Pozwolił mi 
na to. Pokochałam go... a on potrzebował kobiety. Duma i pycha 
nie pozwalały mu zadawać się z dziewczętami ze wsi, jak czynili 
jego kompani. A gdybym chciała odejść? Nie miałam złudzeń – nie 
pozwoliłby mi. Za dużo wiedziałam. Wytyczył linię, za którą nie 
miałam wstępu. Z Matchem – to ja ustalałam tę granicę. 

Podobało mi się to. Bardzo podobało. Dawało poczucie 
władzy, której nie znałam. Gdy patrzyły na mnie niebieskie oczy 
Matcha, widziały formę i postać doskonałą. Przez moment i ja 
mogłam uwierzyć, że jestem taką, jaką mu się wydaję – dobrą, 
piękną i nieskalaną. Jak na doświadczonego przez życie człowie-
ka, był koszmarnie naiwny. Akceptował wszystko – co robię, co 
mówię, czego chcę. I na swój nieporadny, wzruszający sposób 
starał mi się to dać. Dawał bez pytania, dawał, bo tego chciałam. 
Cóż, jestem tylko człowiekiem. Ludzie nie cenią prezentów 
otrzymanych za darmo. 

Match byłby dobrym przywódcą, ale nie w tych czasach. 
Szeryf znalazł na niego sposób, perfidny i skuteczny. Pozbawieni 
zaplecza, rozdzierani wewnętrznymi nieporozumieniami banici 
poszli w rozsypkę, a sam następca Robina odszedł w niesławie, 
ośmieszony przez Roberta de Reno i zmuszony szantażem do 
wykonywania jego rozkazów. Dla mieszkańców wiosek, którzy 
dawniej spełniali wszystkie jego prośby, stał się zdrajcą. Gdyby 
pokazał się w Sherwood, zginąłby z rąk tych samych ludzi, któ-
rym z narażeniem życia tyle razy pomagał. Jak wiadomo, pamięć 
ludzka jest wybiórcza i przechowuje tylko to, co jej akurat wy-
godnie. Nie zasłużył na taki los. 

To dzięki niemu poznałam druidów. Kiedyś nieopatrznie 
zdradziłam się przed jednym z jego gości, że zdarza mi się wy-
biegać wzrokiem w przyszłość. Match powiedział mi później, że 
przybyły zażądał, by mnie im oddał. Nieszczęsny, nie wiedział, 
o co prosi. Match wpadł we wściekłość i kazał mu się wynosić. 
Pół roku później sama ich odnalazłam i zaproponowałam swoje 
usługi. Mój kochanek był teraz wysłannikiem szeryfa, a ja musia-
łam znaleźć sobie miejsce, bo nie miałam dokąd wracać. Czciciele 
dębów? Tak samo dobrzy, jak wszyscy inni. Miałam coś, co było 
im potrzebne. Zaopiekowali się mną. Oczywiście – nie za darmo. 
Tym, co we mnie cenili, była łatwość zapadania w trans. Umie-
jętność, która mogła im się przydać. 

Nie byłam aż tak wyjątkowa, by zajął się mną ten najważ-
niejszy. W końcu zwrócił na mnie uwagę Pandurban. Wątpię, by 
było to jego prawdziwe imię. Arogancki mężczyzna, pewny swej 
władzy i władzą upojony. To on zajął zaprowadził mnie do serca 
lasu, gdzie we mgle majaczyły rogate kształty, powiódł do ka-
miennego kręgu, nauczył, jak podróżować między światami, jak 
korzystać z mocy księżyca i używać niewielkich, bardzo rzadkich 
grzybów. Zawsze był ze mną. Byłam za słaba, aby odbyć podróż 
o własnych siłach. Umiałam go naprowadzić na ścieżkę już od-
krytą, umiałam wzmocnić jego potęgę, ale nie potrafiłam sama 
znaleźć drogi. A po każdym takim seansie długo leżałam pod fu-
trami, przykryta po czubek nosa, wstrząsana dreszczami. Za 
każdym razem dochodziłam do siebie trochę dłużej. Za każdym 
razem byłam coraz słabsza. Nie sądziłam, że moi panowie 
i gospodarze wypuszczą mnie ze swoich rąk, mimo wszystko by-
łam dla nich zbyt cenna. A jednak wypuścili. Nie sądzę, by 
przejmowali się, że z wyczerpania umrę podczas podróży. Życie 
człowieka, nienależącego do ich kręgu, nie miało dla nich zbyt-
niej wartości. Podejrzewam jednak, że doskonale wiedzieli, jak 

cenna byłam dla Matcha, i obawiali się, że na wieść o mojej 
śmierci wbrew rozsądkowi będzie się mścił. A jak bardzo potrafi 
być groźny – o tym wiedzieli wszyscy. 

Byłam wolna. I znowu nie miałam dokąd iść. 
Nie, jednak było jedno miejsce, dokąd mogła udać się Ma-

rion. Czarownica Marion. Pewnego dnia do furty odciętego od 
świata klasztoru benedyktynek zapukała skromnie ubrana, mi-
zerna kobieta i poprosiła o gościnę. Powiedziałam, że jestem 
wdową po Walijczyku i uciekam przed jego synem z pierwszego 
małżeństwa, dybiącym na moje życie i oskarżającym mnie 
o kradzież. Przełożona uwierzyła zaszczutej uciekinierce 
i udzieliła jej schronienia. Za które, nawiasem mówiąc, sowicie jej 
zapłaciłam. 

Modliłam się i pracowałam razem z siostrami, wzbudzając 
ich podziw wiedzą na temat trujących i pożytecznych roślin. Po-
znałam ich drobne gierki, złośliwości i zamiłowanie do plotek, 
którymi umilały sobie codzienność. Przypomniałam sobie swoje 
naiwne rojenia, jakie snułam, przymuszana do ślubu z Gilbertem. 
Klasztor jako azyl i schronienie? Teraz zobaczyłam, jak okrutnie 
niektóre starsze siostry traktowały nowicjuszki. Mnie nie odwa-
żyły się tknąć – wniosłam temu przybytkowi zbyt obfite wiano. 
Przekonałam się, że pieniądz jest kluczem, otwierającym wszyst-
kie bramy. Jest bogiem, do którego każdy skruszony grzesznik 
pokornie się pomodli. 

Być może mogłabym tu pozostać do końca swoich dni. 
Przełożona początkowo wspominała coś o wysłaniu człowieka 
do Walii, by sprawdził, czy pasierb ich nowej towarzyszki zanie-
chał zemsty. Lecz Walia to kraj niebezpieczny, o czym znakomi-
cie wiedziałam, podając go jako miejsce pochodzenia. 

I nagle rutyna klasztornej codzienności została przerwana. 
W moje życie znowu wtargnął Robert de Reno. 

Zapomniałam już, co tamtego dnia sprowadziło szeryfa do 
siedziby pobożnych zakonnic. Poznał mnie od razu – nie zwiódł 
go ani habit, ani welon na głowie. Po reakcji poznać klasę czło-
wieka. Nie wydał mnie, ostatecznie wiedział, że może to zrobić 
w każdej chwili. Ale nacieszył się moim strachem, choć starałam 
się go nie okazywać. Wiedział, że w każdej chwili może zamknąć 
mnie w lochach pod zamkiem i wezwać księży, którzy już od 
dawna mieli na mnie oko. Z uroczym uśmiechem wypytał mnie 
o życie w Walii. W końcu z pełnym przekonaniem zapewnił 
przełożoną, że kiedyś znał mojego męża, zacnego człowieka, po-
kładającego wielką ufność w Panu. Czy można się dziwić, że 
w przeorysza pozwoliła nam na chwilę rozmowy w cztery oczy? 

Siedziałam na ławeczce w herbarium. Przede mną stał 
człowiek, który doprowadził do śmierci Robina, mojego szla-
chetnego buntownika. Myślę, że gdybym znalazła się w takiej sy-
tuacji kilka lat temu, próbowałabym wziąć na nim odwet. Rzuci-
łabym się na niego z nożem do szczepienia drzew, który miałam 
przy pasku, albo zrobiłabym coś innego, równie heroicznego 
i bez sensu. Teraz już nie. Nie byłam młodziutką dziewczyną, 
oszalałą z bólu po śmierci kochanka. Teraz wiedziałam, że pro-
stackie wymachiwanie nożem mogłoby się skończyć źle wyłącz-
nie dla mnie. Jeśli jesteś zbyt słaby, by walczyć – pamiętaj, że są 
także inne sposoby, by zapewnić sobie zwycięstwo. 

Patrzyłam na niego i widziałam zmęczonego człowieka 
w średnim wieku. Z łysiną, opuchlizną pod oczyma, świadczącą 
o nadmiernym zamiłowaniu do trunków, z cienkimi nogami 
i wyraźnym brzuszkiem. I jednocześnie silnego, cieszącego się 
autorytetem mężczyznę z mojej sfery, nawykłego do rozkazywa-
nia i umiejącego korzystać z posiadanej władzy. Zaskoczyła mnie 
ta myśl. Mojej sfery? Kiedy ostatni raz w ten sposób myślałam? 
Przed dziesięcioma laty? Czy jeszcze dawniej? 

Odprężyłam się. Musiałam się odwrócić, by nie dostrzegł 
triumfalnego błysku w moich oczach. Już wiedziałam, co dalej robić. 
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Podejdź do mnie bliżej, Robercie de Reno. Usiądź obok 
mnie. Spójrz na mnie. Zaśpiewam ci piosenkę, a ty uśmiechniesz 
się i odprężysz. Będziesz cieszył się jej brzmieniem. Ulegniesz 
czarowi melodii, bo już dawno nikt ci nie śpiewał. Będziesz chło-
nął dźwięki, nie słuchając słów. I to będzie twój błąd. 

Bo to będzie brzydka piosenka. Zaśpiewam ją bez fascyna-
cji, bez miłości, nawet bez żądzy. Zaśpiewam ją z wyrachowania. 
Wykorzystam cię. Zapewnisz mi ochronę i opiekę, której mnie 
pozbawiłeś wraz ze śmiercią Robina i upodleniem Matcha. Je-
stem bezbożną czarownicą, popychadłem druidów. Jestem też 
nadal piękną kobietą. Kochanką twoich dawnych wrogów, któ-
rych wprawdzie zwyciężyłeś, ale nie udało ci się ich pokonać. Je-
śli uczynisz mnie podległą swojej woli, zniszczysz ich ostatecz-
nie. Nie pożałujesz. Posiadając mnie, otrzymasz tak doskonałą 
namiastkę przywiązania, że w nie uwierzysz. Będziesz moim 
mężczyzną i zapewnisz mi nietykalność. Bezpieczeństwo przed 
kościołem i przed druidami. To udana transakcja, nieprawdaż? 

Byłam skrzywdzona i czarująca. Taka, jak powinnam być. 
Taka, jak oczekiwał. Oszczędził mnie. Wolał, abym raczej ogrzała 
jego łoże, niż miałabym zginąć na stosie. Był praktycznym czło-
wiekiem i nie lubił marnotrawstwa. 

Następnego dnia odjechał. Po niecałym miesiącu przepro-
wadziłam się. Znów byłam u siebie. W mojej posiadłości, moim 
domu. W miejscu, gdzie spędziłam dzieciństwo. Tym razem – 
bez ciężkiej ręki ojca, bez sióstr, bez konieczności zawarcia ko-
rzystnego mariażu. Sama byłam sobie panią, pod dyskretną 
opieką i strażą szeryfa Nottingham. Mogłam robić, co chciałam. 
Nie przypuszczałam tylko, że życie według własnych reguł i dla 
samej siebie może być tak puste i monotonne. 

Szybko odkryłam, że wizyty Roberta de Reno zaczynają 
sprawiać mi przyjemność. Że zaczynam na nie czekać. Były jedy-
nym urozmaiceniem mojego życia, przerwą między nieciekawym 
wczoraj a smętnym jutrem. Dostawał ode mnie więcej, niż po-
czątkowo planowałam dać. Ku jego niebotycznemu zdumieniu 
znalazł we mnie wdzięcznego słuchacza, rozsądnego komentato-
ra i praktycznego doradcę. Któregoś wieczora przypomniałam 
sobie narzeczonego, Gilberta ze Steathford. Czy gdybym za niego 
wówczas wyszła, mogłabym teraz siedzieć razem z nim wieczo-
rami i rozmawiać, jak rozmawiałam z Robertem – dawniej znie-
nawidzonym wrogiem, teraz partnerem i czułym kochankiem? 
Czy rozmawiałabym o niepokojach w Walii, o zakulisowych 
gierkach dostojników kościoła, o walce stronnictw? Czy to moż-
liwe, że po kilku latach Gilbert wyszumiałby się i uznał we mnie 
towarzyszkę, nie tylko matkę swoich dzieci? Nie mogłam tego 
wykluczyć. W oczach stanęły mi łzy – łzy żalu za innym ży-
ciem.... Szybko otarłam je wierzchem dłoni. Bzdura! Czarownice 
nie płaczą, każdy to wie. 

I kiedy zaczęłam roztapiać się w poczuciu złudnego szczęścia 
i bezpieczeństwa, w okolicy znowu pojawił się Wieprz z Nottin-
gham, a razem z nim banda podejrzanych typków, do których le-
piej nie odwracać się plecami. W tym samym czasie usłyszałam 
plotkę, że szeryf Robert de Reno zakończył swoje życie. Człowiek, 
który przyniósł mi tę wieść, nie wiedział, jak to się stało. Niestety, 
wkrótce wiadomość się potwierdziła. Bałam się, że teraz odwiedzi 
mnie Match. Ciekawe, co miałby mi do powiedzenia? I jaką by 
mnie teraz zobaczył? Już nie wyśnioną boginię ze swoich marzeń, 
tylko kobietę, która go zdradziła. Która przez długie lata oddawała 
się człowiekowi, który go przechytrzył, pokonał i upokorzył. Zda-
wałam sobie sprawę, że teraz nie jestem już pod ochroną. I było mi 
wszystko jedno, kto w końcu spali mnie żywcem – wysłannicy ko-
ścioła czy prowadzony przez dawnego kochanka tłum chłopów 
z pochodniami. Musiałam się bronić. 

Myślę, że dla zwykłej kobiety uzyskanie takiego posłuchu, 
jakim cieszę się teraz, byłoby niemożliwe. Dla bezpieczeństwa 
zorganizowałam sobie gwardię. Związałam się z bandą wyrzut-

ków, a przy pierwszej okazji zabiłam ich szefa i ogłosiłam się 
przywódcą. Gdyby nie lata spędzone wśród druidów, moi nowi 
kompani roznieśliby mnie wtedy na strzępy. Mężczyźni mają do 
pewnych spraw podejście najprostsze z prostych. Niewiasta na-
daje się do gotowania jedzenia, rodzenia dzieci i chędożenia. Nie 
będą jej słuchać, nie będzie nimi dowodzić. Na szczęście Pandur-
ban nauczył mnie kilku użytecznych rzeczy. Nie sądziłam wtedy, 
że przydadzą się do zapanowania nad bandą pijanych krwią po-
tworów. Teraz już nie boję się Wieprza z Nottingham. Proszę 
bardzo, niech do mnie przyjdzie, niech próbuje się zemścić. Zo-
baczy, że potrafię znacznie więcej, niż przypuszcza. 

Moi podwładni – pospolite bandziory, którzy lubią, kiedy 
nazywam ich żołnierzami – to ludzie kompletnie prymitywni, 
rozkochani w zabijaniu. A ja? Czy jestem od nich lepsza? Nie 
musiałam zabijać wszystkich. Jednak krew, która przepływa mi 
między palcami, pachnie upojnie niczym miód lipcowy. Odkry-
łam, że przerażone spojrzenia towarzyszy znaczą dla mnie więcej 
niż uznanie Robina, uwielbienie Matcha, niechętna akceptacja 
Pandurbana czy spokojna przyjaźń Roberta de Reno. 

Daleką drogę odbyła rudowłosa Marion. Od zamku szla-
chetnie urodzonych rodziców – do bandy zezwierzęconych mor-
derców, pijących na umór w głębi kniei. Marion, która chciała 
sama radzić sobie w życiu. I dawała sobie radę. Zaczęłam od sza-
lonego buntownika o arystokratycznym pochodzeniu, zakończy-
łam na świcie, która czuje się szczęśliwa, jeśli ma dość piwa do 
żłopania, dziewek do gwałcenia i jeleniego mięsa do napchania 
brzucha. Nie o to mi chodziło. Zdecydowanie nie o to. 

  
Ognisko tli się, coraz mniejszym kręgiem rozświetlając 

mrok. Rozgrzebuję żar, dokładam suchych gałęzi, wstaję 
i podchodzę do związanego mężczyzny. Dźwigam go i opieram 
o pień drzewa. Zmartwychwstały płomień strzela wysoko, 
oświetlając brudną twarz jeńca. Jest młody, mógłby być moim 
synem. Przerażony, ale nie płaszczy się przede mną, nie spuszcza 
wzroku. Jasne włosy, szare oczy w pociągłej, ściągniętej stłumio-
nym gniewem twarzy. 

Prostuję się. Już wiem, co z nim zrobię. Podjęłam decyzję. 
Ja, Wilczyca. 
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Packowi 
  
Motto: Nie mogę się doczekać śmierci Fabienne. Ramirez wstąpi 

wtedy do klasztoru i będzie się biczował dyscypliną do końca swych 
nędznych dni, ale trudno już, byle tylko flaki jej wygniły i dupą wycie-
kły. (c) by Cintryjka 

  
No, to się wpakowałem – przemknęło Jasonowi przez gło-

wę. I pomyśleć, że kiedy w mrocznej puszczy Sherwood dostał 
ongiś wpierdol, był przekonany, że już nic gorszego go nie spo-
tka. Ech, naiwność. Cecha, którą niełatwo wyplenić, bo i tym ra-
zem jakimś nieodgadnionym sposobem wbił sobie do łepetyny, 
że jak tylko znajdą wrota, nastąpi koniec kłopotów. W pewnym 
sensie miał rację, bo wstępując w kotlinkę, umknęli przed pogo-
nią, gotową uświadomić mu dobitnie, że nie wypada gardzić ka-
płańską godnością. Wybić mu podobne dyzgusta z głowy, naj-
pewniej wraz z mózgiem. Ponadto przeszli przez wrota i wciąż 
żyli, co wcale nie było takie oczywiste. Moc Jasona była wątła, 
a on sam niepewny i przerażony. W końcu nie każdy jest pie-
przonym wybrańcem, jak Match. Słowem, mimo faktu, że świat, 
w którym się właśnie znajdowali, z pewnością nie był tym wła-
ściwym, bo nad wrzosowiskiem świeciły dwa księżyce, bilans 
ewidentnie był dodatni. Co prawda sztych miecza wycelowany 
w jego gardło nieco utrudniał precyzyjne rachowanie. 

– Głośniej, głośniej, nie krępuj się, coś taki nieśmiały? Kawał 
chłopa, a kryguje się jak panienka – zadrwiła dziewczyna trzyma-
jąca miecz i uśmiechnęła się paskudnie. Tym paskudniej, że na 
policzku miała wyjątkowo szkaradną bliznę. Zniecierpliwienie 
błysnęło w jej wielkich, zielonych oczach, w które Jason wpatry-
wał się jak zahipnotyzowany. 

– Przeszliśmy przez Wrota Światów, jak idiotycznie by to 
nie zabrzmiało – wykrztusił wreszcie, pokonując opór ściśniętego 
gardła. – Ale trafiliśmy w niewłaściwe miejsce. To nie nasz świat. 

– Wyobraź sobie, że słyszałam gorsze idiotyzmy – prychnę-
ła, ani myśląc opuszczać ostrza. Nie zaryzykował spojrzenia 
w tył na nieprzytomnego Basila. Nie był pewien jej reakcji. 

– Żyje, nie bój się – uspokoiła go. – Leciutko go zawadziłam, 
żeby nie przeszkadzał. Te wasze wrota to jakiś portal? Pewnie 
spaczony, chaotycznie niesie? 

Chyba samaś zdrowo spaczona – miał na końcu języka, ale 
się powstrzymał. Czy zawsze musi trafiać na pomyleńców? 

– To przejście między światami, jak sama nazwa wskazuje – 
zaryzykował odrobinę zjadliwej ironii. – Sam tego do końca nie ro-
zumiem – dodał szczerze. – Jak przechodziliśmy po raz pierwszy, 
był z nami przyjaciel, druid, wybraniec... Nie, to nie ma sensu. 

Drgnął, wystraszony jej gwałtownym ruchem, ale ona tylko 
energicznie opuściła ostrze, schowała je do pochwy, którą nosiła 
przewieszoną przez plecy, i wyjęła z zanadrza skórzany bukła-
czek. Wszystkie te ruchy wykonała błyskawicznie. Bukłaczek był 
spory i kusząco chlupotał. Odkorkowała i pociągnęła spory łyk. 

