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W

itaj drogi czytelniku przed tobą Krwawnik 2, czyli antologia z Pozornie
martwej strefy. Opowiadania, które znajdują się w tym zbiorze zostały wybrane
przez redakcję serwisu. Każdy mógł napisać opowiadanie i wysłać je do nas – z
nadesłanych wybraliśmy naszym zdaniem najlepsze.
Podobnie jak w pierwszej części przed tobą autorzy bardziej lub mniej
rozpoznawalni, lecz wszystkich jednoczy miłość do grozy, a dzięki niej możemy się
cieszyć przerażającymi historiami.
Mam nadzieję, że każdy miłośnik horroru znajdzie swoje ulubione opowiadanie w
tej publikacji – takie którego długo nie zapomni.
Pamiętaj jednak, że nie nakładaliśmy na naszych autorów żadnych ograniczeń i
opowiadania mogą przerazić ciebie, wywołując niekończący się strach.
W tym miejscu możesz się jeszcze dobrze zastanowić i podjąć decyzję czy aby na
pewno chcesz przeczytać tą krwawą książkę.

Piotr Dubas
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Piotr Borowiec

Piotr Borowiec – urodziłem się w roku 1980. Jestem fanem literatury grozy, bywam jej
autorem. Rok temu zadebiutowałem zbiorem „Wszystkie Białe Damy”. Moje teksty można
też przeczytać w „Magazynie Histeria”, „Grabarzu Polskim”, „Krypcie”, „Szortalu”, na
portalu polskagroza.pl, blogu Okiem na Horror, a także antologiach „Horror na Roztoczu 2”,
i „Krew Zapomnianych Bogów”. Jestem również członkiem redakcji kwartalnika „OkoLica
Strachu”, gdzie odpowiadam za publicystykę.
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Coś za coś
1. Zmarli przychodzą do żywych
Trzydzieści lat uczestniczenia w sekcjach zwłok, ekshumacjach i
oględzinach miejsc zdarzeń nie mogło pozostać obojętnym. Makabra atakowała
wzrok oraz węch, przychodziła codziennie w godzinach funkcjonowania
prokuratury. Przynosiła ze sobą obrazy które wracały, niekiedy jako sny, czasem
jako skojarzenia. Popsuta lalka wnuczki, Marysia trzyma oddzielnie główkę,
oddzielnie rączkę – siedemnastoletnia samobójczyni, wolała śmierć na torach niż
przyznać się rodzicom, że jest w ciąży. Rozbita butelka soku malinowego, gęsty
płyn oblepia kawałki szkła – śmiertelny wypadek na krajowej E40, kierowca
uderzył głową w szybę. I z szyby, i z głowy niewiele zostało. Tak działały
skojarzenia, lecz koszmary były gorsze. Chyba.
Prokurator Jan Mielnicki, jadąc do szpitala, starał się nie myśleć o śnie,
jaki nawiedził go poprzedniej nocy. Im bardziej się starał, tym gorzej mu to
wychodziło. Zmarły przyszedł do niego w ciemnej, szpitalnej kostnicy. Mówił coś,
tłumaczył, może przekonywał albo ostrzegał. Stary prawnik pamiętał szwy, jakie
znaczyły ciało poszatkowane sekcją, sine wargi poruszające się w długim
monologu, błysk stalowej klamki w drzwiach chłodni. I pojedyncze słowa, które
nie układały się w zwarty przekaz.
Dość tego. Za dnia zbyt dużo widuje martwych ludzi, aby jeszcze ich
słuchać w nocy.
Parkując na niemal dokumentnie przepełnionym parkingu, Mielnicki
ponuro pomyślał, że za kilka minut zobaczy kolejnego trupa. Trzy dni wcześniej
znalazł go patrol policyjny, powieszonego w lasku koło elektrociepłowni.
Ewidentne samobójstwo, ale sekcja musiała być przeprowadzona, prokurator miał
obowiązek w niej uczestniczyć, co często sprowadzało się do obejrzenia ciała,
zanim jakaś hiena z zakładu pogrzebowego przejmie zwłoki.
Szpital, szpitalna sceneria i rekwizyty. Postacie w kitlach, zapach środka
dezynfekującego. Pacjenci w spranych piżamach, snujący się bezmyślnie.
Odwiedzający z siatkami wypchanymi mandarynkami i słodyczami. Wszystko to
wywoływało inne skojarzenia, budziło odmienny niepokój. Sto czterdzieści
kilometrów dalej młody człowiek umierał, oczekując na przeszczep serca.
Wrodzona, nieoperacyjna wada, zabójcza kombinacja genów, czyli upiorny
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prezent od przodków, za przekazanie którego nikt nie ponosił winy.
Zmarli, zachowujący się jak żywi i żywi, którzy niebawem dołączą do
zmarłych zajmowali myśli prokuratora, gdy dawał się obejmować przez chłód
szpitalnych podziemi. Kostnice ulokowano na najniższym poziomie kompleksu,
daleko od operacyjnych sal i gabinetów zabiegowych. Ci, którzy przegrali batalię
o życie, lądowali z dala od głównego frontu walki. Zajmował się nimi doktor
Nawrocki, jeden z niewielu medyków w Rzeszowie, mających uprawnienia
lekarza sądowego. Patomorfolog czekał już przed wejściem do pomieszczenia
sekcyjnego.

Dzień dobry, panie prokuratorze. – Uścisk dłoni medyka był
nieprzyjemny, spocona skóra lepiła się do ręki prawnika – Dziś to formalność,
przedstawię wyniki sekcji, podpiszę protokół a pan da zgodę na wydanie ciała
trupiarzowi. Czeka już na zewnątrz z karawanem.
Szybko przeszli przez ciasną salę sekcyjną, lawirując między stołami, szafą
formalinową i stolikami na instrumenty. Kostnica przywitała ich chłodem i
półmrokiem. Przepalić się musiała przynajmniej jedna świetlówka, Mielnicki
nigdy wcześniej nie widział, żeby było tu tak ciemno.
Widział. W swoim śnie.
Twoje dziecko umiera. My go nie chcemy. Potrzebujemy porządku i tych,
którzy go naruszają. Chcieli mnie, a teraz chcą człowieka, którego śmierci
potrzebujesz. Pragniemy spokoju, a ty nam go możesz dać. Ty i twoje dziecko.
Jesteście na granicy, pomiędzy życiem i śmiercią, więc możecie nas słuchać.
Pierwszy odruch: uciec. Miejsce z paskudnego snu, z majaku, w którym
umarli mówili jakieś ważne rzeczy uwalniało wspomnienia z nocy. Mielnicki
poczuł strach, czując, że rzeczywistość łamie swoje podstawowe prawa. Nie miał
też ochoty na dalsze przypominanie sobie usłyszanych w nocy słów.
- …obrażenia kręgów szyjnych, bardzo charakterystyczne. Nastąpiło, już...
sekundę... złamanie kręgu szczytowego, uszkodzenie pnia mózgu oraz górnej
części rdzenia szyjnego. Musiało to doprowadzić do natychmiastowej śmierci na
miejscu zdarzenia...
Mielnicki nie słuchał beznamiętnego słowotoku lekarza. Zajęty był
perswadowaniem sobie rzeczy, które jeszcze pół godziny wcześniej wydawały się
oczywiste. Umarli nie mówią. Pomieszczenia z koszmarów nie istnieją realnie.
Dialog z samym sobą nie przynosił efektu, a przerażony człowiek zaczął
dostrzegać resztę szczegółów. Szwy, puste oczy, sine usta. Wszytko identyczne jak
we śnie, prawnik był pewien, że wargi zaraz poruszą się, aby dokończyć
przemowę:
Całe życie patrzyłeś na śmierć, śmierć patrzyła się na twojego syna przez
całe jego życie. Trzeba to zmienić. Ty już jesteś prawie głuchy i niemal ślepy na
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nasze sprawy. Ale masz władzę. Pijaczek, nędzna szuja, jest w twojej władzy.
Zwolnij go, jeszcze dziś ma być na wolności.
Zmysły dalej rejestrowały szczegóły otoczenia. Słaby blask neonowych
lamp, obojętny chłód stalowych stołów, włosy łonowe w pachwinach zwłok.
Kafelki. Twarz nieboszczyka na sekcyjnym stole była twarzą zjawy z koszmaru.
Półki chłodni, w których przetrzymywano zwłoki, nie różniły się niczym od tych
ujrzanych nocą. Sine kropki w miejscach, gdzie nici szwów przeszły przez martwą
skórę, ciche brzęczenie pracujących świetlówek. Tym obrazom towarzyszył
monotonny głos lekarza:
 ...pozwala w miarę dokładnie ustalić czas zgonu na 19 października,
między godziną 21:00 a... Panie prokuratorze, wszystko w porządku?
Nic nie było w porządku, nie mogło być, nie tu, nie teraz. Każda sekunda
spędzona w kostnicy przynosiła kolejne detale ze snu, które Mielnicki
przypominał sobie i rozpoznawał.
Pierwszy odruch stał się w końcu
zrealizowanym działaniem. Mielnicki nie tyle wyszedł z prosektorium, co z niego
wybiegł. Pokonując salę sekcyjną potrącił jedną z szafek, metalowy mebel uderzył
boleśnie w łydkę. Objawy paniki ustąpiły dopiero po kilku sekundach, a i to nie
wszystkie. Koszula pod marynarką robiła się coraz bardziej mokra od potu.

Często ma pan takie symptomy? - Nowacki, który wyszedł za
prokuratorem, najwyraźniej czekał ze swoim pytaniem, aż ten się uspokoi.

Nie. To nie są żadne... symptomy... - Były, rzecz jasna, z czego
prawnik doskonale zdawał sobie sprawę.

To wyglądało jak klasyczny atak nekrofobii. Pierwszy raz coś
takiego się zdarzyło?

Tak.

Pan zajmował się wypadkami śmiertelnymi jeszcze gdy
przychodziłem do tego szpitala na praktyki. Nie znam się na tym, ale może są to
objawy wypalenia zawodowego? Jakby co, mam kontakt do psychologa, który się
zajmuje takimi przypadkami.

Dziękuję, chyba nie będzie potrzebny. Da pan ten protokół.
Lekarz może mieć rajcę, pomyślał Mielnicki, biorąc od Nowackiego
podpisane dokumenty. Takie reakcje i zachowania nie były normalne. Może ma to
związek z chorobą Michała? Strach przed śmiercią syna, przejawiający się
objawami lękowymi w zetknięciu ze zwłokami. Z drugiej strony to nie same ciało
wywołało lęk, lecz zbieżność sytuacji z kostnicy ze snem. Nieważne. Prokurator
szybkim krokiem odszedł w kierunku bocznego wejścia do szpitalnego korytarza.
Tego, którym wywożone są zwłoki. Pozostał do wykonania jeszcze jeden
nieprzyjemny obowiązek.
Zaraz za solidnymi drzwiami, oznaczonymi wściekle czerwonym
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napisem „wyjście tylko dla upoważnionych” czekał przedsiębiorca pogrzebowy.
Oparty o karawan, w czarnym i drogim garniturze. Włosy zaczesane do tyłu,
ciemne okulary przeciwsłoneczne, tkwił w bezruchu, w cieniu rzucanym przez
gmach szpitala. Mielnicki poczuł falę niechęci, wręcz obrzydzenia do tego
człowieka.

To znowu pan?

Proszę?
Prokurator nie widział wzroku przedsiębiorcy, ukrytego za ciemnymi
szkłami okularów, ale był pewien, że ten patrzy się na niego ze zdziwieniem.