– Najlepszy lek na całe zło i bezsens świata – zaśmiała się, 
a w jej śmiechu pobrzmiewały gorzkie nuty. Wyciągnęła bukłak 
w jego stronę. Zawahał się. – Pędzone ze skorpionów i starych 
sznurowadeł. Innych trucizn nie zawiera – zapewniła, rozbawiona. 

Zaryzykował. Przez dłuższy czas nie mógł potem złapać 
tchu, co dostarczyło jej dodatkowej rozrywki. Ale rzeczywiście, 
świat stał się jakby prostszy. Nie zdziwiło go nawet specjalnie, że, 
nie wiedzieć kiedy, usiadł. Ona usiadła obok, zachowując jednak 
stosowny dystans. 

– Druid, powiadasz? – podjęła, uznając, że jest już wystar-
czająco „elastyczny”. 

– Zasadniczo to przybrany syn młynarza, który w ramach 
protestu przekwalifikował się na rzeźnika i przyjął wdzięczny 
alias „Wieprz z Nottingham”, a potem odkrył, że niewiele się 
pomylił, bo spłodziły go rzadko spotykane świnie – ni mniej, ni 
więcej, a druidzi, w dodatku krzyżując się wyjątkowo podejrza-
nie. I z tego powodu musi zbawić świat, przeprowadzając ludzi 
przez jakiś śmieszny kamienny krąg, który prowadzi do jeszcze 
gorszego koszmaru. Jego filozofia jest bardzo prosta i sprowadza 
się do gadania na okrętkę różnych bzdur o przeznaczeniu i misji, 
na przemian z mordowaniem każdego, kto krzywo na niego 
spojrzy. Dlatego muszę go znaleźć jak najszybciej, zanim wy-
morduje wszystkich, bo ja też mam ochotę, a z niego w tym 
względzie straszna Zosia. Samosia. – Jasonowi zrobiło się nagle 
cudownie wszystko jedno. 

Jego towarzyszka pomyślała chwilę, po czym bez zbędnych 
słów podała mu bukłaczek, w którym, jak się okazało, zostało 
jeszcze całkiem sporo trunku. Bez wahania wypił do dna. 

– Zemsta, o której będą krążyć opowieści – szepnęła. 
– O ile zostanie jeszcze ktoś, kto będzie mógł je opowiadać – 

uzupełnił z wisielczym humorem. 
– Chyba mogłabym ci pomóc. 
– Sztych pod brodę i po sprawie? Jeśli się nad tym zastano-

wić, to nienajgorsza perspektywa. Przynajmniej krótko i huma-
nitarnie. Wyglądasz na taką, co tnie raz, a dobrze. Ja nawet dobić 
nie potrafiłem. 

– Nie pleć bzdur. Tak się składa, że jestem Panią Miejsc 
i Czasów. 

– Mnie zabraniasz pleść bzdury, a tobie to wolno? – obraził się. 
Wzruszyła ramionami. 
– Cuć przyjaciela, i ruszamy. Podobno ci się śpieszy. 
Podniósł się z niejakim trudem. I z prawdziwą satysfakcją 

zaczął okładać Basila po twarzy, dużo mocniej, niż było trzeba. 
Niech ma za swoje. Bardzo chciał zapomnieć, co musiał przejść, 
by przekonać tego tępaka do ucieczki. Ale nie było łatwo. 
W końcu chłopak zabełkotał nieartykułowanie i spojrzał na niego 
zamglonym wzrokiem. 

– Co się stało? Gdzie ja jestem? Nic nie rozumiem... 
– No, to wszystko w normie – ucieszył się Jason. 
– Gotowi? – zapytała niecierpliwie dziewczyna. Jason 

uświadomił sobie, że nawet nie zna jej imienia. 
– Poniekąd. 
– Słuchaj, nie obraź się, ale nie ufam tym waszym wrotom. 

Skoczymy. 
Spojrzał na nią z uprzejmym niezrozumieniem. 
– Daj rękę. Ty też. I skupcie się na swoim pragnieniu... 
  

*** 
  
Bieg przez chaszcze nie pomógł. Gałęzie chlastające po twa-

rzy też nie pomogły, nie otrzeźwiły. Marion była niemal nieprzy-
tomna z gniewu. I żalu. Do tego skurwysyna, który jej nie zabił. 
Sam sobie zginął i nie ma już żadnych problemów. To... zupełnie 
po męsku. Najłatwiej umrzeć. Zabawiwszy się przedtem, ile wle-
zie. Im dłużej o tym myślała, tym bardziej utwierdzała się 
w przekonaniu, że ma rację. Filozof-masochista, miłośnik kaptu-
rów, raz. De Reno, stary cynik, oby mu flaki...psiakrew, już wy-
gniły. Dwa. I Match, najgłupszy z nich wszystkich, sam poszedł 
jak baran na rzeź i zarżnęli go, durnego Wieprza. Trzy. A dla niej 

AAggnn ii ee ss zz kk aa   CChhoo jj nnoowwss kkaa   

JJeesszzcczzee  ggoorrsszzaa  ppiioosseennkkaa  
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co? Samotność, zmarszczki i ogólna menopauza, co razem wzięte 
określała na użytek postronnych mianem swojej zemsty. Że zgi-
nęli dla niej? A co jej z tego przyszło? I jeszcze, po okresie 
względnej stabilizacji, diabli nadali tę jasnowłosą cholerę. Przera-
żoną, zagubioną, w porządku. Ale, co najgorsze, także młodą. 
Ładną. Bez zmarszczek. Na pewno gdzieś po świecie pałęta się jej 
rycerz na białym rumaku, który tylko czeka na to, by złożyć dla 
niej głowę na polu wątpliwej chwały i niewątpliwego samoza-
dowolenia. Szczerze i gorąco jej za to nienawidziła. 

Pociągnęła Fabienne za rękę, gwałtownie, aż dziewczynie 
trzasnęło w stawach. Niskie? Podłe? Ale pomogło. Przynajmniej 
na chwilę. No, to jeszcze kawałek. Zobaczymy, która pierwsza 
dostanie zadyszki. 

Fabienne niemal zaryła nosem w poszycie, kiedy Marion 
szarpnęła ją gwałtownie, ale zacisnęła zęby, zdusiła jęk. Szczę-
ściara z ciebie, myślała, patrząc na plecy Marion, na jej wspaniałe 
loki, podskakujące w biegu. Są tacy, co gotowi za ciebie oddać 
życie. Nawet ten żołnierz. I Match, przede wszystkim Match, któ-
ry już raz zginął, ratując cię, i nawet z zaświatów powrócił, by cię 
chronić, choć, szczerze powiedziawszy, im dłużej cię znam, tym 
mniej go rozumiem. Widać prawda, co powiadają, że miłość śle-
pa i głupia. Ale przynajmniej kocha, poświęca się. Nie to, co 
Claymore, płatny zabójca, a po godzinach masażysta stóp. Teraz 
by się przydał, pomyślała. Czuła, że odnawia jej się kontuzja 
kostki. W biegu przez wertepy podarła buty z cienkiej skórki, 
niezdatne do takich wyczynów, stopy miała dotkliwie poranione 
i ubłocone. Teraz to pewnie byłby na nic. Brzydziłby się, hiszpań-
sko-walijski salonowiec. Cóż, w końcu błoto nie miód. I roze-
śmiała się, głośno, spazmatycznie. 

Pewnie, pośmiej się ze mnie, wiem, że jestem żałosna 
z moimi płaskimi zagrywkami. Czekaj, następnym razem bar-
dziej zaboli, obiecała jej w duchu Marion, a głośno warknęła, jak 
na Wilczycę przystało: 

– Śmiej się, ptaszku, jak sprowadzisz nam na karki pogoń, 
inaczej zaśpiewasz. 

Nie obejrzała się, nie dostrzegła więc łez na twarzy towa-
rzyszki. Może i lepiej się stało, bo nigdy by nie uwierzyła, że były 
to łzy zazdrości. Biegłyby tak w nieskończoność, gdyby nagle nie 
rozległ się błagalny okrzyk: 

– Wytchnijmy chwilę, bo nie podołam! 
Obie przystanęły, mogły sobie na to pozwolić. Cedric był 

najstarszy, a w dodatku był mężczyzną. Po dwakroć miał prawo 
okazać słabość. 

  
*** 

  
Źdźbło trawy, którym dłubał w zębach, pękło. To wystar-

czyło, by irytacja Claymore’a Ramireza sięgnęła zenitu. 
– Carramba – zaklął, bo odezwała się w nim hiszpańska na-

tura. Ponieważ został zignorowany, kopnął kota. Tym razem po-
skutkowało. Na pełne wyrzutu miauknięcie Match leniwie otwo-
rzył oczy. 

– Czego znowu, don Pedro? – zapytał rzeczowo. 
– Nie martwi cię, że Wulf nie wraca ranki i wieczory? – rzu-

cił kwaśno Ramirez. 
– Może szuka zbójców, bo ich nie znalazł na drodze? 
– Nie rozśmieszaj mnie, jeśli łaska. Może mi powiesz, po co 

tu jeszcze bezczynnie siedzimy, o ile to nie kolejna zasrana dru-
idzka tajemnica? 

– Mają oczy, a nie zobaczą, mają uszy, a nie usłyszą – 
stwierdził sentencjonalnie Match. 

– Chcesz zobaczyć gwiazdy? – Ramirez rzucił się 
w kierunku Matcha z intencją jasną nawet dla niewidomego. 

– Nie denerwuj się tak, bo ci żyłka pęknie – poradził dobro-
tliwie Match, puszczając nadgarstek Claymore’a, który trzymał 

w żelaznym uchwycie. – Ach, ta gorąca hiszpańska krew. Od ra-
zu widać, że trzeba ci kobiety – zakpił. – Przeorowiśmy boczków 
przypiekli, czas trudno uznać za stracony. 

– Nawet się za bardzo nie pieklił – skonstatował Ramirez, 
masując nadgarstek i myśląc z nostalgią o stopach Fabienne. 

– Jeszcze by spróbował. Męczennikiem za życia został, 
awans mu przyspieszyliśmy. Nawet donosić nie musiał, du-
szyczki nieśmiertelnej sobie kalać. A bezczynnością się nie 
martw, rychło wyjeżdżamy. 

– A to gdzie, srodze ciekawym? 
– Opat wezwał jego wielebność do siebie. – Match znacząco 

zawiesił głos. 
– Aaaa. Opat. – Półwalijczyk podjął grę – I co z tego? – pod-

dał się po chwili. 
Match pokiwałby z politowaniem głową, ale ponieważ leżał 

i nie chciało mu się wstawać, zadowolił się pełnym potępienia 
stęknięciem. 

– Opat, brat szeryfa. Pomawiany o konszachty z druidami. 
Gdzie opat, tam druidzi. A gdzie druidzi, tam nasze miejsce. 

– A nie przy Marion i Fabienne? 
– Nie. Najpierw zemsta. 
– Starszy jesteś, to łatwo ci mówić – mruknął Ramirez pod nosem. 
Match usłyszał. 
– Nie bądź taki, nomen omen, dowcipny, tylko ruszaj mie-

rzyć habit, panie Ramirez. Eskorta jego wielebności powinna 
mieć odpowiednią prezencję. 

– Wątpię, czy jestem wystarczająco dobrym chrześcijani-
nem, by nosić habit, nie kalając go – Claymore spróbował ironii, 
ale jakby bez przekonania. 

– Jako płatny zabójca, opatowi nie jesteś godzien wiązać 
rzemyka u sandałów, ale habit nowicjusza powinien ci pasować 
jak ulał – zapewnił Match pozornie poważnie. 

Jakiś czas później z klasztorku wyruszył orszak wyglądają-
cy na pogrzebowy, bo przeor Piotr po niedawnych rozhoworach 
ze swoją eskortą jeszcze nie całkiem doszedł do siebie i musiał 
podróżować na wozie. Eskorta ukryła zakazane facjaty w cieniu 
kapturów, ale mimo to emanowała od niej taka żądza mordu, że 
zbóje, którzy rozważali napaść, zrezygnowali, wmawiając sobie, 
że robią to z bojaźni Bożej. Zupełnie, jakby słyszeli myśli „bra-
ciszków”. 

Match myślał: ech, rozgniótłbym tego klechę jak pluskwę, 
tak, jak na to zasłużył. Jego szczęście, że mi potrzebny. Ale co się 
odwlecze, to nie uciecze. 

Przeor myślał, zerkając na Matcha: Tak się kończą zabawy 
w chrześcijańskie miłosierdzie. Trzeba było załatwić skurczybyka 
za pierwszym razem. 

Myśli Ramireza były najbardziej ponure. Krążyły wokół te-
go, że w habicie wygląda jak idiota, którym, jak z wolna zaczyna-
ło do niego docierać, w istocie był. 

  
*** 

  
Jason zastanowił się, czemu towarzyszka spogląda na niego 

z takim potępieniem. 
– Miałam na myśli pragnienie ratowania przyjaciela – wyja-

śniła chłodno. – Tak to jest, zdawać się na innych. Czego szukamy? 
– Hrabstwa Nottingham, puszczy Sherwood – wydukał, 

zbity z tropu. 
– Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tylko bez takich numerów. 
– Zaraz, a czy nie moglibyśmyyyyyyyyyyyyyyy....- zanim 

zapadł w ciemność, zdążył jeszcze pomyśleć, że w winiarni, bez 
względu na miejsce i czas, mogłoby być całkiem miło. 

 
*** 
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Dzieci wianuszkiem otaczały bajarza. Ten siedział oparty 
o pień rozłożystego dębu i już którąś z kolei godzinę snuł baśń 
o ludziach, którzy być może pod tym właśnie dębem ucztowali 
nie raz i nie dwa razy, weselili się, tryumfowali i knuli. Baśń 
o Robinie w Kapturze, Małym Johnie, Marion, Braciszku Tucku, 
Matchu i innych. O ludziach, których Sherwood ukochał. Dzia-
twa słuchała z zapartym tchem, dosłownie spijając z jego ust 
każde słowo. 

– A gdy zabrakło dzielnego Robina, przez szacunek dla jego 
pamięci nie wadzili się ze sobą o przywództwo, lecz zgodnie od-
dali je Matchowi, który, choć był prostak, kochał ideały Robina 
i wiernie podążył jego ścieżką, jak pies idzie w ślad za panem. 
A że był poczciwy, tedy władza nie uderzyła mu do głowy i, jak 
ongiś, bogaci drżeli przekraczając rubieże lasu, a biedacy jednym 
głosem błogosławili leśne bractwo... 

Urwał, rozglądając się z niepokojem. Zdawało mu się, że 
coś usłyszał. A raczej mu się nie zdawało. 

– Zawrzyj gębę, idioto! – warknęła Pani Miejsc i Czasów, za-
tykając Jasonowi usta dłonią. Po prawdzie niewiele to pomogło. 
Wręcz dusił się ze śmiechu, którego nie był w stanie powstrzy-
mać. A może i nie chciał. Basile przyglądał się kompanowi szero-
ko rozwartymi oczami, nie rozumiejąc, co go tak bawi. 

– Ja bym im opowiedział... – wykrztusił wreszcie Jason. – 
Naprawdę było ciekawiej... Choć ten kawałek o rubieżach 
i błogosławieństwach biedaków to też popis maestrii – dodał po 
zastanowieniu, już znacznie ciszej, bo szmaragdowe oczy ciskały 
w jego stronę gromy. 

– Dla jednej Marion Sherwood bez Robina nie był już taki 
sam i nie mogła sobie w nim znaleźć miejsca – podjął tymczasem 
bajarz. – W sercu hołubiła pamięć o nim i rychło w źrenicach jej 
zabrakło łez, bo żadną miarą nie potrafiła się pogodzić ze stratą 
i z myślą, że będzie sama po kres swych dni. Kompani szanowali 
jej boleść.... 

– I nadali jej przydomek Penelopy, choć przewyższała ową 
wiernością, bo wiedziała, że jej Odys już nie wróci – podpowie-
dział jakiś głos. Bajarz uznał porównanie za wyborne 
i skwapliwie wykorzystał, a że skupił się na powtarzaniu, 
umknął mu zjadliwy szept: 

– Przepraszam wszystkich idiotów, których nie tak dawno 
obraziłam, zaliczając cię w ich poczet! 

– Jej rozpaczy nie ukoiła nawet śmierć złego Szeryfa. 
– Szeryf umarł???? – dzieci ożywiły się wyraźnie. 
– Dosięgła go ręka sprawiedliwości, konał w strasznych 

mękach, stosownie do swych przewin, wątpia mu wygni..- bajarz 
się zreflektował, acz za późno. – W piekle się smażył. 

– Flaki mu wygniły? To ci dopiero! – zakrzyknęli słuchacze, 
dla kontrastu w siódmym niebie. 

– Przynajmniej to się zgadza – stwierdził ani chybi wiatr, 
igrający w zielonych liściach, bo nikogo innego na polanie nie było. 

– Miejsce się zgadza, jeszcze nieco wstecz w czasie... – 
Dziewczyna skoncentrowała się i zacisnęła powieki. Legenda 
mogła odetchnąć z ulgą. Na razie. 

  
*** 

  
Wobec rozpadu drużyny pozostawanie w lesie zaczęło być 

więcej niż ryzykowne. W trójkę byli łatwym obiektem napaści, 
a wokół krążyło sporo band.. Poza tym wieść o potyczce musiała 
niebawem dotrzeć do puszczańskich osiedleńców, którzy, oględ-
nie mówiąc, nie darzyli Marion specjalną sympatią i pewnie 
chętnie urządziliby sobie z nią godzinkę szczerości, połączoną 
z jakąś ciekawą gimnastyką. W każdej chwili mogli też wpaść lu-
dzie szeryfa, rozzuchwaleni sukcesem i spragnieni uwieńczenia 
go schwytaniem Wilczycy w paści. Tym bardziej, że jak sądzili, 

wybili jej zęby i nie groziło im już pokąsanie. Nastąpił jednak 
pewien paraliż decyzyjny... 

– Ja tam myślę tak – odważył się w końcu Cedric, gdy do-
szedł do przekonania, że jego towarzyszki zmęczyły się wrza-
skami. 

– Myślisz? Nie może być! – prychnęła Marion, ale najemnik 
nie dał się zbić z pantałyku. 

– Trzeba nam wymknąć się chyłkiem z lasu, bo tu prędzej 
czy później nas dopadną, wszystko jedno, szeryfowi czy pusz-
czańscy, skończy się tak samo... 

– Nieprawda, puszczańscy nie będą się silić na budowanie 
szafotu, sprowadzanie kata i egzorcysty.- przerwała mu ponow-
nie, ubawiona, nie wiedzieć czemu. 

– Trzeba nam do miasta, skrzyknąć trochę chłopa, sami nie 
wydolimy. Przytaić się jakiś czas. A potem, jak już o nas zapo-
mną, uderzyć, tak, żeby popamiętali na długo. 

– Chyba naszą głupotę. Toż w mieście nas złapią ledwo 
przekroczymy bramy. 

– Tedy co? Zostać i czekać? Toć to właśnie po ich myśli. 
Marion zerknęła na Fabienne. Dziewczyna siedziała pogrą-

żona w myślach, ani chybi niewesołych, bo twarz miała ściągnię-
tą, a w oczach determinację. Dwa głosy walczyły w jej duszy 
o lepsze. Jeden krzyczał: Byle nie do miasta! Tam pewnie czeka 
wściekły Snake, rozżalona Żabcia, a może, nie dajcie bogowie, 
on? Wrócić jak zbity pies? A gdzie duma? Nie chcę go widzieć, 
nigdy więcej! A drugi: Człowiek zginął, by cię uratować. I teraz 
pozwolisz się zabić, żeby jego poświęcenie poszło na marne? Nie 
bój się, twoja duma nie ucierpi, bo nikt na ciebie nie czeka. Kon-
trakty ważniejsze, zobowiązania, powinności. Niejedna da mu to, 
czego ty odmówiłaś, i jeszcze pięknie podziękuje. 

– Szpicle po bramach mogą rozpoznać najwyżej Marion, 
a i to jedynie po włosach – odezwała się nagle. – Zresztą mam 
pewien pomysł... 