Nic. Po prostu zważyłem, że spośród wszystkich, dwudziestu
bodajże, przedsiębiorców pogrzebowych w tym mieście, pan najczęściej zjawia się
na miejscu zdarzeń śmiertelnych, potem odbiera ciała ze szpitala. Spośród
wszystkich rzeszowskich grabarzy chyba panu najlepiej idzie zarabianie na
samobójstwach i wypadkach.
Przedsiębiorca, zanim odpowiedział, ściągnął z twarzy okulary. Jego
wzrok nie wyrażał irytacji ani nawet zdziwienia. W brązowych źrenicach i
przekrwionych białkach widać było jedynie zmęczenie. Oraz jakiś spokój,
opanowanie człowieka, który widział i uczynił zbyt dużo, aby przejmować się
napastliwymi uwagami starego frustrata. Mielnicki poczuł zażenowanie własnym
zachowaniem.
- Panie prokuratorze. Nie jestem grabarzem, tylko przedsiębiorcą
pogrzebowym. Wiem, jaką... jaką opinię mają ludzie z mojej branży w Polsce. I
jest ona zasłużona, ale nie dzięki mnie. Nie łamię prawa i nie ma najmniejszych
podstaw, aby przedstawiciel prokuratury miał rzucać mi jakieś aluzje. Poza tym
pan również jest na miejscu każdego zdarzenia śmiertelnego, również pobiera z
tego tytułu wynagrodzenie, a otrzymuje je za wykonywanie swoich obowiązków.
Ja również je mam, a tkwię na tym parkingu dwie godziny. Podpisze mi pan zgodę
na wydanie ciała z zakładu medycyny sądowej?
Kolejny papier, następny podpis. Prawnik podał przedsiębiorcy
dokument, potem odszedł bez słowa pożegnania na parking. Wsiadł do
samochodu, lecz nie odjechał od razu. Siedział w środku, mrużąc oczy oślepione
październikowym słońcem i myślał o tym, co mu się przytrafiło. Trzydzieści lat
pracy w prokuraturze, dwa lata do emerytury. To jego najczęściej kierowali do
zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Wypadek w fabryce? No to Mielnicki.
Przedawkowanie polskiej heroiny? Nie ma problemu, trup tydzień gnił na melinie,
więc niech stary to weźmie. Przyzwyczajony jest. Do groźby, że serce syna może
odmówić posłuszeństwa w każdej chwili, też się przyzwyczaił.
Będzie musiał się wziąć w garść, przestać użalać nad sobą i ruszyć do
prokuratury. Protokół z sekcji dołączyć do akt i zamknąć sprawę, bowiem nic nie
9
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wskazuje, że samobójca zginął w związku ze zdarzeniem noszącym znamiona
przestępstwa. Potem będzie musiał podjąć decyzję w sprawie alkoholika,
zatrzymanego dzień wcześniej za prowadzenie po pijaku. Trzeba albo go
wypuścić, albo zwrócić się do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.
Facet już siedział za picie za kółkiem, sędzia pewnie przychyli się do stanowiska
prokuratury.
Zwykły pijaczek, taka nędzna szuja, której los uzależniony został od
decyzji prokuratora. Przerażenie, lepka atmosfera koszmaru, lodowata pięść
torująca sobie drogę z żołądka ku przełykowi, wszystko to opadało na
Mielnickiego w momencie, gdy po raz kolejny przypomniał sobie słowa zjawy ze
snu. Przecież to o nim mówił martwy człowiek. Prokurator odpalił silnik i ruszył w
kierunku swojego urzędu. Jadąc, starał się opanować drżenie rąk. Wiedział, że
pierwszą czynnością jaką podejmie, będzie przekazanie decyzji o zwolnieniu
zatrzymanego. Strach nie pozwolił mu nawet na dopuszczenie do siebie myśli, że
decyzja może być ona inna.
2. Żywi przychodzą do zmarłych
Deszcz z subtelnej mżawki przechodził w ulewę. Dojrzała jesień
fundowała częste zmiany pogody, ranki mogły być pochmurne, wieczory jasne i
ciepłe. Tej nocy, w którą Piotr Róznowicz dokonał swojego ostatniego
Przywołania, było akurat odwrotnie. Chmury zbierały się konsekwentnie od
południa, zmieniając wspomnienia bardzo pogodnych pierwszych godzin dnia w
jakąś abstrakcyjną kpinę. Wysiadając na parkingu przed swoim zakładem
pogrzebowym, przedsiębiorca nie mógł wprost uwierzyć, że moment, w którym
odbierał ciało ze szpitala, cieszył ostrym słońcem i wysoką temperaturą.
Biegł, uważając jednak, aby nie poślizgnąć się na mokrym asfalcie.
Zatrzymał się dopiero przy drzwiach do budynku gdzie mieściło się jego miejsce
pracy. Przystanął, rozejrzał się, skupiając przez kilka sekund uwagę na pojeździe
zaparkowanym przy przeciwległym boku placu. W ciemnym Passacie nie
dostrzegł nikogo, po prostu auto na pustym parkingu, pewnie któregoś z
mieszkańców pobliskiego osiedla.
Zresztą kto miałby go śledzić, czego miałby się bać? Róznowicz,
wchodząc do zakładu, sam sobie wyrzucał idiotyczne zachowanie. Wiedział, z
czego ono się bierze, znał przyczynę irracjonalnej obawy, co tylko potęgowało
irytację na siebie. Łamał tabu, naruszał porządek, tym samym skazując się na
niepokój i poczucie winy. Jednak to nie ze strony ludzi, zaparkowanych pojazdów,
służb i instytucji świata żywych powinien obawiać się konsekwencji. Bez sensu,
przecież już za późno na rozważania o skutkach i ewentualnej karze.
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Zakład pogrzebowy to przede wszystkim przedsiębiorstwo. Jednostka
ekonomiczna, podmiot na rynku, inwestujący kapitał, nastawiony na osiągniecie
zysku. Róznowicz to wiedział i szanował, całe funkcjonowanie przedsiębiorstwa
„Charon” zostało poddane logice ekonomicznej kalkulacji zysków oraz strat.
Także wystrój i wyposażenie. Nie mogło być zbyt drogie, meble oraz sprzęty
szybko tracą na wartości. Nie mogło też być zbyt tanie, tandeta zabija renomę. W
sali, gdzie wystawiano zwłoki dominowała elegancja, właśnie to pomieszczenie
zapamiętywali klienci. Nie mieli dostępu do pokoju, w którym przygotowywano
ciała, tam liczyła się przede wszystkim funkcjonalność. Z tego też względu
Przywołania miały miejsce w salce z boku zakładu.
Jasne światło energooszczędnych lamp przejęło w posiadanie wyłożone
kafelkami pomieszczenie. Wszystkie sprzęty, akcesoria, całą infrastrukturę śmierci
Róznowicz zepchnął do ściany. Stół do mycia ciała dał się szybko złożyć, wózek
do transportu trumien gładko wyjechał ze środka sali. Funkcjonalność rządziła też
przygotowaniem do Przywołania. Świecę, kadzidło, klatkę z chomikiem, sztylet
oraz czarną, grubą kredkę przedsiębiorca wyjął z szafki w rogu. Na podłodze
pojawił się szybko pentakl, każdy jego róg ozdobiły runy odpowiednich
Demonów. W środku znaku można było ułożyć już ciało.
Nawet zamordowanie żywego stworzenia nie wywoływało u Róznowicza
tyle odrazy, co właśnie ten moment. Oczywiście, konieczność zarżnięcia jakiegoś
zwierzęcia, aby świeżą krwią skropić kadzidło, nie sprawiała przyjemności.
Jednak spojrzenie w twarz nieboszczykowi, którego spokój zostanie naruszony,
budziło obrzydzenie i lęk.
Z drugiej strony, ten akurat zmarły nie mógł mieć po Tamtej Stronie
spokoju.
Róznowicz znał go. Kojarzył tę twarz, wyrażającą już za życia zmęczenie
życiem. Widział go nie raz na mieście, z młodszą o kilkanaście lat żoną, która nie
miała chyba zamiaru zestarzeć się jak on, brzydko i upokarzająco. Zresztą on
chyba też nie. W rok po zaginięciu kobiety powiesił się. Samobójca, znakomicie.
Żonę też widywał, w klubach nocnych i dyskotekach. Przychodziła sama,
urocza i ostentacyjnie kipiąca życiem, wychodziła z jakimś facetem. Gdy zniknęła,
nikt na poważnie jej nie szukał. Mąż zgłosił zaginięcie, jej oraz sporych zasobów
gotówki z domu. Nie starał się odnaleźć ani zguby, ani kobiety. Policja również
uznała, że rozrywkowa paniusia prysnęła, zostawiając wielokrotnie zdradzanego
ślubnego. A więc nie dość że samobójca, to jeszcze upokarzany przez lata,
nieszczęśliwy człowiek. Jeszcze lepiej. Tacy odpowiadali na Przywołanie szybciej.
Może nawet nie będzie konieczna krwawa ofiara i pośrednictwo władców? Lepiej
jednak z krwią, tu liczyła się szybkość.
Zgasło syntetyczne światło, zastąpione przez spokojny blask świec. Przed
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ciałem, ułożonym dokładnie na środku pentaklu, Róznowicz położył misę z
kadzidłem. Po lewej stronie zwłok umieścił dokładną mapę Rzeszowa,
przyciśniętą ołowianą kulą, po prawej tabliczkę ouija. Teraz przyszła pora na krew.
Nie, nie było to przyjemne, nawet nie pomagała świadomość, że Asyryjczycy
używali do Przywołań krwi małych dzieci. Oni musieli znać wszelkie odpowiedzi,
mieć dostęp do każdej informacji, której zapragnęli. Wiedza potrzebna im była do
przygotowań kampanii wojennych, gdy podbijali teren od Nilu aż po Eufrat.
Bo przecież to właśnie informacja determinuje skuteczność każdych
działań, nie tylko militarnych, lecz i gospodarczych.
Nieprzyjemny zapach palonych ziół zmieszanych z krwią wypełniał
pomieszczenie. Dym osuwał się ku podłożu, jego kłęby otulały blask świec.
Róznowicz wolno opadał na kolana, starał się skoncentrować, skupić myśli na celu
całego rytuału. Oddać cześć Aniołom, przywołać zmarłego, wydrzeć jego wiedzę,
niezależnie od tego, czy chce mówić, czy nie. Oni są poza czasem i poza
przestrzenią, lecz widzą je. Mogą więc wskazać bardzo dokładnie i miejsce i
godzinę.

Przede mną Sytri, za mną Agares, po lewej Mitocht, po prawej
Amon. Samael, anioł śmierci, ten, który przynosi wyroki, ten, który wstrzymuje
egzekucje, pośrodku gwiazdy. Zmarli słyszą anioły, zmarli widzą anioły. Prosi was
pokorny sługa! Uniżony niewolnik, z darem dymu i krwi. Wezwijcie dla mnie
duszę Marka Jana Patlewicza!
Cisza jakby stała się wyraźniejsza, półmrok pogłębił się. Małe
pomieszczenie, na co dzień miejsce banalnych procedur, stało się oddzielnym
wszechświatem, który odseparowało od normalnej rzeczywistości coś więcej niż
tylko ściany i kafelki.
Demony usłyszały. Potężne istoty rządzące zaświatami spełniły prośbę
Różnowicza. Ale nic więcej oprócz wezwanie zmarłego nie zrobią. Chyba że
przynieść im dar bardziej intrygujący niż krew chomika. Teraz czas na tych,
których się nie prosi. Im należy po prostu wydać polecenia.

Kiedy i gdzie następny człowiek dołączy do was? Pytam się Marka
Jana Patlewicza, zmarłego trzy dni temu. Czy jesteś, Marku Janie Patlewiczu,
tutaj? Wskaż miejsce i godzinę śmierci następnej osoby w tym mieście. Nie chcę,
abyś powiedział mi kto, wskaż gdzie i kiedy.
Połominie świec nawet nie drgnęły, dym nie zafalował, nie poruszyło się
żadne z dwóch martwych ciał w pomieszczeniu, ani człowieka, ani gryzonia.
Również tabliczka i metalowa kula pozostały w bezruchu. Żadnych znaków, że
Przywołanie odniosło skutek. Jednak oni odpowiadali, zawsze.

Pytam się, Marku Janie Patlewiczu, gdzie?
Wolno, bardzo wolno, kawałek ołowiu potoczył się po papierze. Jakby
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niechętnie, jakby coś więcej niż prawa fizyki przytrzymywały metal. Kula
zatrzymała się na mapie, wskazując rondo na Langiewicza, blisko centrum miasta,
około trzech kilometrów od cmentarza.