Jakiś czas potem musiała, acz niechętnie, stwierdzić, że po-
mysł nie był tak dobry, jak jej się pierwotnie wydawało. Snake 
był jednak jedyny w swoim rodzaju, bez węża to nie było to sa-
mo. Cedric starał się, jak mógł, ale łamał podkowy bez większego 
wysiłku, a nie umiał fachowo udawać, więc nie zyskał szczegól-
nego uznania publiki. Marion też nie miała przed sobą zbyt świe-
tlanej kariery jako wróżka. Wszystkim mężczyznom przepowia-
dała śmierć w okrutnych męczarniach, które były tym bardziej 
wyszukane, im petent przystojniejszy. Kobietom oferowała nieco 
więcej możliwości: zaharowanie się na śmierć, zdradę męża, zgon 
w połogu bądź wdowieństwo. Wybredniejszym błyskotliwą ka-
rierę kurtyzany, ale to już nie w ramach przepowiedni, tylko jak 
zaczynały zgłaszać jakieś zastrzeżenia. Fabienne i jej rzuty nożem 
też niewiele poprawiały ogólny bilans. Ludzie patrzyli na nich 
jakoś niechętnie. Nie wiedziała, dlaczego. Aż w końcu się wyja-
śniło. Zawsze ktoś nie utrzyma języka za zębami. Tym razem był 
to brodacz z perkatym nosem, który dostał po łapach za próby 
klepania jej po tyłku i, zirytowany, warknął: 

– Hardaś! Spokorniej lepiej. Wszyscy spokorniejcie, bo wam 
rychło przytrą nosa, jak tym ostatnim. 

Zmroziło ją. Wiedziona impulsem, nie chwyciła typa za ku-
brak, tak, jak miała na to ochotę, nie przystawiła mu noża do 
gardła. Otarła się o niego biodrami jak kotka i zamruczała: 

– Lubię, jak mnie straszą... Opowiedzcie, co też mnie spotka? 
Uczyła się. Zdołała zapanować nad twarzą, gdy rozmówca 

szczegółowo i z wyraźną przyjemnością opowiedział o losie Żab-
ci i Snake’a. Ku własnemu zdumieniu, nie poczuła rozpaczy. Ra-
czej, paradoksalnie, zadowolenie. Teraz miała cel. Zaczynała 
świetnie rozumieć Marion. Lepiej, niż kiedykolwiek chciała. 

Marion daleka była od podobnego zrozumienia. Okoliczno-
ści zdecydowały jednak za nie obie. 
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*** 
  
Okoliczności przyrody nieźle dały się Ramirezowi we znaki. 

Najpierw ulewa, która złapała ich rzecz jasna w szczerym polu, 
potem hordy krwiożerczych komarów... Wszystko to razem 
sprawiło, że wpadł w bojowy nastrój. A że na umęczonego prze-
ora jakoś nie chciało mu się napadać, postanowił się wyładować 
na Matchu. 

– Nad czym tak medytujesz? Pewnie znowu o swojej Ma-
rion marzysz, o jej ognistych włosach... Ponoć nie tylko włos 
u niej ognisty, temperament też. 

– A tobie skąd wiedzieć? 
– Jeno z drugiej ręki, De Reno wspominał, wspominał. Już 

był jedną nogą w grobie, a jeszcze mu się ślepia na samo wspo-
mnienie świeciły. 

Szpila okazała się niezbyt dotkliwa, albo Match świetnie się 
maskował. W każdym razie nie okazał nawet cienia gniewu. 

– Ojcze, zdałoby się wyegzorcyzmować tego tutaj – rzucił 
półgębkiem. – Nieczysta, pewnikiem diabelska chuć tak mu ro-
zum pomieszała, że o swoich słynnych zasadach i priorytetach 
przepomniał. Najchętniej by do lasu poleciał, na sherwoodzkim 
mchu się wytarzać. Ale tak dobrze nie ma, krucjata przeciw złu 
ważniejsza. 

Przeor przeżegnał się drżącą ręką. 
– Nie strachajcie się, złego diabli nie wezmą – uspokoił go 

Match. 
Claymore pożałował, że w ogóle zaczął. Sam nie wiedział, 

co go podkusiło. Pewnikiem diabeł. Opactwo zamajaczyło 
w oddali, co wiele w tej kwestii wyjaśniało. 

Przeor zaczął się gorąco modlić, by jego eskorta nie wpadła 
na żaden głupi pomysł w rodzaju uczynienia z niego zakładnika 
czy żywej tarczy, teraz, kiedy był już tak blisko (jak chciał wierzyć) 
wybawienia. Miał jednak zdecydowanie nienajlepsze przeczucia. 

Eskorta natomiast uznała, że najwyższy czas na naradę tak-
tyczną. 

– To jaki jest plan? – zagadnął od niechcenia Ramirez, jakby 
poprzednia wymiana zdań nie zaistniała. 

– Ty jesteś w tej dziedzinie specjalistą, o ile mętnie pamię-
tam. – Match zamarkował drwiący ukłon. 

– Wpadamy i zabijamy wszystkich bez dodatkowych py-
tań? – zaproponował Claymore. 

– Czyli jednak tradycjonalista... 
– Te nowomodne strategie średnio się sprawdzają, jak się 

ostatnio empirycznie (trudne słowo) przekonałem. 
– Ale może jednak nie tak od razu, co? To trąci prymitywi-

zmem.... 
– A ksiądz przeor co myśli? – zagadnęli równocześnie 

i uśmiechnęli się z satysfakcją, gdy zauważyli, że Piotr z Blyton 
ma pewne problemy z odpowiedzią, związane ze szczękającymi 
zębami i skołowaciałym z przerażenia językiem. Taktownie po-
czekali, aż się z nimi upora. 

– Będziesz miłował bliźniego swego, jako siebie samego, 
powiada pismo – wykrztusił wreszcie. 

– No i popatrz, nawet ksiądz przeor popiera nasz plan. Ja 
tam nigdy nie przepadałem za tym skurwysynem po drugiej 
stronie lustra i nie raz miałem ochotę go wykończyć. – Ramirez 
dowiódł, że nieobce mu jest pojęcie twórczej egzegezy. 

– Ale, jak rozumiem, oznacza to, że ksiądz, który siebie sa-
mego miłuje, w co nie wątpię, nie będzie stwarzał problemów 
i nie popsuje nam przedwcześnie incognito. – Match nie chciał 
dać się zdystansować i zaproponował własną interpretację. 

Przeor nie zaprzeczył, co nikogo specjalnie nie zdziwiło. 
Rychło w czas zakończyli naradę, bo od bramy opactwa dzielił 
ich już dosłownie rzut kamieniem. Match miał ochotę cisnąć 

w nią jednym, ale powstrzymał się i zakołatał z myślą, że nieba-
wem to sobie powetuje. Przez długi czas nic się nie działo. 

– Kaca leczą, czy co? – mruknął rozeźlony Ramirez i, jak na 
zamówienie, w okienku pojawiła się twarz, zapewne furtiana, 
w której dominujący akcent stanowiły wielkie, przekrwione gałki 
oczne, lustrujące przybyszów jednoznacznie nieżyczliwie. 

– Kto? – zabrzmiało to jak „Apage!” 
– Orszak weselny z Kaany Galilejskiej – parsknął Claymore 

pod nosem. Furtian chyba jednak usłyszał, bo zrobił ruch, jakby 
zamierzał zatrzasnąć okienko. Na szczęście Match zareagował 
błyskawicznie: 

– Przeor Piotr z Blyton, na wezwanie księdza opata. 
Okienko zatrzasnęło się, ale furtę po chwili otwarto. Eskorta 

przepuściła wóz i z pokornie spuszczonymi głowami wjechała za 
nim. Lepszy spóźniony kamuflaż niż żaden. Z głębi wirydarza 
nadszedł zaaferowany braciszek w wieku, mówiąc oględnie, za-
awansowanym. Zbliżył się do wozu i na widok przeora załamał 
ręce tak chude, że aż dziw, że ich nie połamał przy okazji. 

– Święci pańscy! Toż przeor ciężką niemocą złożon! – za-
piszczał komicznie. 

– Pan doświadcza sługi swoje wedle woli – wymamrotał 
przeor, zerkając w popłochu na swoją eskortę i niewątpliwie 
głównie ją mając na myśli. 

– Opat wynagrodzi wam trudy i cierpienia, jakich doznali-
ście, spiesząc na jego wezwanie, wynagrodzi niechybnie 
i z nawiązką – zapewnił z przekonaniem staruszek. 

– Nie mnie, lecz imieniu Boskiemu – brnął w banały Piotr, 
niechybnie z przerażenia. 

– Opat kazał wam niezwłocznie się stawić. Wygląda was 
niecierpliwie już od wczoraj. A potem wywczasu zażyjecie, nie 
bójcie się... Medyków mamy wybornych, będą mieli o was stara-
nie. A i modlitwy nie poskąpimy w waszej intencji, rychło do 
zdrowia przyjdziecie. 

– I pochówek wam godny sprawimy.. – mruknął Ramirez. 
Match kopnął go w kostkę. Przeor usłyszał i zbladł. Braciszek nie 
usłyszał, ale ruch zwrócił jego uwagę. 

– A któż to z wami? 
– Pobożni bracia z mojego klasztorku, zechcieli towarzyszyć 

mi w podróży. – Przeor był kiepskim kłamcą, ale rozmówca przy-
pisał wyraz jego twarzy cierpieniu spowodowanemu chorobą. 

– A zdołacie iść? – zatroskał się nagle. 
– Bez obawy, pomożemy – uspokoił go Match. Pomogli 

przeorowi zejść z wozu i ujęli go z obu stron pod ramiona. Led-
wo stał na nogach, trząsł się jak osika. 

– Opat oczekuje w refektarzu, poprowadzę. – Mnich obrzu-
cił ich niepewnym spojrzeniem i ruszył przodem. Piotra trzeba 
było ni to ciągnąć, ni to nieść, sparaliżowany strachem ledwie 
przestawiał nogi. Ale pobożni bracia nie silili się na delikatność, 
toteż mimo przeszkód w postaci licznych i długich schodów dro-
gę do refektarza pokonali dość szybko. 

– Nie zaczynajmy jeszcze, co? – szepnął półgębkiem Rami-
rez. – Jak refektarz, to może dadzą jeść... Kiepsko się walczy na 
głodniaka. 

Match nie skomentował. W wysokie okna refektarza wpra-
wiono kunsztowne witraże. Wpadające przez nie ostatnie pro-
mienie słońca tworzyły we wnętrzu piękną tęczową poświatę. 
Siedzący u szczytu stołu opat nie wyglądał w niej jednak ani tro-
chę piękniej. Raczej dosyć groteskowo. A jego towarzysz, stary 
znajomy Matcha, poświata nie poświata, wyglądał jak zwykle. 
Jego widok wzburzył Matchowi krew w żyłach. 

– Kogo to Bóg prowadzi! – zaczął opat. – Witam, witam 
w skromnych progach, tak ciebie, Piotrze, jak i twoich towarzy-
szy, gości równie mi miłych. Siadajcie, jedzcie i pijcie w imię Bo-
że, boście zdrożeni. Pomówić jeszcze zdążymy, trzeba nam po-
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czekać na innych gości, którzy, jak mi doniesiono, rychło do nas 
dołączą. A na tak piękne panie czekać zawsze warto. 

Ramirez momentalnie stracił apetyt. Poczuł za to, że chętnie 
by się czegoś napił. 

  
*** 

  
Przez długi czas nie pozwalała sobie na zwątpienie. Auten-

tycznie wierzyła w sens tego, co robiła. Lubiła czytać dzieciom 
przychodzącym do osiedlowej świetlicy. Z namysłem dobierała 
tytuły, wierząc, że może im przekazać coś ważnego. Ukształto-
wać ich młode, podatne duszyczki. Wierzyła, że ma zadatki na 
świetnego psychologa. W każdym razie na pewno miała poczucie 
misji. Nie zrażała się łatwo, drobne trudności jej nie zniechęcały. 
W takie dni, jak dzisiejszy, utwierdzała się w przekonaniu, że 
warto... 

– Pewnego pięknego ranka, a niewiele czasu upłynęło od opisanego 
wyżej wydarzenia, wybrał się Robin Hood do Nottingham. Ciekaw był 
bowiem, co tam w mieście nowego słychać. Maszerował sobie dziarsko 
a wesoło skrajem traktu po murawie pokrytej kobiercem stokrotek, po-
zwalając oczom i myślom krążyć swobodnie... – czytała, a jej myśli 
krążyły wokół faktu, że nikt jeszcze nie wrzeszczy „chała!”, nie 
rozmawia, ani nie próbuje niczym w nią rzucić, a potem udawać, 
że to wcale nie on – w kim innym może wzbudziłoby to podej-
rzenia, w niej wzbudziło dumę. Wiedziała, po prostu wiedziała, 
że w końcu jej się uda trafić! „Wesołe przygody Robin Hooda” 
Howarda Pyle, niechybnego łucznika, okazały się strzałem 
w dziesiątkę, nieoczekiwanie nawet dla niej samej. Dzieci słucha-
ły w skupieniu, jak nigdy wcześniej. Jak natchniona dojechała do 
ostatniej kropki, a wtedy nastąpił cios. 

– To wsystko nieplawda – oznajmił z mocą ośmioletni To-
mek, a braki w uzębieniu nie odebrały jego oświadczeniu sta-
nowczości. 

– Oczywiście, to tylko wymyślona historia – potwierdziła 
z dobrodusznym uśmiechem. – Ale piękna, nie sądzisz? 

– Nie o to mi chodzi – zirytował się. – Nie tak było! 
– Prawda! Nie tak! – poparł go wyjątkowo zgodny chór 

młodszych i starszych słuchaczy. 
– Jak to? – zdziwiła się, tknięta w końcu nieprzyjemnym 

przeczuciem. 
– Malion była zdzilą i dawala wszystkim naokolo, Robin był 

naiwniakiem a Match zdlajcą! – oświadczyło dziecko. 
Jej wizja świata runęła z hukiem. Zarazem uświadomiła sobie 

z bolesną pewnością, gdzie zostawiła swój egzemplarz Sherwoodu. 
– Co prawda nie wiem, jakim cudem tu wylądowaliśmy, ale 

dobrze wiedzieć, że funkcjonują jakieś prawdziwsze wersje wy-
darzeń – zauważył Jason. 

– Byłam zirytowana – usprawiedliwiła się Pani Miejsc 
i Czasów. – To się czasem zdarza, nikt nie jest idealny. Rzuciło 
nas chaotycznie. Nie rozpraszaj mnie, bo muszę utrzymać zaklę-
cie maskujące. Dopiero by było, jakby ktoś nas tu zobaczył. 

– Co pozwoliłoby nam skoczyć precyzyjniej? – zaintereso-
wał się. 

– Czy ja wiem... Może ten wasz Match? Myślcie intensywnie 
o nim, konkretnie. O tym, jak chcecie do niego dołączyć. Powinno 
pomóc. Po tym, co mi opowiadałeś, też mam już o nim jakieś wy-
obrażenie. 

– Wspominałem, że bardzo traci przy bliższym poznaniu? 
Weź na to poprawkę. 

Tylko spokój, pomyślała, zamykając oczy. 
  

*** 
  
Wóz podskoczył na jakimś wyboju i Fabienne otworzyła 

oczy. Potrzebowała dłuższej chwili, by uświadomić sobie, gdzie 

się znajduje i jak się tam znalazła. Bez zdziwienia skonstatowała, 
że ma skrępowane ręce i nogi. Dostrzeżono jej przebudzenie. 

– Dziewczyna Hiszpana nieeee zazna nigdy snuuuuuu – 
zanucił fałszywie i swoim zdanie zapewne dowcipnie jeden 
z otaczających wóz knechtów. 

– A tobie niech głupie myśli po głowie nie chodzą, bo za-
znasz klasztornej pokuty, jak się opat dowie – zganił go inny. 

– Zawsze możemy powiedzieć, że sama chciała. W czym ja 
niby od Ramireza gorszy? Mordę mi podrapała, wściekłe nasie-
nie, to i nawiązka jakowaś się należy. 

– O nawiązce dla ciebie opat pomyśli, jeno zadanie wyko-
naj, jak trzeba. Nietknięte mają dojechać. A co potem, to się zoba-
czy. Wygody mieliśmy im zapewnić. 

A więc to Ramirez latał po mieście i kłapał dziobem. Wła-
ściwie powinna była się domyślić. Ale przecież nie sądziła, że 
będzie jej szukał. A jednak szukał. Była głupia, oj, jaka głupia. 
Ale, jak widać, i on nie lepszy. Ech, dobrali się w korcu maku. 
Rozejrzała się dookoła. Marion leżała bezwładnie, jeszcze nie od-
zyskała przytomności. 

– Co tak kręcisz główką, sikoreczko? Spragnionaś? – spytał 
ten, który przed chwilą strofował towarzysza, a teraz właśnie 
zdrowo pociągnął ze sporego bukłaka. Nie zaprzeczyła. – Godzi 
się spragnionego napoić, powiada Pismo – ciągnął tamten. 
Wstrzymał konia i przytknął bukłak do jej ust. Piła łapczywie, 
wargi miała wyschnięte na wiór. – Ejże, ejże! Nieumiarkowanie 
w piciu do głównych grzechów się zalicza! – zaniepokoił się po 
dłuższej chwili, a nie widząc reakcji, odjął jej bukłak – Ech, chole-
ra, prawie wszystko wydudlała! – rozsierdził się. 

– Nie dziwota – zauważył inny. – Wina z opackiej piwniczki 
tak zacne, że i na Ostatniej Wieczerzy pewnikiem takich nie mieli. 

– Nie bluźnij, opactwo już widać. Porozwiązuj je lepiej, toż 
eskortować je tylko mieliśmy. Wstyd w pętach przywozić. 

– Porozwiązuj, a juści. Jeszcze mi oko miłe. Raz chybiła, 
drugi raz może się bardziej postarać. A co, powiązalim je 
z kaprysu? Dla krotochwili? 

– Ta druga teraz ledwie żywa, a pierwsza nasze wino piła, 
to nie będzie już chyba czynić obiekcji, prawda? – zerknął na Fa-
bienne z nadzieją. 

Jak tylko rozciął jej więzy, z pomocą jego własnego noża 
przekonała go, że nadzieja matką głupich. 

  
*** 

  
Claymore’owi jednak nie było dane zaspokoić pragnienia, 

bo Match na dictum opata dostał prawdziwego szału. Nim Rami-
rez zdążył mrugnąć, sytuacja przedstawiała się następująco: 
przeor Piotr chyba dostał zawału, bo zwisał z krzesła i oddychał 
ciężko. Opatowi z wściekłości nabrzmiały żyły na skroniach 
i zachodziła możliwość, że krew go zaleje. Druid zareagował 
najmniej emocjonalnie, co było o tyle dziwne, że to właśnie jemu 
Match przykładał miecz do gardła. Żeby nie czuć się jak zbędny 
mebel, Ramirez przyskoczył do opata, z niejakim żalem pozo-
stawiając na stole nietkniętą krużę z winem. 

– Odradzam gwałtowne ruchy – odezwał się tymczasem 
Match. 

– I po co te demonstracje? – zapytał druid lekceważąco. – 
I tak mnie nie tkniesz. 

Wyraz twarzy Matcha był wymowniejszy niż jakiekolwiek 
„Założymy się? Stawiam brylanty przeciwko pustym orzechom.” 

– Moja śmierć niczego nie rozwiąże – oświadczył 
z niezachwianą pewnością siebie. 

– Ale poprawi mi samopoczucie, a to już dużo, bo jestem 
strasznie wkurwiony. 
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– Dobrze. Skoro zmuszasz mnie do takich ogranych chwy-
tów – druid westchnął. – Dziewka zginie, jeśli mnie zabijesz. 
Rozkazy wydane. 

– A która? – zapytał Match rzeczowo. 
Ramirez nie podejrzewał go o aż taki pragmatyzm. 
– Obie, ale chciałem zbudować napięcie. Nie ma to jak ele-

ment niepewności – druid uśmiechnął samymi wargami. 
– A jaką mam gwarancję, że jeszcze żyją? 
– Żadnej. I to jest właśnie najzabawniejsze, bo i tak nie zary-

zykujesz. 
Ramirez dla zabicia czasu bawił się sztyletem. 
– Immunitet obejmuje również księdza opata? – upewnił się 

uprzejmie. 
Brak reakcji druida był kroplą, która przepełniła czarę. Opat 

nie wytrzymał nerwowo. 
– Bracia! Na pomoc!!! – wrzasnął co sił w wątłych płucach. 

To był błąd. Ramirez nie znał się na żartach i uciszył go na wieki. 
Wciąż jeszcze potrafił. Może zresztą lepiej się stało, że opat nie 
doczekał odpowiedzi na swoje wezwanie, bo tej, która nastąpiła, 
z pewnością się nie spodziewał. 

– Nie ma co drzeć gęby. Nikt nie przyjdzie – oświadczył ja-
kiś głos. Nawet druid się zdziwił. To był element zaskoczenia 
z prawdziwego zdarzenia. Do refektarza wkroczyły ramię 
w ramię Marion i Fabienne. Match otrząsnął się pierwszy. 

– Wymordowałyście cały klasztor? We dwójkę? 
– Gdzieżby tam, we dwójkę. Oni nam pomogli. 
Dołączyli Jason, Basile i ich tajemnicza towarzyszka. W sam 

czas, bo właśnie Fabienne oświadczyła, patrząc na Ramireza: 
– A wszystko to, bo ciebie kocham 
– Ja też. I nie wiem jak bez ciebie mógłbym żyć. 
Tyle w kwestii piosenek złych i jeszcze gorszych. 
  