Pytam się, Marku Janie Patlewiczu, kiedy?
Oni zawsze odpowiadali. Po to Róznowicz postawił tabliczkę. Tak było
najłatwiej, zazwyczaj skutkowało i tym razem przyniosło rezultaty. Pierwsze
poruszenie, kieliszek prześlizgnął się po wypolerowanym drewnie, zatrzymał się
na literze Z. Drugie poruszenie, szkło powędrowało na symbol A. Trzeci ruch
zakończył się na R, następnie przyszła kolej na A, potem na Z. Tyle przedsiębiorcy
pogrzebowemu wytaszczyło.
Zaraz, a więc nie może zwlekać. Przez sekundę wahał się, rozważając czy
nie uprzątnąć sali zanim wyjdzie. Nie, zrobi to jak wróci ze zleceniem na kolejne
ciało. Jeśli zdarzenie na rondzie ma mieć miejsce w bardzo niedługim czasie, to
powinien już wyruszyć. Inaczej jego konkurencja może go uprzedzić i cały ten
obrzydliwy rytuał nie przyniesie wymiernych korzyści.
Całe szczęście przestało padać, jednak jezdnia pozostała śliska.
Różnowicz ruszył ostrożnie, karawan wtoczył się powoli na wąską ulicę, jaka
prowadziła od cmentarza do krajowej dziewięćdziesiątki czwórki. Rondo,
wskazane przez przywołanego ducha, znajdowało się na końcu długiej, prostej
trasy. Dwupasmowa jezdnia, minimalny ruch, solidne miejskie oświetlenie. Jednak
przedsiębiorca nie przyśpieszał. Idiotyzmem byłoby naraz stracić okazję oraz
otrzymać mandat za przekroczenie prędkości.
Za skrzyżowaniem, na którym boczna droga wiodąca do nekropolii
łączyła się z drogą główną, asfalt wspinał się na najwyższe w Rzeszowie wzgórze.
Brzydkie bloki Pobitna obrosły jego zbocza. Po drugiej stronie wzniesienia trasa
opadała w dół, szczelnie objęta przez sześciany biurowców. Gdy Różnowicz
wjechał na sam szczyt, dostrzegł w dole, tam gdzie znajdowało się ścisłe centrum
Rzeszowa, zwarte skupisko samochodowych świateł, tworzące niewielką łunę.
Korek na Langiewicza, i to spory. Pewnie wypadek.
Nie przyspieszył, pomimo świadomości, że każda sekunda zwłoki może
spowodować, iż na miejscu zdarzenie spotka kogoś z konkurencji, zajmującego
się transportem ciała do kostnicy. Trzeba uważać. I jeśliby Róznowicz faktycznie
zachował ostrożność, to może zdołałby przeżyć.
Jadący z naprzeciwka czerwony Hyundai wyraźnie przekroczył
dozwoloną prędkość. Jak ustaliła później policja, w momencie czołowego
zdarzenia z karawanem pojazd ten pędził sto czterdzieści kilometrów na godzinę.
Jego kierowca, w przeciwieństwie do Różnowicza, zapiął jednak pasy
bezpieczeństwa. Sprawiały mu one spore problemów, gdy chciał wydostać się z
rozbitego wozu. Nawet nie będąc kompletnie pijanym, odpięcie pasów i
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wygrzebanie się z rozłożonej poduszki bezpieczeństwa mogło okazać się trudne po
zniszczeniu karoserii wozu. Nędzny pijaczek, zwykła szuja, zwolniona kilka
godzin wcześniej z izby zatrzymań, dużo łatwiej poradziła sobie z wejściem do
wozu, niż opuszczeniem go.
Karetka pogotowia bardzo szybko przybyła na miejsce zdarzenia.
Ratownicy zorientowali się, że kierowcy Hyundaia nic nie jest, z wyjątkiem
upojenia alkoholem. Gorzej z mężczyzną prowadzącym karawan. Pojazdy do
transportu zwłok nie mają poduszek bezpieczeństwa, więc twarz Róznowicza
napotkała szkło, tworzywo, metal. Pomimo to jakimś cudem przedsiębiorca żył
jeszcze, gdy nosze z jego nieprzytomnym ciałem pakowano do ambulansu. Śmierć
nastąpiła, jak ustalono w rutynowym postępowaniu, w momencie gdy karetka
usiłowała przepchnąć się przez korek w centrum miasta, spowodowany banalną
stłuczką.
Ambulans do szpitala dowiózł już zwłoki. Świeże, bez obrażeń
wewnętrznych, za to z rozległymi i śmiertelnymi urazami głowy. Ciała
przedsiębiorcy pogrzebowego nie przejęła konkurencja zakładu „Charon”, a
przynajmniej nie od razu. Przedstawiciel firmy „Styx” musiał kilka dni poczekać,
aż zwłoki wrócą do Rzeszowa. Wpierw zostały one przetransportowane do
Krakowa i tam poddane zabiegowi pobrania serca. Bardzo szybko wydano
pozytywną decyzje o zakwalifikowaniu organu dla oczekującego dawcy.
Stwierdzono zgodność tkankową, nie było podstaw do założenia, iż nastąpi
złamanie swoistości immunologicznej biorcy.
Wydając decyzję przychylną, podkarpacki konsultant do spraw
transplantologii odczuł cichą, trochę wstydliwą satysfakcje. Jak wielu
mieszkańców Podkarpacia był lokalnym patriotą, cieszył się, że serce zmarłego
uratuje młodego mieszkańca Rzeszowa.
3. Zmarli przyjdą do zmarłych, żywi przyjadą do żywych
Medium, zanim pozwoliło mu kontynuować, wyjęło z torebki paczkę
miętowych gum z nikotyną.

Miesiąc temu rzuciłam – wyjaśniło - ale, proszę, proszę mówić dalej.