EPILOG czyli A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE... 
  
Motto jednakowoż nie było li i jedynie ozdobnikiem. Druid, 

którego Match bez większych skrupułów pozbawił żywota, do-
wiedziawszy się uprzednio, gdzie ukrywa się jego konfraternia 
(pytał tak uprzejmie, że nie sposób było nie odpowiedzieć, 
o szczegóły mniejsza), którą również następnie powyprawiał na 
lepszy ze światów, miał swoją satysfakcję. Wino, które Fabienne 
wypiła, własnoręcznie zaprawił tym samym dodatkiem, który 
przez lata, w mniejszych, rzecz prosta, dawkach, aplikował świętej 
pamięci szeryfowi De Reno. W rezultacie (NIESPODZIANKA!) 
flaki jej wygniły i dupą wyciekły. Nie pomogła nawet magia, której 
próbowała Pani Miejsc i Czasów aka Cintryjka. Może zabrakło jej 
zdolności, a może tak chciało Przeznaczenie. Najlepiej na tym inte-
resie wyszli knechci z eskorty, którzy wypili wino wbrew wyraź-
nemu zakazowi opata, ale nie zdążyli skonać w mękach, bo Fa-
bienne i Marion pozabijały ich, zanim zrobiła to trucizna. 

Claymore Ramirez chciał wstąpić do klasztoru, ale wieści 
rozchodzą się szybko i żaden opat nie chciał go przyjąć do nowi-
cjatu. Przepadł nie wiedzieć gdzie. Chodziły słuchy, że został pu-
stelnikiem i jadł popiół garściami. Inni twierdzili, że założył pa-
siekę. Jeszcze inni, że zmądrzał i ustatkował się, ale ludzi nie 
warto słuchać, bo głupoty plotą. 

A Marion i Match? Żyli niezbyt długo, ale szczęśliwie, choć 
to nieco psuje efekt. 
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I see the fear you have inside, you can run but never hide 
I will hunt you down and tear you limb from limb 
Nothing shall remain, not your memory, your name 
It will be as though you never, ever lived 
  
Manowar, Hand of Doom 
  
  
-I- 
  
Gałąź zasyczała, kora zaczęła pękać, ze szczelin wydobywał 

się gęsty sok. Spadał ciężkimi kroplami w mizerny żar, dym 
ogniska zbielał od pary. Małe, tańczące na węglach płomyki 
przygasły. 

Cedric skrzywił się tylko i począł grzebać w ogniu długim, 
osmalonym patykiem. Był zły. To nie było dobre miejsce na po-
pas. Podmokła łąka, porośnięta sitowiem i turzycami, które za-
czynały już szarzeć z początkiem jesieni. Wysokie, ponure olchy 
na obrzeżach osłaniały nieco przed dojmującym, zimnym wia-
trem, ale nie dawały nadziei na znalezienie lepszego opału. 

Olchowe drewno tli się długo. Kiedy już się rozpali, daje 
wiele żaru, a dym nadaje wędzonce piękny, ciemnobrązowy ko-
lor i wspaniały aromat. Ale rozpala się długo i niechętnie, nawet 
małe gałązki nie strzelają płomieniem, żarzą się jedynie. Jeśli są 
suche. Z mokrymi nie ma nawet co próbować. 

Stary banita zaklął pod nosem, rzucił ukradkowe spojrzenie 
w bok, gdzie stała ona. Nie mógł dostrzec dobrze twarzy, skrytej 
w cieniu kaptura, który naciągnęła na czoło, by chronić się choć 
trochę przed drobnym deszczem. Mógłby jednak przysiąc, że 
Marion jest wściekła. Zbyt długo musiała czekać. 

Znów bezradnie przegarnął węgle. Już nawet nie miał na-
dziei, że ognisko się w końcu rozpali. Owszem, nadawało się 
znakomicie do odpędzania komarów albo do wędzenia. Lecz nie 
do takich celów, jakie planowała Wilczyca. 

Rozważał najlepsze możliwe wyjście z sytuacji, przezornie 
nie odwracając się i udając, że jest pochłonięty rozdmuchiwaniem 
ognia. Osiągnął tylko tyle, że małe, niebieskawe płomyczki znik-
nęły ostatecznie, a dym zgęstniał tak bardzo, że zmusił go do 
podniesienie głowy. 

Był starym, twardym banitą. Jednak bał się śmiertelnie 
gniewu Marion. Zwłaszcza dziś. Poznał już na tyle swą przy-
wódczynię, by wiedzieć, że są chwile, kiedy lepiej się do niej nie 
zbliżać, nie wchodzić w drogę, a co najważniejsze, nie sprzeci-
wiać. Kiedy jej zwykle i tak blada twarz stawała się jeszcze bled-
sza, a usta zaciskały w wąską kreskę. 

Cedric widywał już ludzi, którzy zlekceważyli te oznaki. 
Żaden już nie żył. Co więcej, niekoniecznie zginęli od razu, Ma-
rion była pamiętliwa. I ostrożna, nie wszczynała otwartej zwady, 
jeśli nie była pewna przewagi. Jeśli nie miała na przykład napiętej 
kuszy w rękach, o czym przekonał się pewien głupek z toporem 
w garści, dufny w swą siłę. Stary skrzywił się. Zawsze uważał się 
za bezwzględnego wojaka, ale wtedy nawet on się nie spodzie-
wał, że rozmowa będzie tak krótka. Bo to jak się zakończy, mógł 
przewidzieć bez trudu. 

Ale ostatnio i Wilczyca się zmieniła. Stała się bardziej 
okrutna. Łatwiej było wyprowadzić ją z równowagi. Byli tacy, co 
i o tym się przekonali. 

Dmuchając w gasnące węgle, Cedric zastanawiał się go-
rączkowo, co będzie lepsze. Czy dalej udawać idiotę, czy lepiej 
wprost zapytać, co dalej. Bo w ten sposób nic nie wyjdzie. Trzeba 

poszukać opału, myślał, za olszyną teren powinien się wznosić. 
A przynajmniej tak się Cedrikowi wydawało, nie znał tej części 
puszczy. Niewiele pamiętał z wczorajszego odwrotu, który szyb-
ko przerodził się w bezładną ucieczkę. A już nic zgoła, odkąd za-
padł zmierzch, a oni z pól wjechali w mroczne, leśne trakty. Je-
dynie oderwane wrażenia, mokre gałęzie smagające twarz, 
z których żadna na szczęście nie wybiła oczu. Głośnie chrapanie 
zagonionych prawie na śmierć koni. I szaloną kobietę, której 
wprawdzie nawet nie widział dobrze w ciemności, ale nie po-
trzebował jej się przyglądać, by wiedzieć, że zacisnąwszy pobla-
dłe usta, gna przodem, nie bacząc, że w każdej chwili jej wierz-
chowiec może potknąć się o zwalony pień, o karpę tkwiącą na 
środku leśnej przecinki, czy choćby skręcić pęcinę w jakimś wy-
krocie. Zdawało się, że Marion prowadzi ich pewnie, choć na 
oślep, że zna na pamięć wszystkie trakty, coraz węższe, niczym 
wydeptane przez zwierzynę ścieżki. Konie potykały się coraz 
częściej, a jazda w mroku zdawała się nie mieć końca. 

Dopiero kiedy kopyta zaczęły się zapadać w miękkim, 
podmokłym gruncie, Wilczyca zwolniła. I chyba wtedy po raz 
pierwszy obejrzała się za siebie. Cedric, który wciąż trzymał się 
tuż za nią, zobaczył jaśniejszą plamę twarzy. 

Nie wybierali miejsca na popas, zeskoczyli z wierzchowców 
gdzie stali. Puścili je luzem, licząc na to, że zdrożone, zajechane 
niemal na śmierć zwierzęta nie rozbiegną się, a wczesną jesienią 
można było nie obawiać się wilków, które nie zaczęły jeszcze łą-
czyć się w watahy. 

Stary banita zapamiętał tylko, jak zgrabiałymi, zesztywnia-
łymi od ściskania wodzy dłońmi usiłował odtroczyć od siodła 
zrolowaną derkę. Nie mógł rozsupłać węzłów i w końcu przeciął 
nożem mokre powrósła. Potem usiadł w tym samym miejscu, 
gdzie zsunął się z kulbaki, owinął sztywną tkaniną, która, ciasno 
dotąd zwinięta, nie przemokła jeszcze do cna. I zapadł w sen jak 
w czarną otchłań. Zapamiętał tylko głos Marion, która coś mówi-
ła, natarczywie i z naciskiem, wydawała rozkazy, później zwy-
czajnie wrzeszczała. Było mu to obojętne. 

Za stary już jestem, pomyślał teraz niewesoło. Jedna marna 
potyczka, parę mil galopem, i nie nadaję się do niczego. 

Napięty powróz zaskrzypiał. Ten dźwięk wyrwał Cedrika 
z ponurego zamyślenia, uświadomił mu, że jeśli będzie zwlekał, 
może rychło podzielić los zwisającego z gałęzi nieszczęśnika. 

Nieszczęśnik zwisał uwieszony na najniższym konarze spo-
rego dębu, który dziwnie nie pasował do podmokłej polany. Wi-
dać ptak niegdyś, przed laty, zgubił żołądź, który na przekór 
wszystkim przeciwnościom wykiełkował i zapuścił korzenie 
w podmokłym gruncie. Siewka, a później małe drzewko oparło 
się wiosennym rozlewiskom, burzom i zimowym wiatrom, by 
wreszcie stać się solidnym dębczakiem. Którego rozłożyste kona-
ry przydały się teraz jak znalazł. W okolicy nie było innego 
drzewa, na którym można powiesić nagiego, skrępowanego 
człowieka, by następnie rozniecić mu ognisko pod stopami. 

Banita skrzywił się mimo woli. To i tak było niepotrzebne, 
skazaniec powiedział już wszystko, co chciała wiedzieć Marion, 
a nawet i więcej. Mówił chętnie i bez oporów, spieszył się jak 
każdy, komu, dla ułatwienia konwersacji, przystawi się sztych 
pod gardło i lekko dociśnie. Tak, by ostrze przebiło skórę, by po-
czuł, jak krew cieknie po szyi. Gdyby decyzja zależała od Cedri-
ka, na koniec pchnąłby lekko, a człowiek, który już ulżył swemu 
sumieniu, mówiąc całą prawdę, rozstałby się z życiem szybko 
i w miarę mało boleśnie. Ale dla Marion to za mało. Wydała roz-
kazy, które stary, choć z ociąganiem, musiał wypełnić. 
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Jego marudzenie nie wynikało z litości, to uczucie było już 
od lat obce Cedrikowi, niegdyś żołnierzowi i najemnikowi, póź-
niej zwykłemu rabusiowi i mordercy. Ale zupełnie nie widział 
sensu w pracochłonnym i kłopotliwym przypiekaniu nieszczę-
śnika. Pechowy banita, do wczoraj jeszcze kompan, całkiem nie-
źle i odważnie poczynający sobie w potyczce, jak mimochodem 
zauważył Cedric, nie nadawał się nawet na przykład. 

Bo nie było już komu dawać przykładu. Poza dwoma mło-
dymi i całkiem ogłupiałymi chłopakami, którzy całkiem niedaw-
no przystali do Wilczycy, i jasnowłosą dziewczyną, zawiniętą 
w derki i wciąż śpiącą, na polanę nie dotarł nikt więcej. Cedric 
nie wiedział nawet, ilu kompanom udało się wydostać 
z zasadzki, w ucieczce jeźdźcy wyciągnęli się w długą linię, 
wkrótce ci, dosiadający najsłabszych wierzchowców, zaczęli zo-
stawać w tyle. Marion na czele gnała na złamanie karku, jakby 
gnały ją furie i demony. 

Cedric usiłował opanować zamieszanie, oglądał się nieraz, 
próbował krzyczeć do Wilczycy. Nawet raz i drugi, na szerszym 
trakcie, udało mu się zajechać z boku. Ale rudowłosa kobieta 
o bladej twarzy nie zwracała na niego uwagi, a chwycić za wodze 
jej wierzchowca się nie ośmielił. Wkrótce najsłabsi poczęli ginąć 
w mgle i mżawce, gdy dopadli wreszcie lasu, było widać było już 
tylko kilkoro uciekinierów. 

Rano na polanie doliczył się sześciorga. Przysiągłby, że kie-
dy wjeżdżali w pierwsze zarośla, było ich więcej. Zapewne los 
pechowców, którzy nie dotarli na podmokłą polanę, był nie do 
pozazdroszczenia. Poskręcali karki, gdyż nie mieli tyle szczęścia, 
by instynktownie schylić się pod zwisającymi nisko nad ścieżką 
gałęziami, albo ich wierzchowce nie ominęły wszystkich wykro-
tów. Lub też błąkają się jeszcze, bez nadziei na dołączenie do 
kompanii. 

Też mi kompania, pomyślał Cedric i skrzywił się tylko. Sze-
ścioro, a wkrótce jednego zabraknie. 

Popatrzył na wiszącego nieszczęśnika. Nagi człowiek, skrę-
powany ciasno powrozem, kołysał się lekko. Już nie walczył. Siły 
wyczerpał wcześniej, ujrzawszy, jak Cedric układa kupkę chrustu 
pod jego bosymi stopami, które zdążyły już posinieć od zbyt cia-
snych więzów. Mokre rzemienie zaciągały się łatwo i mocno. 

Przedtem próbował jeszcze krzyczeć, aż twarz pociemniała 
mu z wysiłku, ale przez usta zatkane szmatą wydobywał się je-
dynie stłumiony skowyt. Teraz już tylko sapał głośno przez nos. 
Po jego twarzy, młodej jeszcze, spływały grube łzy. Pewnie od 
dymu, który snuł się wciąż z prawie wygasłego ogniska. 

Cedric uniósł się z klęczek i skrzywił, gdy w kolanach gło-
śno mu trzasnęło. Szarpnął wiszącego lekko, popatrzył w górę, 
na gałąź. Nie miał zaufania do powroza, był zbyt cienki 
i wystrzępiony. I tak dobrze, że udało się staremu znaleźć zwój 
sznura gdzieś w jukach, chowany tam na właśnie takie okazje. 

– Co ma wisieć, to się nie oberwie, Cedric. – Usłyszał głos 
Marion, obojętny i bez wyrazu. – Masz zamiar tak sterczeć, aż on 
zamarznie na śmierć? 

Wilczyca stała nieruchomo, twarz miała skrytą w cieniu. 
Widział tylko kosmyki rudych, przetykanych siwizną włosów, 
wymykające się spod kaptura. I błysk zielonych oczu. Wzdrygnął 
się, kiedy zobaczył ich wyraz. 

Były puste i nieruchome, jak oczy kocicy, która właśnie, ko-
cim zwyczajem, widzi niewidzialne. 

– No rusz się. – Marion wciąż mówiła cicho i bez zniecier-
pliwienia. Jak od rana, nie podniosła głosu nawet na chwilę, 
uświadomił sobie. Nawet zadając pytania i słysząc odpowiedzi, 
od których usta zaciskały jej się w wąską kreskę a twarz ściągała 
nienawiścią. 

– Rusz się – powtórzyła. – Przecież wiem, że to się za chole-
rę nie da rozpalić. Nie trać czasu. Zacznij myśleć samodzielnie, 
jeszcze masz komu rozkazywać. 

Uśmiechnęła się, w cieniu pod kapturem zobaczył błysk zębów. 
– Chyba że chcesz sam. To mnie nie interesuje, ale pamiętaj, 

że ogień ma być duży. Bardzo duży. 
Ostatnie słowa przeciągnęła z lubością. Delikwent na gałęzi 

też musiał usłyszeć, choć zdawało się przed chwilą, że jest już 
nieprzytomny, zwisa bezwładnie i tylko liżące stopy płomienie 
mogą go obudzić. A może nawet nie, zważywszy, że pozbawione 
dopływu krwi zaczynały już nie tyle sinieć, co czernieć. Ale do-
tarły do niego słowa Marion i zaczął znów podrygiwać, wyginać 
niemrawo ciało. Ręce miał ciasno przywiązane do boków, jednak 
mógł na przemian rozwierać i zaciskać palce, z całej siły, aż na 
grzbietach dłoni wystąpiły nabrzmiałe żyły. I mógł skowyczeć 
przez zatykający usta knebel. 

Konar ugiął się, zatrzeszczał, skrzypnął powróz. Cedric wa-
hał się chwilę, bał się odwrócić wzrok, wiedział, że Marion nie 
znosi, kiedy podwładny, którego właśnie zaczęła lub miała za-
miar zrugać, rozgląda się na boki. Ale w końcu zaryzykował. 
Mruknął coś przepraszająco pod nosem, skłonił się lekko 
i podszedł do wisielca. 

Wbrew jego obawom Wilczyca nie wpadła w złość, nie rzu-
ciła grubym słowem ani nawet się nie skrzywiła. Przeciwnie, ki-
wnęła głową z aprobatą, zadowolona najwyraźniej z poważnego 
podejścia do pracy. 

Stary stanął obok wiszącego nieszczęśnika, który przestał 
się rzucać i wbił w niego ciężkie, rozmazane od łez spojrzenie 
umęczonego bydlęcia. Kiedy Cedric pochylił się, chwycił pod ko-
lana i szarpnął na próbę, zaczął tylko sapać głośniej przez nos, 
z bulgotliwym odgłosem. Marion przełknęła głośno ślinę, mruk-
nęła coś z obrzydzeniem. Z nosa wisielca dyndał długi, zielon-
kawy glut. 

Powrósło skrzypnęło pod dodatkowym obciążeniem, ale 
wytrzymało. Banita wstał z westchnieniem ulgi. Powinno wy-
trzymać, pomyślał. 

Klepnął skazańca w tyłek. 
– Ty, nie rzucaj się tak – powiedział. – Bo zlecisz na łeb. 
Marion parsknęła krótkim śmiechem. Cedric spojrzał pyta-

jąco, ale nie doczekał się ani jednego słowa. Uczyniła tylko nie-
cierpliwy gest. 

Banita dla pewności pociągnął jeszcze raz. Wiszący czło-
wiek wygiął się i zadrgał.  

– Aaaaa... – zajęczał przez knebel. 
Stary puścił go, przez chwilę obserwował kołyszące się ciało. 
– Co mówiłeś? – zainteresował się po chwili. 
– Aaaaa! 
Cedric kiwnął głową. 
– Masz rację – przytaknął i pogładził wierzchem dłoni siwe 

wąsiska. – Ja ciebie też. 
Odwrócił się do Marion, w samą porę. Wilczyca schyliła się 

właśnie, podniosła długi, osmalony patyk, którym wcześniej Ce-
dric grzebał w ognisku. Podeszła i szturchnęła wiszącego deli-
kwenta w żebra. 

– Nie urwie się – powiedziała, jakby dopiero teraz, kiedy 
sama sprawdziła, stało się to oczywiste. Stary uśmiechnął się 
i przytaknął gorliwie ruchem głowy. 

– I z czego się tak cieszysz? – zgasiła go szybko Wilczyca. – 
Ruszaj się, weź tych dwóch gnojków... 

Wskazała końcem osmalonego kija na ocalałych z ucieczki 
młodzików. 

– I każ im naznosić opału. Albo sam naznoś, mnie tam za 
jedno. Tylko chcę tu zaraz mieć ogień jak jasna cholera. I wtedy 
się naszemu zdrajcy boczków przypiecze... 

Przeciągnęła czubkiem kija po skórze wisielca. Zwęglony 
koniec pozostawił na niej czarną, brudną smugę, która szybko 
rozmywała się w spływających kroplach deszczu. Człowiek 
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znów stęknął, usiłował coś wykrzyczeć przez brudną szmatę we-
tkniętą do ust. 

– Coś niewyraźnie mówisz – zdziwiła się Marion obłudnie. 
Odrzuciła kaptur z głowy, potrząsnęła nią, aż kasztanowate, nie-
zmoczone jeszcze deszczem włosy rozsypały się w bezładzie. 
Cedric spojrzał na nią i zadrżał mimo woli. W zielonych oczach 
dojrzał okrucieństwo i ciekawość. 

I coś jeszcze. Radość. Wilczyca cieszyła się na samą myśl 
o zbliżającej się potwornej egzekucji. 

Cedric był twardy, zimny i bezwzględny. Gdyby taki nie 
był, nie dożyłby zapewne swych lat. Zabiłby nieszczęśnika bez 
zmrużenia oka. Jednak w zamęczeniu go na śmierć, nie tylko nie 
widział sensu, lecz wręcz dostrzegał zagrożenie. Wprawdzie po-
ścig w lasach Sherwood był mało prawdopodobny, ale pozostało 
ich przecież zaledwie kilkoro. Trzeba zapaść w kryjówce, leczyć 
rany. Zbierać siły, spróbować uzupełnić straty w ludziach. Albo 
pieprznąć to wszystko raz na zawsze. 

Obawiał się, że w tej chwili może dać im radę banda pija-
nych bartników, jeśli przypadkiem weszliby takowym w drogę. 
A nie miał złudzeń, lud puszczański srogie miał obyczaje 
i jeszcze większą zdolność wyczuwania, kiedy potencjalne ofiary 
są słabe i bezradne. Liczyć zaś mógł w tej chwili tylko na siebie 
i Marion, dwaj młodzi banici byli zbyt wystraszeni, by 
w pierwszej potyczce nie cisnąć broni i nie dać drapaka. 

Skrzywił się na samą myśl. Wiedział dobrze, że to nie jest naj-
lepsza taktyka w walce z leśnymi, którzy potrafili wytropić ofiarę 
w największych chaszczach, wszak znali wszelkie przesmyki 
i ścieżki zwierzyny. Umieli tropić zbiegów ze straszliwą, chamską 
cierpliwością, niczym stado wilków, które potrafi zagonić na 
śmierć potężnego jelenia. I na koniec zgotować straszną śmierć. 

Cedric nieraz widział nagie zwłoki tych, co puszczańskim 
w drogę wleźli. Zazwyczaj leśni odzierali ludzi przed dobiciem, 
a czasem nawet nie zawracali sobie tym głowy, zostawiali ich, 
nagich i skatowanych, na pastwę losu. Zdarzało się, że lisy, kuny 
i inni padlinożercy nadchodzili wcześniej niż śmierć. 

Znów poczuł, jak wstrząsa nim dreszcz. Z trudem poha-
mował się, by nie zacząć nasłuchiwać nerwowo, nie rzucać spoj-
rzeń w cień pod wyniosłymi olchami. Jeśli czegoś się obawiał, to 
właśnie takiego końca, nie od brzeszczoty, nawet nie od stryczka, 
ale właśnie chamskiej pały czy siekiery. 

Nic do niej nie dociera, zrozumiał, widząc, jak Marion 
z bezdusznym uśmiechem dźga kijem kołyszącego się skazańca. 
Całkiem oszalała, nienawiść odebrała jej rozum, zdolność trzeź-
wego myślenia. Chce tylko zemsty, choćby bezsensownej, kiero-
wanej na ślepo. Byle się mścić. Byle sprawiać ból. Byle zabijać, jak 
najbardziej okrutnie. 

Stary banita, rabuś i morderca, po raz pierwszy w życiu za-
czął się bać. Co gorsza, nie potrafił zdecydować, kogo boi się bar-
dziej. Swego niepewnego losu czy jednak Wilczycy. 

Ta spostrzegła, jak twarz starego pobladła i ściągnęła się. 
Pchnęła wiszącego zdrajcę jeszcze raz, aż zakołysał się mocniej, 
i odrzuciła zwęglony na końcu kij. 

– Coś ci się nie podoba? – spytała z podejrzanym spokojem. 
Odgarnęła z czoła włosy, które, mokre już od coraz gęstszego 
deszczu, zaczynały się lepić do skóry. – Może uważasz... 

– Nie, pani – wtrącił Cedric pospiesznie. – Myślałem właśnie... 
– To nie myśl – przerwała Marion zimno. – Od myślenia to 

ja tu jestem. 
Położyła wymownym gestem dłoń na rękojeści miecza. Rę-

ka Cedrika drgnęła, jakby chciał uczynić to samo. Bez sensu, pas 
z bronią zostawił przy jukach. 

Jego ruch nie uszedł jednak uwagi Wilczycy. Jej oczy zwęzi-
ły się w wąskie szparki. 

– Nawet o tym nie myśl – ostrzegła. – Może ci się zdaje, że 
przegrałam, ale to jeszcze nie koniec. 

Błysnęła zębami w złym uśmiechu. 
– A jeśli nawet koniec – dodała – to i tak ty byłbyś pierwszy. 

Popatrz, na tej gałęzi jeszcze sporo miejsca. 
Wpatrywali się w siebie przez chwilę. I Cedric pojął, że oto 

popełnił może największe głupstwo w swoim życiu. Wiedział, że 
Marion nie zapomni, nigdy. I że jedyne, co może zrobić, to zabić 
ją przy pierwszej nadarzającej się okazji. 

Co gorsza, wiedział, że ona też to wie. Mógł to wyczytać 
w zielonych oczach, które lśniły zimnym blaskiem w pobladłej 
twarzy. Chciał coś powiedzieć, ale nagle zmartwiałe wargi od-
mówiły mu posłuszeństwa. 

Wilczyca długo wpatrywała się w starego banitę. Wyczuwa-
ła jego strach, mogła łatwo zgadnąć, jakim torem biegną teraz je-
go myśli, jak rozpaczliwie szuka wyjścia z sytuacji. Przez chwilę 
myślała nawet, że rzuci się na nią z gołymi rękami, skoczy do 
gardła, niczym szczur zagnany w kąt bez wyjścia. Ale szybko 
odgadła, że zbyt się boi, że lęk sparaliżował go bez reszty. 

Jej zaciśnięte w wąską kreskę wargi skrzywiły się 
w uśmiechu. Nie było w nim triumfu, tylko żal. A właściwie iry-
tacja. Też wiedziała dobrze, że nie ma się już na kim oprzeć, że 
została sama. Powstrzymała się przed nakazem instynktu, żeby 
od razu zakończyć sprawę, dobyć miecza i pchnąć, zanim stary 
stanie się naprawdę niebezpieczny. 

– Nie myśl o tym – powtórzyła głucho. – Nie masz wyjścia, 
jak i ja. Decyzję podjąłeś już dawno, kiedy postanowiłeś się do 
mnie przyłączyć. Ja jestem śmiercią, i ty dobrze o tym wiesz. 

Zacisnęła mocniej dłoń na rękojeści. 
– Twoją śmiercią. Ale tylko od ciebie zależy, czy ona nadej-

dzie dzisiaj, czy jeszcze trochę pożyjesz. Nie powinnam ci tego 
mówić, ale jesteś mi potrzebny. Dlatego nie zginiesz. 

Powoli, z demonstracyjnym lekceważeniem odwróciła się 
na pięcie. Cedric drgnął, kiedy zobaczył jej plecy. Przez chwilę 
wydawało się, że rzuci się na szczupłą, bezbronną w tej chwili 
kobietę, zaciśnie palce na jej szyi i głuche chrupnięcie druzgota-
nych kręgów zakończy wreszcie ślepą i okrutną, niekończącą się 
pomstę Wilczycy na całym świecie. Sprężył się do skoku i zamarł, 
usłyszawszy jej śmiech. 

– Nie ośmielisz się – zadrwiła, rzucając słowa przed siebie. – 
Zbyt się boisz, prawda? 

Choć nie patrzyła na niego, skinął machinalnie głową. 
– I tak ma być, Cedric. Masz się mnie bać bardziej od śmier-

ci, wtedy ona może przyjść później. 
Spojrzała na niego przez ramię. Spostrzegł, że się uśmiecha, 

ale w skrzywieniu ust nie było kpiny, tylko żal 
– Nie zabiję cię, możesz śmiało pokazywać mi plecy. A teraz 

ruszaj, masz rację. Nie będziemy mitrężyć więcej czasu niż trze-
ba. Pogoń gnojków do roboty. 

– Pani... – zaczął jeszcze stary niepewnie, nie ruszając się 
z miejsca. 

Marion podeszła bliżej, stanęła przed nim, wziąwszy się 
pod boki. 

– Czyżbyś chciał przeprosić? – spytała kpiąco. Ze zdziwie-
niem dostrzegł, że jej uśmiech wygląda teraz szczerze. 

– Nie – zaprzeczył odruchowo zanim jeszcze zdążył pomy-
śleć, co mówi. Kiedy zrozumiał, uciekł spojrzeniem w bok. 

– A co? 
Przełknął głośno ślinę. 
– Czy... – Głos go zawiódł. Uśmiech spełzł z jej twarzy, zaci-

snęła wargi. 
– Czy cię jednak nie zabiję już teraz? Czy możesz mi zaufać? 

– Zmrużyła jeszcze bardziej oczy. 
Przytaknął bez słowa. Wciąż nie mógł wydobyć głosu. Ma-

rion pokręciła przecząco głową. 
– Nie możesz – odparła obojętnie. – Musisz zaryzykować. 
Znów narzuciła kaptur. Deszcz padał coraz gęstszy. 
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*** 
  
Dwóch gnojków, jak nazwała ich Marion, sprawiło się 

szybko. Nie musieli daleko chodzić, niedaleko polany grunt 
wznosił się, olszyny rzedły, pojawiały się pierwsze jałowce. 
W świerkowym. mrocznym lesie, porastającym nieodległą piasz-
czystą wydmę znaleźli dość wiatrołomów, by starczyło nie tyle 
na ognisko, co na spory stos, na którym bez trudu spalić można 
by typową wiedźmę. 

Obaj młodzi banici przyciągnęli całe, młode świerczki, po-
walone niegdyś przez wichurę, teraz dobrze wyschnięte. Pod 
ciężkie, zwisające aż do ziemi gałęzi nie docierał deszcz, spływał 
po igliwiu niczym po gontach czy strzesze. Nie zmitrężyli więc 
wiele czasu, co podniosło ich nieco na duchu. Ale na polance, 
kiedy ujrzeli znów Wilczycę i Cedrika, miny im mocno zrzedły. 

Nie rozumieli, co się dzieje. Pochodzili z nowego naboru, ot, 
dwóch niedorostków, znęconych wizją wspaniałego, zbójnickie-
go życia. Cudem uniknęli śmierci w potyczce, nie zdawali sobie 
nawet sprawy, że rolą takich jak oni, niewyszkolonych, acz peł-
nych zapału, było chwalebnie zginąć. Mieli osłaniać tych cenniej-
szych od siebie, doświadczonych, starych wojaków, brać na sie-
bie ciosy dla nich przeznaczone. Mieli zużywać się szybko, co nie 
było problemem – na miejsce każdego czekało kilku innych. 
Równie pełnych zapału, równie niedoświadczonych. I tak jak oni, 
przeznaczonych rychło do zastąpienia. 

Mieli szczęście, bo pierwsza potyczka – która zarazem mo-
gła być dla nich, zgodnie z założeniami, ostatnią – potoczyła się 
zgoła inaczej, niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Dlatego przeżyli 
i do tej pory nie ochłonęli jeszcze ze wstrząsu. Po raz pierwszy 
widzieli z bliska śmierć. Po raz pierwszy ktoś, kogo zupełnie nie 
znali i nigdy poznać nie mieli, godził w nich błyszczącymi 
ostrzami, w zbożnym zamiarze pozbawienia życia. I  po raz 
pierwszy sami musieli zabijać. Wyglądało to nieco inaczej niż 
w marzeniach czy przechwałkach najemników, którzy nieraz po-
pasali w ich rodzinnej wiosce. 

Nie zdawali sobie nawet sprawy, jak bardzo dopisało im 
szczęście. Byli zbyt ogłuszeni i ogłupiali, najpierw walką, potem 
bezładną ucieczką. I nie mieli czasu, by ochłonąć. 

– Żwawiej, żwawiej! – pokrzykiwał Cedric, widząc, jak 
wloką z wysiłkiem ciężkie pnie, jak ocierają mokre od potu 
i deszczu czoła, rozmazują na nich brudne smugi dłońmi uwala-
nymi porostami i próchnem. Mieli zaledwie tyle czasu, by rzucać 
sobie nawzajem przerażone spojrzenia, które nie niosły wcale 
otuchy, przeciwnie, tylko większy strach. Na dodatek ich wzrok 
skrzyżował się raz i drugi z zimnym spojrzeniem Marion. 

Ona nie pokrzykiwała, nie przynaglała. Nie odezwała się 
ani słowem. Ale wystarczyło im spojrzeć na palce, postukujące 
niecierpliwie w rękojeść miecza, by niepotrzebne były żadne po-
naglenia. Zwijali się jak w ukropie, choć sterta drewna rosła 
wciąż i rosła. 

Nie rozumieli nic. Ale pamiętali dobrze, co stało się, kiedy 
wstawał mglisty, chłodny poranek, a niebo nad podmokłą polaną 
zaledwie poszarzało. Wygrzebywali się spod wilgotnych, sztyw-
nych derek, pod którymi spędzili w półśnie noc, tuląc się jeden 
do drugiego. Skuleni, by zatrzymać choć odrobinę ciepła. 

Zanim jeszcze pierwsze powiewy budzącego się rankiem 
wiatru rozgoniły mgły, które snuły się nad sitowiem i turzycami, 
mogli w półmroku dojrzeć sylwetkę siedzącej pod dębem kobie-
ty. Sprawiała wrażenie, jakby przesiedziała tam całą noc, oparta 
o pień, z bladymi, zziębniętymi dłońmi, zaciśniętymi na rękojeści. 
Nie widzieli skrytej pod kapturem twarzy, ale coś w tej sylwetce 
kazało się domyślać, że trwała tak w bezruchu, odkąd tylko zsu-
nęła się z kulbaki. Że wpatrywała się w ciemność, nasłuchiwała 
niespokojnego pochrapywania koni, mlaskania kopyt, kiedy 
przestępowały z nogi na nogę w miękkim, bagnistym gruncie. 

I nie poruszyła się nawet gdy na tle szarzejącego nieba poczęła 
się rysować ciemna, postrzępiona linia koron wyniosłych olszyn. 

Słusznie się domyślali. Marion przesiedziała tak całą noc. 
A jakimi drogami biegły jej rozważania, mogli się wkrótce przekonać. 

Ten, który wisiał teraz na gałęzi, uwiązany niczym ubity 
wieprz, był jednym z nich. Nieco starszy, sprytniejszy, od dwóch 
pozostałych kamratów. Jeden z trzech, którzy mieli szczęście, do-
tarli do lasu, gdzie mieli się czuć jak u siebie, bezpieczni przed 
pościgiem. Ale dla niego lepiej byłoby, gdyby nigdy do puszczy 
nie dotarł. 

Spał w najlepsze, przykryty swym płaszczem, zwinięty 
w kłębek, a dwaj jego towarzysze przecierali zapuchnięte oczy, 
krzywili się, kiedy odzywał się ból w przemarzniętych mię-
śniach. I nie zdążyli się nawet zdziwić, gdy Cedric, który też 
przebudził się wcześniej – albo wzorem swej pani również czu-
wał przez całą noc – zbudził śpiącego brutalnym kopniakiem. 

Ten, oszołomiony jeszcze, zerwał się na równe nogi. Wodził 
dokoła nieprzytomnym wzrokiem, macał się przy boku 
w daremnym poszukiwaniu broni, myśląc może, że to pogoń, że 
znów trzeba się bronić, walczyć o życie. Mylił się. 

Pogoń nie zagrażała marnym resztkom bandy Wilczycy. 
A walkę o życie przegrał od razu. 

Stary nie bawi się w ceregiele. Kopniakiem podciął nie-
szczęśnikowi nogi, zanim ten zdołał się na dobre rozbudzić. Ko-
lejny cios, celnie wymierzony w skroń, pozbawił go przytomno-
ści. Stary banita przykucnął nad nim i odetchnął z ulgą. Udało się 
wymierzyć siłę, Marion nie byłaby zadowolona, gdyby tak po 
prostu ubił jak psa. Sama miała bardziej wyrafinowane plany. 

Wargi Cedrika ściągnęły się w uśmiechu, obnażając żółta-
we, lecz mocne jak na jego wiek zęby. Chwilę spoglądał jeszcze, 
jak powalony człowiek zaczyna pojękiwać, dochodząc do przy-
tomności. Wreszcie odwrócił się do przerażonych, niczego nie 
pojmujących chłopaków, którzy przyglądali się całej scenie 
z ustami rozwartymi ze zdziwienia. 

– Nie gapić się! – warknął. – Przytrzymajcie go, tylko nie 
uszkodźcie za bardzo. 

Wahali się tylko chwilę. Po czym przypadli do leżącego, 
przygwoździli do mokrej ziemi, Zajęczał głośniej. Cedric brutal-
nie wykręcił mu ręce do tyłu, począł krępować w nadgarstkach 
przygotowanym uprzednio rzemieniem. Nie był zbyt łagodny, 
usłyszeli chrupnięcie w wyłamywanych stawach, ich towarzysz 
zajęczał głośniej, ale nie szarpał się zbytnio. Trzymali mocno, 
a jego musiał paraliżować ból wykręconych rąk. 

– Podnieś mu łeb! – rzucił krótki rozkaz stary. 
Chłopak, który dociskał barki leżącego, zawahał się chwilę. 

Był tylko prostym wieśniakiem, któremu zamarzyła się dola ba-
nity. Przez chwilę nie wiedział, jak wykonać proste, zdawałoby 
się polecenie. 

Cedric smagnął go wolnym końcem rzemienia po dłoniach. 
Razem z głośnym plaśnięciem rozległ się głośny, zaskoczony 
wrzask. Chłopak nie zastanawiał się już dłużej, chwycił włosy le-
żącego, szarpnął gwałtownie. Ten wrzasnął również. Jeszcze gło-
śniej. Ale zaraz ucichł, gdy stary wykręcił mocniej skrępowane 
ręce. Stękał już tylko, poczerwieniał z wysiłku na twarzy i toczył 
wkoło przerażonym, nic nie rozumiejącym wzrokiem. 

– No widzisz – sapnął Cedric z widocznym ukontentowa-
niem. – Sam już wiesz. Ale nie tak mocno, bo mu kark skręcisz... 

Chłopak lekko zwolnił chwyt. 
– Ale za bardzo nie popuszczaj – burczał stary, wiążąc na 

końcu rzemienia zgrabną pętlę. – Bo jeszcze... 
Przerwał mu krzyk. Chłopak wyrwał dłoń, zamachał nią 

w powietrzu. Na jego twarzy, dotąd pełnej zagubienia i strachu, 
odmalowała się wściekłość. Z całej siły uderzył związanego 
w głowę, aż ta przetoczyła się z boku na bok. 
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– ...kąsać będzie – dokończył Cedric z rozpędu. Pokiwał 
głową. 

– Zawsze kąsają – dodał. – Uważać trza, bo oni już wiedzą, 
że po nich. I dlatego krzywdę porządnemu człeku chcą uczynić 
jak największą, przeto... 

– Skończyłeś już? – przerwał mu szorstki, zachrypnięty lek-
ko głos. – Pouczać możesz później. 

Stary przygarbił się, twarz ściągnął mu grymas. 
– Tak, pani – odparł szybko. – Dalej, zadrzyj mu ten łeb! 
Marion nie odezwała się już. W milczeniu patrzyła, jak bani-

ta strofuje chłopaka, jak sprawdza węzeł pętli, wreszcie zarzuca 
ją na szyję nieszczęśnika. 

– Puśćcie go! – rozkazał Cedrik. Sam wstał i odstąpił o krok. 
Obaj młodzi wahali się jeszcze chwilę, po czym jak na ko-

mendę odskoczyli od leżącej postaci. 
Ich do niedawna towarzysz, obecnie ofiara, przez moment 

leżał bez ruchu. Po czym sprężył się, usiłując wstać. I zacharczał 
tylko, kiedy rzemień, biegnący od nadgarstków wykręconych 
w tył rąk do pętli na szyi, napiął się mocno. Walczył jeszcze, ale 
im mniejszy był ból wykręconych stawów, tym bardziej zaciskała 
się pętla. Szybko zrezygnował, leżał na boku z posiniałą twarzą, 
chwytał ze świstem powietrze, a obcasy jego butów ryły miękką 
darń, kiedy w męce poruszał nogami. 

– Bardzo dobrze – powiedziała Marion, przyglądając się 
beznamiętnie. – Jesteś pewien, że to ten? – spytała. 

Cedric zmieszał się. 
– Nie... – odparł niepewnie. – Ale tak mi się wydaje... 
Zerknął na przywódczynię, która zaśmiała się głośno 

i klepnęła go po ramieniu. 
– Nie szkodzi – odparła. – Wkrótce nam powie. Wszystko, 

co wie. 
Istotnie, powiedział, nawet szybko. Dwaj młodzi banici nie 

zrozumieli wiele ze słów, które wykrzykiwał nieszczęśnik ze 
sztychem przyłożonym do szyi. Ale i tak zrozumieli wystarczają-
co dużo. Ktoś ich zdradził, a tym kimś był ich dawny towarzysz. 
Teraz, przerażony i sponiewierany, mówił wszystko, czego ocze-
kiwała Wilczyca, a nawet i więcej. I choć to, co wykrzykiwał, było 
mocno skomplikowane, to Marion nie miała widać trudności 
z pojmowaniem. Kiwała ponuro głową, dociskając mocniej 
ostrze, aż sztych przebił skórę nieszczęśnika i po szyi pociekły 
czerwone strumyki. 