No więc, te sny... kurczę... koszmary. Ja wiedziałem, że to było coś
więcej niż stres po chorobie, trauma, czy co tam mi psycholog mówił. Myślałem...
że wie... no wie pani, że nawiedza mnie duch mojego dawcy. Dowiedziałem się,
kto to był, nie bez trudności. Mój ojciec... był prokuratorem, musiał, kurczę,
popytać, uruchomić znajomości. Ja mu powiedziałem o snach. A on... nawet tego
nie skomentował, kurczę. Okazało się, że dawca był przedsiębiorcą pogrzebowym,
niejaki Róznowicz. To jakiś absurd, bo po jego śmierci znaleziono u niego w
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zakładzie....

Wiem, wiem, kim był Róznowicz! I wiem, co miał w zakładzie.
Nie to było zaskakujące, że medium przerwało opowieść. Szokował
wręcz ton głosu, jakiś nieukrywane obrzydzenie, z którym wypowiadało nazwisko
zmarłego przedsiębiorcy pogrzebowego. Michał nawet nie chciał wiedzieć, jaka
była przyczyna tego uczucia. Inna sprawa, że się domyślał. Ta druga kobieta,
siedząca nieco z tyłu, jakby na uboczu, nie zareagowała w żaden sposób. Zresztą,
przez całą rozmowę zachowywała się biernie.

Jednak dla mnie to miało sens, kurczę. Pomyślałem, że jeśli odnajdę
jego grób, to te wszystkie... obrazy, te koszmary, jakoś się ułożą, kurczę. Bo gdzie,
jak nie na grobie duch może łatwiej wyjaśnić, o co mu chodzi... może to było
głupie... ale wie pani, kurczę. No i poszedłem na cmentarz wieczorem, odnalazłem
mogiłę faceta i nic. Ale coś tam było, szperało, wzywało mnie, coś... kurczę, jakaś
obecność. Nie człowiek ani zwierzę. Tylko wyczułem ją przy zupełnie innym
grobie, wracając już do domu. Bo u Róznowicza to cisza. Przepisałem nazwisko
tego człowieka, u którego słyszałem te bardzo wyraźne szepty.

Co one przekazywały?

To samo co w snach. Opowiadały mi te wszystkie, te... paskudne
rzeczy, i tak samo chaotycznie. Uciekłem stamtąd, ja nie mogłem tego wytrzymać.
Czy może pani....
Medium przerwało po raz kolejny. Tym razem gestem, energicznie
pokiwało głową. Kosmyk czarnych włosów z wyraźnymi śladami zaawansowanej
siwizny wysunął się spod chusty.
 Tak, oczywiście, oczywiście że mogłabym się z nim skontaktować, a
przynajmniej spróbować. Wiadomości, jakie panu przekazuje, mają, tak, mają coś
na celu. Ani oni z nami, ani my z nimi nie kontaktujemy się bez powodu. Albo
przynajmniej nie powinniśmy. Oni rzadko odzywają się niepytani, a ich
komunikaty są... Cóż, jak pan sam widzi, często, bardzo często niejasne. Im dłużej
od śmierci, tym mniej będą czytelne. Kiedy umarł ten człowiek?
 Tuż przed moją operacją. Pół roku temu.
 Gdyby to było kilka dni po śmierci, albo nawet dwa tygodnie, to
wtedy komunikaty spontaniczne byłyby dużo klarowniejsze.

Byłem wtedy głównie nieprzytomny. Po operacji długo utrzymywano
mnie w stanie śpiączki lekowej. Potem była rehabilitacja, kurczę, a na początku...

Mówił, wiem, mówił to pan. To normalne, gdy człowiek dopuszcza
już do siebie, że zmarli coś chcą od niego, to najczęściej już nie jesteśmy w stanie
rozpoznać komunikatów spontanicznych. Wtedy potrzebne są różne... naprawdę
różne... sposoby. Jest pan wierzący?
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Nie spodziewał się tego pytania. Czuł na sobie przenikliwy wzrok
medium, a spojrzenie niebieskich oczu deprymowało. Michał spojrzał na drugą
kobietę, wyraźnie młodszą i zdecydowanie ładniejszą. Ta ciągle siedziała w
bezruchu.

Wie pani... wiedzą panie... ja, kurczę, chyba tak. Jestem wierzący.

Wie pan, że nekromancja jest obrzydliwym grzechem we wszystkich,
wszystkich religiach monoteistycznych? Pomijając przyziemny i ogłupiający
aspekt tych systemów, chodzi o to, że kontakt ze zmarłymi niesie zawsze
konsekwencje. Musi być pan tego świadomy.

Czy mi... kurczę… czy mi coś się stanie?

Być może już się stało, a konsekwencje mogą nie być katastrofalne.
Czasem wręcz odwrotnie, ale wtedy jesteśmy dłużnikami. Tak, tak może być w
pańskim przypadku. – Medium, mówiąc ostanie słowa, uśmiechnęło się. Kolejne
zaskakujące zachowanie. – No dobrze, niech mi pan da kartkę z tym nazwiskiem.
Pora zacząć.
Zacząć. Michał nie wiedział, czego się spodziewać, wyobrażenie z
książek i filmów jakoś nie pasowało do banalnej sytuacji. Dwie kobiety i jeden
mężczyzna siedzą przy stol,. Jjkby czekając na zagotowanie się wody w czajniku.
Zaraz któraś wstanie zaparzyć kawę, a potem zaczną rozmawiać o ulubionych
serialach.

Proszę położyć ręce na stole.

Czy trzeba…?

Nie, nic więcej nie trzeba. Po prostu dłonie na blacie. Proszę się
skupić, to bardzo ważne. Ma pan myśleć o tym, o co chce pan spytać zmarłego.
Anna będzie wzywać ducha, ja jestem medium i zmarły będzie mówić przeze
mnie. Jeśli zechce.

Może nie zechcieć?