Wszystko się zgadzało. Również stary nie wyglądał na za-
skoczonego. Nie musiał nawet pomagać ani pilnować zdrajcy, bo 
ten porzucił już myśl o oporze, zdawał się być pogodzony ze 
swym losem. Wiedział już, że kiedy skończy mówić, Marion 
pchnie po prostu mocniej. Oczekiwał tej chwili jak wybawienia. 

Nie wiedział jeszcze, jak bardzo się myli. 
Teraz już nie miał wątpliwości, kołysał się na gałęzi, 

z ustami zatkanymi szmatą, a jego wytrzeszczone oczy śledziły 
każdy ruch chłopaków układających stos, wprawdzie nie bezpo-
średnio pod jego stopami, ale kawałek dalej. 

– Żywo tam! – pogadywał wciąż Cedric. 
Marion ogarnęła spojrzeniem rosnącą stertę. Zaczynała się 

niecierpliwić. Dotarło do niej wreszcie, że niezbyt bezpiecznie 
popasać dłużej. Nie miała złudzeń, kmiecie z wypalenisk, twar-
dzi i zawzięci, jakże inni od tych, którzy od pokoleń uprawiali 
pańskie spłachetki blisko miasta, tylko czekali na możliwość od-
płaty. Nie potrafili się zebrać w kupę, by popędzić banitów 
z lasu, potraktować jak watahę wilków, co szkody czyni 
w inwentarzu, czy natrętnego niedźwiedzia, który począł barcie 
psować. Ale wystarczy, by do osad na porębach i polanach dotar-
ła wieść, że szeryf banitów pogromił i nędzne tylko niedobitki 
zapadły w puszczę. 

Wilczyca nie miała złudzeń. Wkrótce zacznie się chłopskie 
polowanie, cierpliwe i bezwzględne. Każdy spotkany drwal, 

każdy smolarz z byle lepianki stanie się wrogiem. Jeśli będzie 
zbyt słaby, by poderżnąć osobiście gardło, wnet sprowadzi in-
nych na trop. A tamci pójdą dalej śladem, jak za rannym, postrze-
lonym jeleniem. I w końcu zagonią na śmierć, doczekają chwili, 
kiedy nie będzie już sił do ucieczki. 

Patyk, którym wcześniej Cedric grzebał w ognisku, pękł 
z suchym trzaskiem w silnych dłoniach Wilczycy. Ocknęła się 
z ponurych rozmyślań i cisnęła kawałki na rosnącą stertę drewna. 

– Niedoczekanie! – syknęła na głos. 
Stary, który wciąż poganiał zwijających się z opałem chło-

paków, natychmiast podszedł bliżej. 
– Mówiłaś coś, pani? – spytał, skłoniwszy się lekko. 
– Nie – zaprzeczyła Marion odruchowo. Spojrzała na swego 

zaufanego, który trzymał się przezornie o kilka kroków od niej. 
Cała jego postawa wyrażała niepewność. Rudowłosa kobieta 
o zaciętych oczach poczuła nagle zalewającą ją wściekłość. Już nie 
potrafiła nad sobą zapanować, nie potrafiła się powstrzymać. 

– Nic, kurwa, nie mówiłam! – wrzasnęła. – A ty myśl trochę, 
starczy już tego drewna! Wszystkich ich chcesz upiec, czy co?! 

Cedric zgarbił się, wbił wzrok w ziemię. Jednak po chwili 
zebrał się w sobie, odwrócił i zaczął wydawać rozkazy. Jednak 
głowę miał wciąż wciągniętą w ramiona, jakby obawiał się, że 
w każdej chwili poczuje ostrze wbijające mu się w plecy. Nie 
uwierzył zapewnieniom Marion. 

Ona też dostrzegła jego z trudem maskowany strach 
i niepewność. I nagle poczuła się bardzo zmęczona. 

– I ile razy mam ci powtarzać?! – spytała jeszcze, ale już ci-
szej. – Mam na imię Marion. Nie pani, ale Marion! Zapamiętaj to 
sobie raz na zawsze. 

– Tak, pani – potwierdził machinalnie banita, nie odwraca-
jąc się nawet. Wilczyca tylko machnęła ręką. 

To jego wina, myślała posępnie. Jego, i takich jak on. Nie na-
daje się, jest za stary. Stracił dawno jaja, zwiędły mu, zwisają jako 
te dwa pomarszczone orzeszki. Umie tylko wykonywać polecenia, 
a i to nie wszystkie. Trzeba dopilnować, żeby zrobił jak należy. 

Ciężkim, nieruchomym spojrzeniem śledziła poczynania 
swego zaufanego. Sztorcował obu młodych, że stos za duży, zapali 
się jak słomiana strzecha, nawet na deszczu, cała zabawa będzie na 
nic, skazaniec zatchnie się dymem, i po krzyku. A nie o to wszak 
chodzi, tłumaczył, w końcu sam zaczął układać zgrabny stosik, 
oceniał fachowym spojrzeniem, czy płomień z potrzaskanych, uło-
żonych w piramidkę świerkowych bierwion będzie w sam raz lizał 
stopy wiszącego człowieka. Marion uśmiechnęła się z pobłażliwą 
aprobatą, kiedy Cedric zdzielił młodziaka w łeb, a ten omal nie 
zwalił przemyślnie ustawionych szczap. 

Ale uśmiech szybko zniknął z jej twarzy, kąciki ust opadły. 
Tak, do tego się Cedric nadawał, do prostych prac pod nadzo-
rem. Jednak nie był samodzielny, nie było w nim ognia zemsty, 
wszystko robił tylko dla korzyści. Złupić co się da, napchać ban-
dzioch, nachlać się zrabowanego wińska. Owszem, był okrutny. 
Lecz za mało. 

Nie nadawał się. Tak jak nie nadawali się wszyscy, powtarza-
ła sobie ze złością. Każdy chciał ukręcić przy okazji swój interes na 
boku, jak ten, co teraz wisi i czeka na własny koniec. Jest po prostu 
głupi, jak te dwa gnojki, oderwane prosto od sochy. Nic dziwnego, 
że tak wszystko poszło. Nie nadawali się. Wszyscy. 

Ale niedoczekanie wasze, białe zęby błysnęły, kiedy skrzy-
wiła znów wargi w złym uśmiechu. Teraz będzie inaczej, można 
zacząć od nowa. Kto się nie nadaje, od razu na gałąź. Kto się jesz-
cze przyda, jak Cedric, trochę pożyje, póki nie znajdzie się nowy, 
lepszy. Już nie będzie litości, nad nikim. Trzeba spalić każdą 
pierdoloną osadę w tym pierdolonym lesie, obiecała sobie. Zabić 
każdego, kto ośmieli się weń wkroczyć. Tylko wtedy będzie bez-
pieczna, tylko wtedy będzie mogła skierować zemstę ku tym, 
którzy na nią najbardziej zasłużyli. 
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Brwi Marion na chwilę się zmarszczyły. Otarła machinalnie 
mokre od padającego deszczu czoło. 

Nie, potrząsnęła głową, mrucząc coś do siebie. Mokre strąki 
rudych włosów zatoczyły krąg, przywarły do policzka. Strząsnę-
ła je niecierpliwym ruchem. Wszyscy zasłużyli. I wszyscy zapła-
cą. Dość tego, postanowiła, wystarczy zastanawiania się, plano-
wania. Trzeba zacząć od nowa, tylko lepiej. Mądrzej. 
I bezwzględniej. 

Będą nowi ludzie, nie tacy żałośni i słabi, jak ci dotąd. 
Przyjdą, nie ma wątpliwości. Przyciągnie ich sława Wilczycy. 

– W końcu jestem, kurwa, legendą – powiedziała cicho do 
siebie. – Będą ginąć za mnie jak dotąd, z ochotą i na skinienie pal-
cem. Bo to ja. I to mój pierdolony las. 

Cedric skończył już układać zgrabne ognisko. Odłamywał 
od dużego, zeschłego chojara sporą gałąź. Wyglądało, że się 
nada, w miejscu, gdzie kora zdarła się przy upadku, zastygły zło-
te, obfite krople żywicy. Dosłyszał, że Marion mruczy coś pod 
nosem, ale przezornie nie podniósł nawet głowy, zdawał się być 
całkiem pochłonięty swoją czynnością. 

Smolna gałąź odłamała się z trzaskiem. Banita przyjrzał się 
jej krytycznie, otarł powalane żywicą dłonie o spodnie. 

– Podpalaj, Cedric – rozkazała Marion, nie podnosząc głosu. 
– Czas kończyć. A ja obudzę śpiącą królewnę. 

Odwróciła się i poszła w kierunku zwalonych na kupę ju-
ków i porozrzucanych derek. Stary widział, jak idzie przygarbio-
na, jak owija się ciężkim od wilgoci płaszczem. Pochyliła się nad 
nieruchomym kształtem, w którym można się było domyślać tyl-
ko skulonej, dziewczęcej postaci. Gdyby nie wystający spod derki 
kosmyk jasnych włosów, można by pomyśleć, że to tylko sterta 
podróżnych sakw, okryta przed siąpiącym deszczem. 

Cedric chciał coś powiedzieć, otworzył nawet usta, ale 
w ostatniej chwili zrezygnował. Aż się skrzywił, zgrzytnął zęba-
mi, kiedy pojął, że to zwykle tchórzostwo. Rano znalazł chwilę, 
by zająć się dziewczyną, przynajmniej sprawdzić, co się z nią 
dzieje. Przez twardą skorupę jego okrucieństwa przebijał się nie-
pokój. Zdążył polubić tę dziwną młódkę, przypatrywał się jej 
z daleka, z rozrzewnieniem, o które sam siebie nigdy nie podej-
rzewał. Była inna niż Marion. Równie okrutna, ale mniej bez-
względna. Czasem lekkomyślna i wręcz dziecinna. 

Starał się ją chronić. Robił to dyskretnie i na własną rękę, 
z poczuciem winy, że pozwala sobie na takie rzeczy. Polecenia 
Marion przyjął z ulgą, choć nie do końca mu się podobały, bał się, 
że dziewczyna sama sobie nie poradzi. A Wilczyca postawiła 
sprawę jasno. Jeśli Fabienne wpakuje się w sytuację bez wyjścia, 
jeśli zagrozi planom, zostawić ją samą sobie. 

Cedric podejrzewał niejasno, że jest w tym coś więcej. Że 
Marion miota się, nie potrafi sama pojąć, co czuje do jasnowłosej. 
Kim ona dla niej jest. I, co gorsza, zwycięża w niej podejrzliwość. 

Teraz stary banita poczuł skurcz w żołądku. Przewidywał 
kłopoty. Obawiał się, że będzie musiał opowiedzieć się po którejś 
ze stron, choćby tego bardzo nie chciał. Przełknął ślinę. 

Wiedział doskonale, po czyjej się opowie. Nie mogły tego 
zmienić wyrzuty sumienia, choć jeszcze przed paroma dniami 
stary zabijaka roześmiałby się tylko, gdyby pomyślał o czymś 
podobnym. Pokręciłby pobłażliwie głową, może nawet rzuciłby 
grubym słowem. Jedyne przecież, co mogło się liczyć, to zwykła 
lojalność. Nie wielkie słowa, nie przywiązanie, nawet nie dziwne 
drgnienia serca, które odczuwał na widok jasnowłosej Fabienne. 

I bał się Wilczycy. Zawsze, a dziś, odkąd deszczowa noc 
zmieniła się w paskudny, jesienny poranek, bał się jeszcze bar-
dziej. W oczach Marion nie dostrzegał już zwykłej wściekłości, 
spychanego w głąb umysłu żalu do całego świata, który to żal 
popychał ją do zemsty, do okrucieństwa bez wybierania celu. Bo 
i po co wybierać, skoro wszyscy są winni? 

Potrafił ją zrozumieć, w końcu żył długo w hrabstwie, na 
które długi cień rzucała mroczna legenda. Widział już nieraz, jak 
doprowadza ludzi do szaleństwa, jak potrafią za nią walczyć 
i ginąć. A także umierać bez sensu, jak mógł zobaczyć nie dalej 
jak wczoraj. Ludzie, którym do śmierci wystarczyło, by przezna-
czenie musnęło ich zimnym, kościstym paluchem, ot tak, mimo-
chodem. 

Potrafił zrozumieć. Jednak dziś w zielonych oczach nie dostrzegł 
blasku, który dotąd jarzył się w nich głęboko, którego bał się, ale zdołał 
przywyknąć. Teraz w spojrzeniu Marion była tylko pustka. 

Cedric był stary. Widywał już w życiu takie spojrzenie. 
I obawiał się jak nigdy dotąd, bo nie znajdował ucieczki. Marion 
nie dała mu wyjścia, przewidziała wszystko. 

Dlatego wiedział, że kiedy sprawy się źle potoczą, nie zawaha 
się, po czyjej stronie stanąć. A już był pewien, że potoczą się źle. 

Spoglądał ponuro, jak Marion pochyla się nad leżącą 
dziewczyną, jak zdecydowanym ruchem unosi burkę. Po czym 
przygryzając ze złością siwe, zwisające wąsiska, począł grzebać 
w popiele na wpół wygasłego ogniska, szukać żaru, który mógł 
ocaleć gdzieś głęboko pod warstwą popiołu, którą deszcz zmienił 
w lepką maź. Może znajdzie się jakiś węgielek, który da się roz-
dmuchać, lepsze to niż krzesanie od nowa, kołatało mu się 
w głowie. Był rad, że może się czymś zająć. 

  
*** 

  
Chłód skuteczniej przywracał Fabienne do przytomności, niż 

niezbyt delikatne poklepywanie po policzkach. Jeszcze nie wydo-
była się ze snu, jeszcze próbowała zgrabiałymi palcami naciągnąć 
z powrotem sztywną derkę. Jak po wielokroć w ciągu nocy, kiedy 
niespokojnie przewracała się z boku na bok, półprzytomna, stara-
jąc się zachować choć odrobinę ciepła. Teraz się nie udawało, dło-
nie błądziły, nie mogąc znaleźć brzegu ciężkiej tkaniny. 

Jeszcze nie chciała otworzyć oczu, chciała z powrotem za-
paść w otchłań snu, co udało jej się dopiero nad ranem, kiedy nie 
mogła już walczyć z zimnem i zmęczeniem. Dziewczynie zdawa-
ło się, że jej umysł oblepia gęsta, szara mgła, przez którą przebija 
się natarczywy, ostry głos. Czegoś żąda, coś nakazuje. 

– Jeszcze trochę – wymamrotała Fabienne. – Jeszcze chwilę. 
Marion, klęcząca nad nią, dotknęła czoła dziewczyny. 

Skrzywiła się, było rozpalone. Delikatnym gestem otarła je 
z wilgoci, nie wiedząc, czy to krople potu, czy może deszcz osiadł 
na zgorączkowanej twarzy. Przesunęła palcami po nabrzmiałym 
krwiaku, tuż pod linią włosów na czole. 

Nie mogła sobie przypomnieć, kiedy Fabienne oberwała. 
Zapewne płazem miecza, niezbyt silnie. Mogła przecież walczyć 
dalej, cios lekko rozciął skórę, nawet krwawienie nie było zbyt 
duże. Nic takiego, pomyślała. 

Jeszcze raz pogładziła palcami czoło Fabienne. Dziewczyna, 
jakby czując ten dotyk, coś zamamrotała, poruszyła gwałtownie 
głową. Przytuliła policzek do wnętrza dłoni Marion. 

Ta zamarła na chwilę, poczuła przypływ tkliwości. Fabien-
ne wyglądała teraz jak mała dziewczynka, skrzywdzona i bez-
bronna. 

Twarz Marion ściągnęła się nagle, wargi zacisnęły. Delikat-
nie cofnęła rękę, spojrzała na własną dłoń, jakby widziała ją 
pierwszy raz. 

Zmrużyła oczy. I uderzyła dziewczynę w twarz. Poskutkowało. 
Fabienne jęknęła, ale otworzyła oczy. I usiadła gwałtownie, 

omal nie uderzając czołem w głowę pochylonej nad nią Wilczycy. 
Marion wstała bez słowa. 

– Oż kurwa... – jęknęła Fabienne i zacisnęła powieki. Gwał-
towny ruch sprawił, że nawet mętne światło deszczowego po-
ranka eksplodowało nagłym bólem w jej czaszce. Przez chwilę 
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była w stanie kołysać się tylko, zaciskając dłonie na skroniach. 
I kląć zduszonym głosem. 

Marion przypatrywała jej się bez słowa. 
– Możesz wstać? – spytała wreszcie ostro. 
Fabienne pokiwała głową. I znów się skrzywiła, kiedy ten 

ruch wyzwolił nową falę bólu. 
– Ostrożnie – ostrzegła Marion poniewczasie. Jej głos 

brzmiał jak wyprany z jakichkolwiek uczuć. 
Przez chwilę przypatrywała się, jak dziewczyna usiłuje po-

wstać, wciąż nie otwierając oczu. Widząc, że idzie jej to niesporo, 
stanęła za nią, pochyliła się i ujęła pod ręce. Dźwignęła Fabienne, 
która usiłowała stanąć samodzielnie, lecz nogi wciąż jej się roz-
jeżdżały. 

Oberwała jednak mocniej niż się wydaje, pomyślała Marion. 
Dopiero teraz, kiedy trzymała tamtą, obejmując jej piersi, poczuła 
kwaśny odór wymiocin. Palce trafiły na coś zimnego i śliskiego, 
czym uwalany był kubrak dziewczyny. 

Powstrzymała się, by jej nie puścić. Ale zdawała sobie 
sprawę, że Fabienne sama nie da jeszcze rady ustać. Jeśli pozwoli 
jej upaść, to smarkata zwinie się w kłębek i znów zaśnie. A była 
jej potrzebna przytomna. 

– Cedric! – wrzasnęła. – Chodź tu! 
Dziewczyna poruszyła głową. 
– Nie drzyj się tak – wymamrotała niewyraźnie. Marion 

mocniej zacisnęła ręce. Odchyliła się w tył. 
– Stój prosto, sieroto zarzygana – syknęła ze złością. Fabien-

ne usiłowała posłuchać, i nawet jej się udało, nie zwisała już 
w objęciu Wilczycy całym ciężarem. 

Podbiegł Cedric. Zarzucił sobie na bark rękę Fabienne. Ma-
rion z ulgą puściła dziewczynę. Przykucnęła i starannie wycierała 
w trawę uwalane ręce. 

– Uważaj na nią – rzuciła. – Nie pozwól usiąść, zaraz oprzy-
tomnieje. 

Fabienne przez chwilę zwisała bezwładnie, jednak widać 
było, że usiłuje wziąć się w garść. Nie potrząsała już głową, zro-
zumiała, że do niczego dobrego to nie prowadzi. Stała spokojnie, 
opierając się na ramieniu starego banity, zachwiała się tylko lek-
ko raz i drugi. Wreszcie spróbowała utrzymać się na nogach sa-
modzielnie. Cedric wahał się chwilę, i w końcu ją puścił. 

Ostrożnie uchyliła powieki, rozejrzała się niepewnie. Jej 
oczy zaokrągliły się ze zdumienia. 

– Gdzie my jesteśmy? – szepnęła. Marion zaśmiała się krót-
ko. Podeszła bliżej, stanęła przed dziewczyną, popatrzyła jej 
w twarz. 

Nie jest źle, odetchnęła z mimowolną ulgą, co wprawiło ją 
w złość, kiedy sobie tylko uświadomiła sobie własny niepokój. 
Fabienne miała lekko rozszerzone źrenice, wyraźnie sińce pod 
oczami. Była bardzo blada, tym wyraźniej na czole odznaczyło 
się podwójne rozcięcie. Widać było dokładnie, że klinga, której 
płaski cios dosięgnął dziewczynę, miała głębokie, pojedyncze 
zbrocze. Ostre kanty metalu przecięły skórę. Ale poza wstrząsem 
Fabienne nie doznała poważniejszych obrażeń. 

– Co pamiętasz? – spytała Marion bez dalszych wstępów. 
Dziewczyna pokręciła bezradnie głową, zmarszczyła brwi, 

na jej twarzy odbiło się zagubienie i bezradność. Skrzywiła się, 
kiedy znajomy ból zapulsował w skroniach, słabszy już teraz, 
mniej dotkliwy. Wciąż miała zawroty głowy, zachwiała się 
i pewnie by upadła, gdyby nie podtrzymał jej Cedric. 

– Nic.. – powiedziała po chwili niepewnie. Rozejrzała się 
jeszcze raz, ale to, co zobaczyła, wprawiło ją tylko w jeszcze 
większe zagubienie. Nie potrafiła z niczym skojarzyć polany, 
wielkiego dębu. Nie widziała zbyt wyraźnie, kiedy próbowała 
skupić wzrok na szczegółach, obraz rozmywał się, rozjeżdżał. Na 
gałęzi coś wisiało, kołysało się lekko, jasna plama w brązach 
i zieleniach jesiennych liści... 

– Skup się – naciskała Marion. – Coś przecież musisz pamiętać. 
Kołysząca się plama przyciągała wzrok. Famienne 

z wysiłkiem wpatrywała się w nią, wreszcie pojęła. Nagi, skrę-
powany człowiek. 

Wciąż nie mogła dostrzec jego twarzy. 
Marion chwyciła jej podbródek, siłą zwróciła twarz do siebie. 
– Skup się – powtórzyła syczącym, wściekłym tonem. Fa-

bienne zadrżała. 
– Bitwę... – szepnęła po chwili. – Walczyliśmy? 
Zabrzmiało to jak pytanie, a w każdym razie tak zrozumiała 

Wilczyca. 
– Tak – potwierdziła sucho. – Walczyliśmy i przegraliśmy. 

A ty dostałaś w łeb, to nie pamiętasz. 
Fabienne machinalnie pomacała głowę. Jęknęła, kiedy palce 

dotknęły obrzmienia na czole, tuż pod linią włosów. Przez chwilę 
delikatnie, posykując z bólu, badała ranę opuszkami palców. 

– Przestań się tak pieścić – zniecierpliwiła się Marion. – Od 
tego się nie umiera. W każdym razie dotąd nie umarłaś, to i nie 
umrzesz. 

Popatrzyła na Cedrika, skrzywiła się, jakby dostrzegła go 
dopiero w tym momencie. 

– A ty co tu jeszcze robisz? 
Banita odszedł. Zostały same, rudowłosa kobieta w burym 

płaszczu z kapturem i ledwie trzymająca się na nogach dziewczyna. 
– Nic nie pamiętasz. – To nie było pytanie, tylko stwierdze-

nie. Marion obrzuciła szybkim spojrzeniem pobladłą Fabienne. – 
Zastanawiasz się, co się stało... 

Wydawało się, że nie mówi już bezpośrednio do niej. Słowa 
padały twardo, jakby Marion postanowiła wyrzucić z siebie całą 
wściekłość, która nagromadziła się w niej przez bezsenną noc, 
spędzoną na wpatrywaniu się w ciemność. Nasłuchiwaniu par-
skania niespokojnych koni, poszumu wiatru w koronach drzew. 
Zduszonych jęków dziewczyny, dręczonej przez ból i koszmary. 

– Przegraliśmy – stwierdziła Marion gorzko i spojrzała pro-
sto w oczy Fabienne. – Ja, kurwa, przegrałam. Chociaż uszliśmy 
z życiem. 

Wyciągnęła rękę, jakby chciała podtrzymać chwiejącą się na 
nogach dziewczynę. Zacisnęła mocno palce na jej ramieniu, wbiła 
w bark. Fabienne tylko głośno wciągnęła powietrze, spojrzenie 
Marion sparaliżowało ją. 

– Rozejrzyj się! Popatrz dobrze, tyle nas zostało! Tylko my 
dwie, Cedric, i dwóch niedojdów. Zabiją ich przy pierwszej oka-
zji, do niczego się nie nadają. 

Parsknęła pogardliwie. 
– Do niczego – powtórzyła. 
Jej palce zacisnęły się jeszcze mocniej. Fabienne próbowała 

się wyswobodzić, chwyciła nadgarstek Marion. 
– Nawet nie próbuj! – prychnęła Wilczyca. – Nawet o tym 

nie myśl! Teraz ja mówię, ty słuchasz. 
Dziewczyna szarpnęła się jeszcze raz, bez rezultatu. Rzeczy-

wiście, mogła tylko stać i słuchać. Miała wrażenie, że za chwilę 
upadnie. Świat zaczynał znów wirować, rozmywały się kontury. 
Wyraźnie widziała tylko oczy Wilczycy. Błyszczące, złe i puste. 

– Wydaje ci się, że to koniec? – Słyszała, jak zły śmiech wi-
bruje w głosie Marion. – Że przegrałam, bo straciłam wszystko. 
Jestem słaba, bo nic mi nie zostało. Mylisz się. Wszyscy się myli-
cie. Rozumiesz? 

– Pozwól... 
– Rozumiesz? 
Fabienne poczuła coraz silniejszy uścisk, miała wrażenie, że 

palce Wilczycy zamieniły się w szpony, które przebiły już skórę 
i dotarły do kości. 

– Pozwól mi usiąść – wyszeptała. – Puść. 
– Nie, moja droga – odparła Marion. – Nie pozwolę. Dopóki 

nie zrozumiesz. 
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Przyciągnęła dziewczynę do siebie. 
– Nic się nie skończyło – wydyszała jej prosto w twarz. – 

Dam sobie radę. Od ciebie zależy, z tobą czy bez ciebie. Czy zo-
staniesz gdzieś po drodze. Nie obchodzi mnie to. 

Odepchnęła ją nagle. Fabienne, zaskoczona, zrobiła krok 
w tył, nogi się pod nią ugięły. Usiadła ciężko na mokrej, zrytej 
podeszwami i końskimi kopytami trawie, rozpryskując mętną 
wodę, która podeszły płytkie, wydarte w darni dołki. 

Chłód, przenikający przez przemoczone spodnie, ocucił ją 
nieco. Obraz, który zaczął się już wyostrzać rozmazał się znów, 
poczuła pieczenie pod powiekami. Zrozumiała, że siedzi bezrad-
nie na mokrej ziemi, a po twarzy spływają już nie tylko krople 
deszczu, ale łzy. Otarła rękawem twarz, syknęła, kiedy sprzączką 
zawadziła zranione czoło. I nagle zamiast strachu i zagubienia 
poczuła złość. 

Kiedy przetarła oczy, widziała już lepiej. Dostrzegła Cedri-
ka i jeszcze dwóch banitów, których początkowo nie mogła sko-
jarzyć. Przez chwilę zastanawiała się, co robią, aż zrozumiała, zo-
baczywszy pierwsze strużki dymu, unoszące się nad ogniskiem. 
Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że monotonny dźwięk, zdu-
szone pojękiwanie, które słyszała od samego początku, wydaje 
z siebie wiszący na gałęzi, skrępowany rzemieniami człowiek. 

Wpatrywała się mozolnie w pociemniałą, nabiegłą krwią 
twarz. Długo nie mogła rozpoznać rysów, tak były zmienione, 
wykrzywione cierpieniem i obłędnym strachem. Aż nagle zrobiło 
jej się gorąco. Wiedziała już, kim był ten człowiek. 

Rozmawiała z nim nawet. Zaledwie raz. 
Rzuciła szybkie spojrzenie w bok, w stronę Marion, która 

znów naciągnęła kaptur na mokre od deszczu włosy. Nie widzia-
ła dobrze jej twarzy, ale zdawała sobie sprawę, że Wilczyca bacz-
nie jej się przygląda. 

Nagle ukłucie lęku sprawiło, że Fabienne zaczęła myśleć ja-
sno i precyzyjne. Jak zwykle w momentach napięcia zepchnęła 
ból i osłabienie w głąb świadomości. Niejasno obawiała się tylko, 
czy sprosta wyzwaniu, czy będzie potrafiła walczyć skutecznie, 
czy starczy jej sił. Bo czuła już, że nadeszła właśnie chwila, której 
obawiała się od dawna, choć starała się wciąż bagatelizować 
przeczucia. 

Teraz była już pewna, że chwila próby właśnie nadeszła. 
Nie mogła jej uniknąć, choć łudziła się długo. I wciąż starała się 
znaleźć dla Wilczycy jakieś wytłumaczenie. 

Zanim zebrała wszystkie siły i wstała, pozwoliła sobie na kró-
ciutką chwilę żalu. Podziwiała szczerze tę kobietę o wypalonym 
spojrzeniu i ściągniętej złym grymasem twarzy. Nieledwie zdążyła ją 
pokochać. Ale wiedziała już, że nie umie usprawiedliwić. 

Przymknęła na chwilę oczy. Drobne krople deszczu chłodzi-
ły rozpaloną twarz, pomagały otrząsnąć się z bezwładu. Przez 
głowę Fabienne przelatywały strzępy obrazów, zapamiętane 
z wczorajszej potyczki. Mgliste wspomnienia upiornej jazdy, sza-
leńczej galopady przez ciemną puszczę. Jednak nie oberwałam 
tak mocno, błysnęła myśl. Jednak coś pamiętam. 

Pamiętała wiele. Co więcej, mogła wiele poskładać. 
– Długo tak będziesz stać? – Głos Marion wdarł się w tok 

rozmyślań. – Pora zaczynać. 
Fabienne wydawało się, że dostrzega w jej słowach kpinę. 

I tak zapewne jest, pomyślała, Wilczyca nie jest głupia. Też sobie 
mogła poskładać wszystko do kupy. A czego nie poskładała, wy-
krzyczy nieszczęśnik na powrozie. 

I jednego mi nie wybaczy. Ciekawe, czy na to też wpadła. 
– Z czego się cieszysz? – spytała Marion, widząc mimowol-

ne skrzywienie ust Fabienne. – Zabawa dopiero się zacznie... – 
dodała, wskazując w stronę ogniska. 

Dziewczyna posłusznie spojrzała. Cedric rozpalił właśnie 
smolną szczapę. Obracał ją, by dobrze się zajęła, a płonące krople 
z furkotem spadały na ziemię, gasły, sycząc, w mokrej trawie. 

Stary był ostrożny, wiedział, że żywica przylepia się do skóry, nie 
gaśnie, wypalając ciało do kości. Oparzenia są paskudne, jątrzą 
się zazwyczaj i bardzo długo goją. 

Nagi delikwent wybałuszał oczy, aż o mało nie wyszły mu 
z orbit. Jęczał zapewne, choć nie było tego słychać, robił to zbyt 
cicho, trzask płomieni pożerających suchą świerczynę zagłuszał 
jego skowyt. Na skroniach skazańca żyły nabrzmiały, jakby za 
chwilę miały pęknąć. 

On też wiedział, co się stanie, kiedy Cedric zrobi użytek 
z rozpalonego smolaka. Fabienne omal się nie zakrztusiła, zbiera-
ło jej się na histeryczny śmiech. Niepotrzebnie się tak przejmuje, 
przemknęła jej przez głowę szalona myśl. Przecież w jego przy-
padku nikt raczej nie przewiduje długiego gojenia. 

Cedric zamachał żagwią, płonące krople spadły wachla-
rzem, ciągnąć za sobą siwe warkocze dymu. Popatrzył pytająco 
na Marion. Ta skinęła głową z aprobatą. Ruszyła, by podejść bli-
żej, i pociągnęła Fabienne za sobą. 

To była tylko gra wyobraźni. Stary banita nawet nie zbliżył 
jeszcze płonącej gałęzi do nagiej skóry skazańca, ale Fabienne po-
czuła obrzydliwy, gęsty, słodkawy zapach spalonego ciała. Na-
głym skrętem wyrwała się Marion, odbiegła parę kroków i padła 
na kolana. 

Stary tylko mruknął coś pod nosem, co zabrzmiało jak prze-
kleństwo. Wilczyca stała nieporuszona, spoglądając na dziew-
czynę, której plecy drgały wstrząsane skurczami. Fabienne już 
nie miała czym wymiotować. 

Pozbierała się szybko. Podniosła i spojrzała wyzywająco. 
– Przepraszam – powiedziała wciąż jeszcze niewyraźnie. 

Otarła usta wierzchem dłoni. – Widać rzeczywiście nieźle obe-
rwałam. 

– Tak... – mruknęła Marion przeciągle. – A ja myślałam, że 
cię to brzydzi. Że jednak w końcu wylezie z ciebie wrażliwe 
dziewczę... 

Fabienne wzruszyła ramionami. 
– Gówno mnie to obchodzi – rzuciła pogardliwie, mając na-

dzieję, że zabrzmi to przekonywująco. – Ty tu rządzisz. 
Ugryzła się w język, ale za późno. Oczy Marion zwęziły się 

złośliwie. Uśmiechnęła się. 
– No popatrz – powiedziała kąśliwie. – A ja myślałam, że 

jednak bardziej cię obchodzi, kto zdradził. Kto nas prosto w zasa-
dzkę powiódł, z której, przypominam, ledwie wyniosłaś cało 
swój śliczny tyłeczek. A tu, proszę, gówno cię obchodzi. 

Głos jej stwardniał. 
– Nieciekawaś? A może już i tak wiesz, jak do tego doszło? 
Fabienne pokręciła tylko głową z rozpaczą. Zrozumiała, że 

wszystko idzie w jak najgorszym kierunku, dokładnie, jak się 
obawiała. 

– Nie.. 
– Co nie? – parsknęła Marion. Podeszła bliżej. Dziewczyna 

spostrzegła, że zaciska dłoń na rękojeści miecza. 
Myślała szybko i jasno. Odszedł już strach. Jak w walce, 

przemknęło jej przez głowę. 
Jeśli doszłoby do najgorszego, miała jeszcze szansę. Marion 

nie nosiła dziś broni w pochwie przytroczonej na plecach, prze-
szkadzał jej płaszcz. Nie dobędzie klingi tak szybko. Zostawała 
chwila, mgnienie oka zaledwie, by schylić się, sięgnąć cholewy, 
z której wystawał drewniany trzonek. Cisnąć celnie. 

Cofnęła się pół kroku. Potrzebowała miejsca. Bo zdawała 
sobie sprawę, że nie zdoła zabić Wilczycy. Nawet, jeśli stawką 
będzie jej własne życie. 

Każdego, ale nie ją. I choć wiedziała, że jej szanse maleją 
gwałtownie, że ryzykuje, postanowiła celować w ramię. 

– Stój, gdzie stoisz! 
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Wilczyca była czujna. I nie spodobało jej się spojrzenie 
dziewczyny, nagle pewne i spokojne. Marion też była niezła 
w przeczuciach. 

– I tak już wiesz, nie zaprzeczaj – powiedziała ze znuże-
niem. – Nieważne, jesteś tylko małą, nic nie znaczącą idiotką... 
Cedric, zaczynaj. 

– Marion, ja naprawdę... – Fabienne jeszcze spróbowała, bez 
nadziei, że się uda. Jej słowa zagłuszył pierwszy wrzask. 

Banita znał się na swojej robocie, nie była dla niego pierw-
szyzną. Zaczął delikatnie, przystawił żagiew do boku, przytrzy-
mał chwilę. Zaskwierczał parujący na skórze pot, ciało wiszącego 
drgnęło i zatańczyło dziko. Jakimś cudem skazańcowi udało się 
wypluć knebel. 

Krzyczał wciąż, choć Cedric wyszczerzył tylko swoje żółta-
we zębiska w złym uśmiechu i odsunął płomień. Zdrajca kołysał 
się mocno, aż banita z niepokojem przyjrzał się powrozowi, który 
skrzypiał i potrzaskiwał. Pojedyncze, konopne włókna poczynały 
się strzępić. 

Po chwili wrzask ucichł. Słychać było tylko szybki, spazma-
tyczny oddech skazańca. 

Fabienne przełknęła z wysiłkiem ślinę. Przez chwilę jej 
wzrok skrzyżował się ze spojrzeniem męczonego człowieka. 
Przymknęła oczy. 

– Marion... – zaczęła zdławionym głosem. Wilczyca odwró-
ciła się niechętnie. Przedtem wpatrywała się chciwym spojrze-
niem w twarz wisielca, po brodzie którego spływała strużka krwi 
z przygryzionej wargi. 

– Chcesz coś powiedzieć? – spytała pogardliwie. – Niepo-
trzebnie, już wszystko wiem. 

Wskazała ruchem głowy. 
– On powiedział pierwszy, nawet wykrzyczał. Miękki był, 

bez przypalania. Dlatego, jak wiesz, gówno warte takie zeznanie. 
Zaśmiała się złośliwie, oczy błysnęły pod kapturem odbi-

ciem ognia. 
– Musi mocy nabrać, żeby było wiarygodne. I nabierze. Ale 

już nieważne, co on powie. 
Dala znak. Cedric znów omiótł wiszące ciało płomieniem. 

Krótko, nawet nie zdążyło zaskwierczeć, lecz wrzask zawibrował 
nad polaną, wwiercił się w uszy. Obaj młodzi banici zapomnieli 
o strachu. Szeroko otwartymi oczami śledzili okrutne widowisko, 
nie chcąc niczego uronić. 

– Popatrz, nic sensownego nie mówi – zdziwiła się Marion 
obłudnie, kiedy krzyk załamał się i urwał na najwyższej nucie. 
Stary banita dosłyszał, zarechotał pod nosem. Odprężył się już, 
jego strachy odeszły na jakiś czas. Znów był panem życia 
i śmierci. 

– A co ma, kurwa, jeszcze powiedzieć?! – wrzasnęła Fabien-
ne. – Po co to wszystko, skoro i tak wiesz?! 

Marion spojrzała zaskoczona. Nie spodziewała się, że pój-
dzie tak szybko. Była przygotowana na kłamstwa i wykręty. Mo-
że nawet na prośby. Albo na rozpaczliwy atak, kiedy dziewczyna 
uzna, że nie ma już nic do stracenia. Ale nie na rezygnację. 

Jeszcze przez chwilę tliło się w niej podejrzenie. Zbyt łatwo, 
Fabienne, jak dotąd była twarda. Ale przyjrzawszy się jej bliżej, 
Marion doszła do wniosku, że przeszła zbyt wiele, by udawać. 
Policzki jasnowłosej nie były już blade, wystąpiły na nich ceglaste 
rumieńce. Nie spoglądała już w oczy, jej wzrok był rozbiegany, 
rzucała szybkie spojrzenia jak zagonione w pułapkę zwierzę. 
Ramiona opadły bezradnie. 

Resztki litości nagle się ulotniły. Ona nie udaje, uznała Ma-
rion, głupia smarkata. Też nie jest nic warta, jak wszyscy dokoła. 
Myśli tylko o tym swoim, jak grzejąca się suka. 

Chciała splunąć, ale zaschło jej w ustach. Dobrze, powie-
działa sobie, czas kończyć. Zobaczymy, czy przydasz się jeszcze 

na coś, durna dziewko, czy i tobie przyjdzie zatańczyć na powro-
zie. 

Oblekła twarz w uśmiech. Chciała, by był jak najbardziej ła-
godny, ale nie potrafiła już się tak uśmiechać, nie dziś, kiedy 
wszyscy zawiedli. Udało jej się przywołać na stężałą twarz gry-
mas, który przypominał bardziej trupie wyszczerzenie zębów. 

Jakąś częścią świadomości Marion zrozumiała, jak napraw-
dę wygląda. I wtedy złość, która udawało jej się dotąd stłumić, 
wyrwała się na zewnątrz. Już nie potrafiła się pohamować, szary, 
rozmazany jesienny poranek utonął w czerwieni. Nie widziała 
już nic, prócz twarzy dziewczyny, wielkich, przerażonych oczu 
z rozszerzonymi źrenicami. 

Skoczyła jak wściekła kocica, gotowa chlasnąć paznokciami. 
Chwyciła Fabienne za włosy, pociągnęła mocno. Tamta, bezwol-
na zupełnie, padła na kolana. Nie próbowała się bronić, nawet 
chwycić dłońmi rąk Marion. Nie starała się oswobodzić. 

Wilczyca szarpnęła brutalnie, przechyliła głowę dziewczy-
ny, zadarła twarz w górę. Przez chwilę patrzyła, jak oczy 
o barwie klarownego, lipcowego miodu wypełniają łzy. Jak ście-
kają po policzkach. Wargi Fabienne drgnęły, ale nie wyrwało się 
zza nich nawet jedno słowo. Żaden dźwięk, prócz przyspieszo-
nych oddechów, które skraplały się w zwiewne obłoczki. 

Prócz trzasku ognia i nieustannego, cichego skowytu skazańca. 
– Tak – szepnęła Marion łagodnie i cicho, ale była pewna, że 

tamta usłyszy każde słowo. – Wiem wszystko, moja biedna 
i głupia Fabienne. Wiem, kto nas zdradził, kto przywiódł 
w zasadzkę. Kto spowodował, że zostałam sama. 

Wyplątała jedną dłoń z jasnych, mokrych od deszczu, spląta-
nych włosów. Nie do końca, od palców ciągnęły się, oplatane wokół 
nich, złote pasma. Chwilę im się przyglądała, i szarpnęła mocno. 

Fabienne nawet nie drgnęła. Nie mogła, Wilczyca drugą rę-
ka trzymała mocno. Jęknęła tylko i zagryzła wargi. 

Marion strzepnęła niedbale dłonią. Część włosów się odle-
piła, ale sporo zostało. Pogładziła dziewczynę delikatnie po po-
liczku, otarła łzę. A może tylko większą kroplę deszczu. 

– Ty tego nie powiesz, prawda? – szeptała dalej. – Choćby 
cię ogniem przypiekać. Nie możesz przecież. Twarda jesteś. 