Proszę pana… - Kobieta spojrzała na Michała, widać było, że jest
spięta – może tak się stać. To nie jest najskuteczniejszy sposób nekromancji. Dużo
tutaj zależy od woli zmarłego. Są, owszem, są sposoby... pomijające ten aspekt.
My ich nie stosujemy. Wymagają pośredników po tamtej stornie. A teraz, pozwoli
pan, będziemy kontynuować.
Światło przygasło, kobieta nazwana Anną pozostawiła włączoną jedynie
nocną lampkę, stojącą na szafie obok stołu. Gdy zajęła miejsce, zaczęła powoli
mówić. Głęboki, niemal altowy głos kontrastował z delikatną budową ciała.
 Z pomocą dobrych Aniołów, przy Bożym pozwoleniu, z dobrą wolą i
szczerą pokorą, prosimy o odpowiedź. Jeśli tu jesteś, Marku Janie Patlewiczu,
prosimy, przyjdź do nas, aby odpowiedzieć na pytania. My, zebrani tutaj, prosimy
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ducha Jana Marka Patlewicza o rozmowę.
Brzmiało to jak początek wizyty w urzędzie. Rozmowa, jaką petent zaczyna
zanim załatwi sprawę. Ton głosy trochę uniżony, przekaz jednak konkretny.
Michał, zanim odszukał mieszkanie spirytystki, zanim wspiął się na szczyt klatki
chodowej w zaniedbanej kamienicy, wyobrażał sobie, iż samo przywołanie ducha
będzie komiczne. Bał się, że nie powstrzyma uśmiechów lub nawet wybuchnie
kompromitującym rechotem. W całej tej sytuacji nie było nic zabawnego, była ona
raczej po prostu banalna.
- My, zebrani tutaj, prosimy o kontakt Jana Marka Patlewicza. Jeśli jesteś
tu, Marku, daj znak światłem.
Kilka sekund milczenia. Obydwie kobiety wpatrywały się w skupieniu w
przestrzeń przed sobą.
- My, zebrani tutaj, prosimy o kontakt Jana Marka Patlewicza. Jeśli jesteś
tu, Marku, daj znak powietrzem.
Jak można dać znak powietrzem? Może zacznie śmierdzieć? Nie, pewnie
odór siarki dałby się wyczuć, gdyby wzywali samego diabła. Michał poczuł
komizm całej sytuacji. Sceptycyzm wziął w nim górę, wypchnął wspomnienia z
upiornych manifestacji ostatnich miesięcy gdzieś za krawędź świadomości. Znikły,
zbladły, po czym rozpuściły się w nicości jak kostka cukru w gorącej herbacie.
Nie, nie w nicości. W ciele, tam gdzie przepona, krtań, struny głosowe. Tam gdzie
rodzi się dźwięk, słowa, śpiew, wycie. Z pewnością najważniejsze są słowa, to
przecież je właśnie teraz słychać. Jakaś treść, jakieś znaczenie, teraz właśnie, w tej
chwili, w tym momencie. Dźwięki, słowa, wyrazy łączą się w zdania, zdania
tworzą opowieść.
Nie ulegało wątpliwości, że Michał coś mówił.
Słowa brały co swoje, zawłaszczyły i brutalnie kierowały ustami młodego
człowieka. Zdania wyłączyły możliwość oporu, tak jak operator maszyny wyłącza
niektóre jej funkcje. Michał stracił poczucie swojego człowieczeństwa, pewnie
zacząłby panikować, pewnie chlałby odzyskać z powrotem siebie, gdyby tylko
potrafił jakoś zrozumieć, co się dzieje. Jednak nie tylko opanowanie własnych
narządów okazało się niemożliwe. Zebranie w całość rozsypanej świadomości
również zdawało się nierealne.
Gdy Michał odzyskał świadomość, dalej siedział na swoim miejscu, z tym
że mocno pochylony, z czołem opartym o blat stolika. Miał otwarte usta, lepka
ślina wyciekała spomiędzy otwartych warg. Podnosił tułów powoli, sprawiało mu
to trudność, podobnie zresztą jak przekrzyczenie myślami huku w głowie. Co się
stało? Co tu, do cholery, miało miejsce?!
 Chryste... czy to... Boże...
 Okazało się, tak, tak się okazało, że inicjacja i wywołanie przyniosły
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skutek. - Medium zachowało spokój, a przynajmniej niczym nie dawało po sobie
poznać, że cała sytuacja wyprowadziła ją z równowagi. – Duch wybrał
najwrażliwsze medium w pokoju. Pana.
 Czyli, kurczę, on mówił przeze mnie? - Huk w głowie Michała ucichł.
Mężczyzna miał też pełną świadomość sytuacji.
 To się fachowo nazywa „channeling”, forma mediumizmu najtrudniejsza
i wymagająca uzdolnień.
 Nie potrafię sobie przypomnieć, co mówiłem.
 Nie pan mówił, tylko Patlewicz. Powiedział, że to zasypane szambo jest
w jego domu na wsi, w Radawie. Przy lesie i za garażem, trzy metry od
wschodniej ściany. Powiedział też, że nie chciał, to była kłótnia.
Iwona. Imię wyszeptane przez noc na cmentarzu. Wysoka blondynka z
twarzą pokrytą krwią. Trzy ciosy, pijany i upokorzony mąż. Tylko co zrobić z taką
wiedzą?

Patlewicz zabił swoją żonę, upił się, wie pani... Jak wytrzeźwiał, to
ciało wrzucił do nieczynnego szamba. Potem... rok wytrzymał... Proszę pani, co ja
mam teraz zrobić?

Nie wiem – medium wzruszyło ramionami. – Zmarli chcą spokoju i
szacunku. Ani zabójca, ani ofiara nie zaznają go, póki ciało jest wrzucone jak
świńska padlina do... czegoś takiego.
Przecież ojciec jest prokuratorem. Co prawda na emeryturze, ale dalej ma
znajomości. To on zresztą dał namiar Michałowi na medium. Nie będzie się
niczemu dziwił.

Dobrze, kurczę, to chyba tyle. Chyba musimy się rozliczyć.

Nie, nie z panem.
Michał poczuł niepokój. Nie spodobał mu się ton, z jakim medium
odmówiło przyjęcia zapłaty.

Czy to dlatego, że on mówił przeze mnie, nie przez panią?