Obaj młodzi banici spoglądali nic nie rozumiejącym wzro-
kiem na rozgrywającą się scenę. Tak jak i przedtem kaźń, tak te-
raz chłonęli ją szeroko otwartymi oczyma, poszturchując się na-
wzajem. Nie słyszeli słów wypowiadanych przez Wilczycę. Ale 
nawet oni rozumieli, że rozgrywa się coś, co dobrze się nie skoń-
czy. Choć w lesie byli krótko, zdążyli się nasłuchać o okru-
cieństwie Wilczycy. 

Cedric krzywił się bezwiednie. Też nie spodziewał się ni-
czego dobrego. Ale on dokonał już wyboru, wiedział, czyich roz-
kazów posłucha, i ręka nie drgnie mu nawet. Bo stary banita, 
w ostatecznym rozrachunku, zawsze stawał po swojej stronie. 

Wiszącemu, osmalonemu człowiekowi było wszystko jed-
no. Nie rzucał się już, nie skowytał. Tylko jego wargi, pogryzione 
i opuchnięte, poruszały się bezustannie, jakby coś przeżuwał. 
A może się tylko modlił, bezsensownie dziękując Bogu za krótką 
przerwę w mękach. 

– To ja ci powiem, moja mała – Marion udało się wreszcie 
uśmiechnąć – kto jest tym skurwysynem... 

Zawiesiła na chwilę głos. Fabienne nie mogła się odwrócić, 
więc tylko przymknęła oczy. 

– Claymore Ramirez – usłyszała. – Tak, twój niedoszły kochaś. 
Dziewczyna poczuła, jak słabnie chwyt wczepionych we 

włosy palców. Chciała szarpnąć się, wyswobodzić. Nie zdążyła. 
Marion odepchnęła ją otwartą dłonią. Pogardliwie, jak psa. 

Fabienne zatoczyła się, ledwie zdążyła podeprzeć rękoma. 
– Ale on przecież.... 
– Tak – przerwała jej Wilczyca. – On nie chciał. Wywiązywał 

się ze swojego kontraktu, zawartego z dawno zmarłym człowiekiem. 
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Wyciągnęła dłoń. 
– Wstawaj, nie siedź tak tyłkiem w błocie – zaśmiała się 

chrapliwie. – Jeszcze wilka dostaniesz. 
Fabienne z wahaniem ujęła jej rękę zabłoconymi palcami. 

Marion pociągnęła silnie. 
– Chciał się wywiązać – szepnęła znów, kiedy jasnowłosa 

wpadła na nią z rozpędu. Czuła jej gorący oddech na policzku. – 
Dobrze się czujesz? – spytała głośniej. 

Zaskoczona Fabienne dosłyszała w jej głosie szczerą troskę. 
Maron przyciągnęła ją do siebie, dotknęła czoła grzbietem dłoni. 

– Musisz dbać o siebie – powiedziała niecierpliwym tonem, 
z wyrzutem. – Zaraz febra trząść cię zacznie. Jak ty, kurwa, wy-
glądasz, jak nieszczęście... Cała zabłocona... 

Ona całkiem oszalała, dotarło do Fabienne. Nie wytrzymała. 
Przewróciło jej się w tym rudym łbie. 

– Marion, on... – spróbowała jeszcze. Wilczyca uśmiechnęła 
się łagodnie. 

– Spokojnie, dziecko – szepnęła i ujęła Fabienne za rękę. Po-
prowadziła jak małą dziewczynkę do ogniska. 

– Usiądziemy, ogrzejemy się. Wysuszymy odzienie. 
I popatrzymy. 

Wskazała na wiszącego człowieka, niedawno jeszcze towarzysza. 
– Popatrzymy i pomyślimy – ciągnęła, kiedy podeszły już 

tak blisko, że owiał je obie szary dym. Fabienne znów poczuła 
skurcze żołądka. Tym razem smród spalonego mięsa nie był tyl-
ko złudzeniem. 

Zimne palce Marion zacisnęły się mocniej na jej dłoni. 
– Bo widzisz, pewnie chciał dobrze. Ale wszystko spierdolił. 
Jej paznokcie wbiły się w skórę Fabienne, która nie próbo-

wała nawet wyrwać ręki. 
– I dlatego, moja mała, życzę, żeby stała mu się jakaś 

krzywda. Ale nie za duża. Bo mam nadzieję policzyć się z nim 
osobiście, w swoim czasie. 

Dała znak. Cedric uniósł płonącą, smolną żagiew. Za-
skwierczały krople roztopionej żywicy, wgryzły się w skórę 
i w mięśnie. 

Nad bagnistą polaną, otoczoną czarnymi, wyniosłymi ol-
chami, zawibrował wrzask. Trwał długo, zda się bez końca. 
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komentarz K. Night Coleman 
  
Powiem wprost. Poniższy tekst jest pełen bólu. Nie wiem, czy 

w bólu się rodził, niemniej z pewnością towarzyszył mi podczas lektury. 
Gdybym chciał być delikatny, musiałbym zamilknąć raczej na wieki. 
I nie mógłbym napisać, iż jest to kolejne nijakie, kiepsko napisane opo-
wiadanie o niczym. Szanowny Autorze, jak nikt inny w RedAkcji ro-
zumiem mrok w duszy, już pacholęciem będąc, zaczytywałem się prozą 
Egdara Allana, a miłość do Sióstr Miłosierdzia nakazała mi osiedlić się 
w ich rodzinnym mieście. Dlatego tym bardziej uważam, że za takie 
marnowanie gotyckich motywów należy Ci się wielki klaps w dupsko. 
Najlepiej grubym i ciężkim podręcznikiem dla początkujących pisarzy. 

No to jedziemy... 
  
Powoli, delikatnie odgarnąłem włosy z jej szyi. Była prawie 

identycznie blada jak jej twarz.  
Prawie, czyli nie całkiem. Znaczy, odrobinę bardziej purpurowa, fiole-
towa czy cyjanowa? Poza tym zgrzyta mi to ‘identycznie’. Nie wiem, 
czemu, ale ‘tak samo’ chyba zabrzmiałoby lepiej. 
Puder o odcieniu kartki papieru.  
Skromny on. Czemu nie całej ryzy od razu? 
Stojąc za nią widziałem tylko skrawek jej ust,  
Tak blada, że aż transparentna??? 
czarna szminka w niesamowity sposób podkreślała ich kształt. 

Nagle, jak porażona prądem, odchyliła głowę do tyłu gdy 
tylko dotknąłem ustami jej szyi. Wydawała się niesamowicie wy-
głodniała, a mimo to przyjmowała moje pieszczoty z niesamo-
witą gracją. 
Kobiety tak mają. Są pełne gracji z natury. To my, facety, dyszymy żą-
dzą i świszczemy jak parowozy. 
Zacząłem delikatnie przesuwać ustami po jej skórze. Nie miała 
nikogo od miesięcy, czułem to. Ukryta przed światem. Martwa 
dla świata. 
Po pierwsze, przypuszczam, że po skórze na pięcie. Albo pod pachą. 
Wprawdzie pisałeś wcześniej o szyi, ale takie przesuwanie po skórze nie 
brzmi szczególnie erotycznie, a chyba o taki efekt Ci chodziło... Osobiście 
polecam kark, ramiona, uszy i te nieśmiałe zakątki zaraz za uszami. Przy-
dałoby się również odrobinkę więcej inwencji, niż tylko samo przesuwanie 
ustami. Po drugie, ‘nie mieć nikogo od miesięcy’ dla niektórych może 
i faktycznie być równoznaczne z byciem martwym dla świata. Ja przećwi-
czyłem i jakoś żyję. Literacko też to jakoś niekoniecznie musi być tożsame. 

Znalazłem ja pod jednym z klubów. Rzadko w nim bywa-
łem. Posiadał tą niesamowitą atmosferę, która potrafiła mnie 
urzec w 15 min. Po tym czasie nie wiedziałem już co jest snem 
a co jawą.  
Znam parę miejsc, które mnie urzekły (choć nigdy nie sprawdzałem ze 
stoperem po jakim czasie) i muszę przyznać, że w nich bywam częściej. 
W przeciwieństwie do tych, które mnie nie urzekły. W tych bywam rza-
dziej, albo wcale. 
Była kompletnie pijana. Topiła swoje smutki..? Nie. Wprowadza-
ła się w stan, który umożliwiałby jej duszy normalną egzystencję 
w tym chorym świecie. 
Kiedy ja jestem _kompletnie_ pijany, moment _wprowadzania się_ 
w stan mam z reguły już dawno, dawno za sobą. Poza tym jakoś zapo-
mniałeś doprecyzować na jakąż to chorobę zapadł ów świat i czy jest to 
zaraźliwe.  

Nie potrafię do końca powiedzieć czemu ją ze sobą zabrałem.  
No właśnie. Gdyby Autor wiedział, po co ją bohater ze sobą zabrał, 
pewnie wyszłoby z tego lepsze opowiadanie. Nie mówiąc już o tym, że 
w świetle późniejszych wydarzeń bohater powinien wiedzieć dokładnie. 

Była niesamowicie piękna. 

Mnie by wystarczyło za powód, swoją drogą... 
Tak, byłem w stanie to dojrzeć w delikatnym, szaro-niebieskim 
świetle przed wejściem do Hellish House.  
Przepraszam, czy jest na sali ktoś, kto potrafiłby sobie wyobrazić szare 
światło? Niebieskie rozumiem, ale szary, to kolor, który się chyba świa-
tłu nie przytrafia zbyt często...  
Miała taki niewinny wyraz twarzy.  
Aha, jasne. Gotka z czarną szminką na ustach o niewinnym wyrazie 
twarzy. Akuuuuurat.  
I te oczy, jednym dotykiem swojego wzroku potrafiła zamrozić 
moje serce w kilka sekund.  
Wiem, podobno wzrokiem można rozbierać. Umiejętnie dotykać pewnie 
też. Ale jeśli będziemy używać wzroku nieumiejętnie, to szybko okaże 
się, iż wzrokiem można również usmażyć frytki. Nie mówię już o tym, 
że znów brakuje jakiegoś rozwinięcia, paru słów więcej, wyjaśnienia.  
Miała na sobie czarny, skórzany płaszcz. 22 lata, tyle wtedy miała 
choć przysiągłbym iż w tamtym momencie wyglądała o wiele 
młodziej.  
Ponieważ przeczytałem tekst do końca, wiem, że jakoś brakuje okazji do 
przekonania się, ile dokładnie miała lat w tamtym momencie. No i jeśli 
wyglądała o wiele młodziej niż 22, to nic dziwnego, że stała przed klu-
bem. Po prostu nie wpuścili gówniary do środka. 
Stała oparta plecami o ścianę, z opuszczoną jakby z bezsilności 
głową.  
Już się gubię. Stała oparta plecami o ścianę, ale on stał za nią (widząc jej 
pomalowane na czarno usta). Ściana nie przeszkodziła mu również ca-
łować ją w szyję (chyba gdzieś w okolicach karku, bo chwilę wcześniej 
stał za nią, widząc jej czarne usta), a do tego ma opuszczoną (z bezsilno-
ści? Przecież jest nawalona jak ruski plecak!) głowę, choć wciąż widać 
jej usta, jeśli się stanie za nią, czyli gdzieś w ścianie... 

Instynkt, który mną pokierował był po części podyktowany  
Instynkt nie jest podyktowany. Instynkt dyktuje. Między innymi teksty 
jak ten. 
dziwną chęcią zaopiekowania się tym biednym stworzeniem, 
z drugiej strony potrzeba znalezienia towarzysza w beznadziei 
tego wieczoru.  
O! Więc wieczór był beznadziejny? To ci nowina...  
Poszliśmy do mnie. Poprosiła o coś do picia. Miałem tylko czer-
wone wino.  
Shame on you! Poza tym she would never drink. Wine...  
Znalazłem w dwa kieliszki  
Zuch chłopak!  
i w drodze powrotnej z kuchni, z butelka pod pacha zatrzymałem 
się przed moim sprzętem grającym.  
Jaki eufemizm ładny...  
Przypominał on bardziej makietę potężnej czarnej fortecy  
Mitoman!  
niż cokolwiek co mogłoby służyć do odtwarzania muzyki. Zasta-
nawiałem się moment. Rąbkiem oka ujrzałem zakurzoną płytę 
wystającą spod ‘mojej fortecy’.  
Czy naprawdę nagrzeszyłem aż tak ciężko, żeby zasłużyć na ten tekst? 
I wytykanie takich drobiazgów? Rąbkiem oka? I cała ta ‘forteca’ zno-
wu...  
Jak ona się tam znalazła. Lekko zdmuchnąłem z niej kurz 
i włożyłem do odtwarzacza. Autumn. ‘Even Now’. Cudownie. 

Nalałem wina do kieliszków. Podałem jej jeden z nich za-
maszystym choć jednocześnie ostrożnym ruchem ręki.  
Nie da się. Rozlałem dwie pieprzone butelki. Rozchlapałem na podłogę, 
sofę i pilota od telewizora. No normalnie, nie da się. A co się potem na-
słuchałem...  
Sięgnęła po niego i w niezgodny z prawami fizyki sposób, z na-
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chylona do przodu głową i wzrokiem utkwionym we mnie, wy-
piła całą jego zawartość.  
To umiem. Może dlatego, że zawsze byłem słaby z fizyki, więc nie wiem, 
co jest niezgodne z jej tak zwanymi prawami.  
W tym momencie ledwie widziałem jej oczy i nie wiem czy była 
to wina ilości alkoholu, którą wypiłem tego dnia czy agresywne-
go, ciemnego makijażu który miała na sobie.  
A może po prostu faktu, że była pochylona, więc generalnie ciężko było 
dostrzec jej oczy o ile nie leżało się na podłodze?  
Nadal były brązowe choć teraz nie wyglądały już jak oczy zagu-
bionego dziecka lecz jak oczy kobiety czującej specyficzny sposób 
pożądania.  
Specyficzny, powiadasz... Ale, żeby opisać już wyobraźni nie stało, co? Poza 
tym, chciałem nieśmiało zauważyć, wcześniej o oczach zagubionego dziecka 
nie było ani słowa. Więc skąd stwierdzenie, że ‘nie wyglądały już’? 

Zaczęła powoli tańczyć. Wyglądała jak liść na wietrze, nie-
siony nie tyle własną wolą co niesamowicie klimatyczna muzyką. 
Tak, muzyka była idealna na tą chwilę. 
Hm... No dobrze, przyznaję z ręką na sercu, nie mam pojęcia o tym ze-
spole. Jeśli napiszesz, że grało U2 czy Depeche Mode, to możesz przy-
puszczać, że większość czytelników będzie w stanie się do tego jakoś od-
nieść. To, że lubisz Autumn oznacza mniej więcej tyle, co fakt, że ja lu-
bię Relatives Manschsein. Trudno o tym podyskutować w towarzystwie. 
Jeszcze trudniej oczekiwać od czytelnika, że zrozumie, iż muzyka fak-
tycznie była idealna na tę (niekoniecznie ‘tą’) chwilę.  
Odwróciła się do mnie tyłem, jednocześnie ocierając się o moje 
ciało  
Całe? Mogę ją poznać? 
kontynuowała swój taniec. Zatrzymałem ją lekko chwytając jej 
ramiona. Obydwoje zamknęliśmy oczy. 

  
Obudziłem się jak co rano, z ogromnym bólem głowy.  

To się nazywa patologia. I spory przeskok fabularny. 
Nie pamiętałem znów co robiłem wczorajszego wieczoru.  
Jeśli ‘znów’ to lepiej byłoby użyć ‘poprzedniego’. Ja wiem, że czasy 
w języku polskim nie są aż tak konsekwentne, jak w angielskim, czy buł-
garskim, ale wciąż jednak przydaje się odrobina wyczucia.  
Właściwie to nie pamiętam wydarzeń z żadnego wieczoru 
w moim życiu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.  
To jakim cudem ów biedny narrator z amnezją zdołał opisać wyda-
rzenia owe, ha? 
Strasznie zaschło mi w gardle. Podniosłem głowę z łóżka  
Muchos głowas... Moja mieści się na poduszce, a i tak nie zajmuje całej.  
o rozejrzałem się po pokoju. Zaraz. W ustach czułem smak za-
schniętej krwi. Cholera. Wiedziałem, że za dużo pale ale nie wi-
działem, że dorwie mnie to tak szybko. 
Ja też dużo palę. Może nie za dużo, ale jednak sporo. Znam również 
smak krwi, bo parę razy zdarzyło się w życiu skaleczyć, normalna rzecz. 
Smak krwi opisałbym raczej jako słonawy i żelazisty, ale w żaden sposób 
nie skojarzony z posmakiem papierosa. Wiem, nie palę innych rzeczy, 
ale i tak nie przypuszczam, żeby dawało się to w jakikolwiek sposób po-
równać. No i co dorwie? Cholera? Mnie dorwała już dawno. Jakoś po-
między tytułem, a pierwszym akapitem. 
Pobiegłem do lustra, obejrzałem dokładnie swoją twarz i wnętrze 
jamy ustnej. Zaschnięta krew była wszędzie.  
O dżiza... Zatrzymaj się na chwilę, usiądź na kamieniu i zastanów. 
A najlepiej sam przeczytaj, co napisałeś. Jeśli zaschnięta krew była 
wszędzie, to znaczy, że na całej twarzy, tak? Jeśli ktoś podchodzi do lu-
stra i widzi, że ma zaschniętą juchę na całym ryju, to naprawdę będzie 
zawracał sobie sempiternię zaglądaniem w migdałki? 

”Eeh, czas umierać panie Votsirk”- powiedziałem do siebie. 
Wróciłem do łóżka.  
Naturalna kwestia do wypowiedzenia i całkowicie naturalna reakcja. 
Nie ma sprawy, panie... jak mu tam było? 
Zbliżając się do niego zauważyłem, iż z drugiej jego strony coś 
wystaje. To była kobieta. 

W przeciwieństwie do żyrafy, rączki od patelni, końcówki gramatycznej, 
wyciora i paradygmatu, które zazwyczaj wystają z mojego łóżka.  
Naga, martwa Gotka.  
Bez względu na stosunek emocjonalny nazwy subkultur wciąż piszemy 
z małej litery. Chyba, że akcja opowiadania nagle cofnęła się o jakieś 
dziesięć stuleci wstecz i mówimy teraz o przynależności plemiennej. 

Byłem przerażony. Wyglądała tak ślicznie w świetle wpada-
jącym przez odsłonięte okno. Śpiąca piękność. Po chwili przera-
żenie jakby rozpłynęło się w powietrzu. Przyłapałem się na tym, 
iż w dziwnie perwersyjny sposób zacząłem zachwycać się pięk-
nem jej martwego ciała. Odgarnąłem z jej szyi czarne włosy, ob-
cięte dokładnie w ten sposób, który tak bardzo uwielbiałem.  
Lekko za lewym uchem? O tak, wiem, o czym mowa. Też lubię.  
Nagle odskoczyłem. Na jej szyi znajdowały się plamy zaschniętej 
krwi,  
Dość nieoczekiwana reakcja jak na gościa, który budzi się z gębą umaza-
ną posoką, a potem znajduje gołego trupa we własnym łóżku, z którego 
zresztą wstał, nie zauważywszy, że z drugiej strony wystaje. Może dla-
tego, że z drugiej strony. W każdym razie, po głaskaniu szyi denatki od-
skakiwanie wydaje się już wręcz nie na miejscu. 
wśród których zauważyłem również dwa głębokie ślady po 
ugryzieniu. Przerażenie powróciło ze zwielokrotnioną siłą. Wte-
dy zrozumiałem. 

 
Szczęściarz... 

  
 

No dobrze, śmiechy śmiechami, ale w kącie stoi jeszcze całkiem spore 
wiadro pomyj do wylania... Drogi Autorze, powyższy tekst się nie na-
daje. Do niczego. Może poza ćwiczeniem wrodzonej złośliwości redak-
tora tego paskudnego Fahrenheita. Osobiście, nie bronię pisania niko-
mu. Nie dyskutuję o pomysłach, te przychodzą, kiedy chcą, i nigdy ich 
nie ma na zawołanie. Z całą pewnością opowiadanie atmosferą jest bli-
skie Twemu sercu, tylko po prostu nie ma w nim nic, co tę atmosferę 
w jakikolwiek sposób przybliżyłoby czytelnikowi. Dodatkowo wykona-
nie jest gorsze niż złe. 

 
Co oznacza, ni mniej, ni więcej, że aby myśleć o jakichkolwiek publi-
kacjach, powinieneś napisać jeszcze trzydzieści tekstów, dokładnie je 
wszystkie samemu przeczytać (najlepiej po kilku miesiącach, kiedy 
sam już zapomnisz dokładnie, ‘co poeta miał na myśli’), schować do 
szuflady i dopiero trzydzieste pierwsze przysłać do oceny. Kto wie? 
Może będzie dobre. W oparciu o powyższy tekst ja nie zdecyduję się 
zgadywać, bo póki co nie widać w tym nic więcej ponad samą chęć pi-
sania. Co jest chwalebne, acz dalece niewystarczające. 

 
Amen. 
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