Nie. Chodzi o to, że w pańskim przypadku ułatwienie kontaktu z
tamtą stroną daje mi możliwość... jakby to powiedzieć... przyczyniania się do
przywrócenia harmonii. Nie powinnam za to brać pieniędzy. Chodzi o człowieka,
dzięki któremu pan żyje. Był moim uczniem. Błąd, duży błąd, że pokazałam mu
tajniki wiedzy.
Właśnie Michał usłyszał potwierdzenie makabrycznych plotek, jakie
rozeszły się po mieście, po śmierci dobrze prosperującego przedsiębiorcy
pogrzebowego. Człowieka, którego kawałek ciała uratował mu życie. Nie to było
w tej chwili najważniejsze.
 Proszę pani... bo, kurczę, ja jestem medium, tak?
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 Tak, na to wygląda. I to dość uzdolnionym.
 Czy... czy oni będą do mnie przychodzić?
 Nie. - Kobieta uśmiechnęła się. – Równowaga została odzyskana. Oni nie
niepokoją nas, naprawdę, zostawiają w spokoju, jeśli sami mają spokój. Jeśli nie
zachodzą żadne okoliczności burzące harmonię między światem żywych i
zmarłych.
 Oni odzyskali harmonię?
 Z momentem godnego pogrzebu tej kobiety, jak najbardziej. Porządek
pomiędzy sprawami życia i śmierci zostanie przywrócony. Tak więc wszystko
zakończone.
Ostatnie zdanie stanowiło chyba wyraźny sygnał, że czas już na
pożegnanie. Michał rzucił krótkie „dziękuję”, zdawkowe „do widzenia” i wyszedł.
Schodząc po schodach zastanawiał się, dlaczego medium mogła być tak naiwna.
Kto jak kto, ale syn prokuratora z trzydziestoletnim stażem doskonale sobie
zdawał sprawę, że codziennie zdarzają się setki przypadków w których harmonia
jest naruszana. Samobójstwa. Mordy. Wypadki, które zabierają życie w ciągu
sekund. Michał widział, w jakim stanie jego ojciec wracał z pracy. Słyszał, co
mówił przez sen. Kilka razy spojrzał na zdjęcia z akt spraw, nad którymi pracował
stary człowiek.
Ciepły wieczór zmieniał się w noc w pełnym rozkwicie. Miasto starało się
oszukać mrok, ale lampy tylko podkreślały jego wszechobecność. Michał
wchodził w ciemność, myśląc o tym, jak bardzo nie chce zostać sam z tym, co ona
mu przyniesie.
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Krzysztof Dąbrowski

Krzysiek T. Dąbrowski - autor czterech książek (ukradł je z biblioteki - bo autor nazywa się
tak samo jak on). Wróg zieleni - je wszystko, co roślinne, nałogowy wegetarianin. Kręcił z
Muchą... znaczy się film z nią nakręcili na podstawie tekstu z ostatnio ukradzionej książki.
Hoduje bicki, szprycując je betonem dla poprawienia twardości. Lubi dobrze zjeść w
towarzystwie roznegliżowanych {BIIIP CENZURA!}
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PORROR
Adolf codziennie z rana z pasją oddawał się kultowi Onana.
Także we dnie i w nocy, trwał w jego mocy.
Gdy w domu było pusto, siadał przed 'przedpotopowym' komputerem i zaspokajał
swe żądze oglądając zdjęcia ściągnięte ze stron porno.
Wiedział, że te wszystkie piękne kobiety, zawsze będą tylko w sferze jego marzeń.
Nieosiągalne.
Nie dla psa kiełbasa - pomyślał z ponurą rezygnacją, gdy już zrobił swoje.
Zresztą, do szczęścia wystarczyłaby mu dziewczyna o przeciętnej urodzie.
No dobrze, mogłaby być nawet brzydka, byle tylko dała...
Jego frustracja spowodowana faktem, że w wieku dwudziestu czterech lat nadal
był prawiczkiem, sięgała zenitu. Chodził czasami po mieszkaniu, które było do
tego stopnia zapuszczone, że zmroziłoby popęd seksualny nawet u zagorzałej
nimfomanki, i kopał w leżące na podłodze rupiecie.
Czasem była to opróżniona przez ojca pijusa flaszka. Czasem stara i niemal już
skamieniała skarpetka lub antyczny kawałek pizzy, której ser zzieleniał i rzec by
można, że stał się aż za bardzo pleśniowy.
Adolf...
Czy można było dostać gorsze imię?
Czy ojciec był aż tak pijany, by uznać to za świetny żart?
Może za sto, albo dwieście lat, to imię przestanie się kojarzyć z Hitlerem, ale jak
na razie...
"Adolf, gdzie masz wąsik?" albo "Adolf, grzywka ci się pokrzywiła" czy "No i jak,
co będzie z tą wojną?" - dzieciaki w szkole bez przerwy się z nim drażniły.
Jak taka duperela może zrujnować człowiekowi życie towarzyskie, wie tylko ten,
który tego doświadczył. A okrucieństwo rówieśników ze szkolnych czasów,
ciągnie się potem za człowiekiem przez całe życie - brzemię nieśmiałości, jak garb
na plecach.
Jak miał sobie wyrobić nawyki towarzyskie?
Jak miał otrzaskać się w temacie obcowania z kobietami, gdy wszyscy wkoło się z
niego nabijali?
No, ni huja! Po cyrkowej linie czołg przeca nie pojedzie.
Pijacki wybryk ojca skazał go na lata samotności.
Może gdyby matka żyła, może wtedy byłoby inaczej?
Adolf nieraz życzył staremu, aby przeliczył się z voltami i zszedł z tego świata
zapijając się na śmierć. Jednak, jak na złość, ów nie miał takowego zamiaru - i
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wszystko wskazywało na to, że nie dość, że ma pancerną wątrobę, to i jeszcze
końskie zdrowie.
Adolf miał też i inny problem - był brzydalem.
Był niski, z nieco mongoidalną twarzą, lekkim wytrzeszczem i dużym nochalem.
Obrazu nędzy i rozpaczy dopełniały pryszcze i krosty.
Czy matka też tankowała będąc w ciąży?
Ponoć dzieci pijaków, mają takie brzydkie twarze...
Czasami marzył o tym, aby ten koszmar się skończył - chciał umrzeć, przestać
istnieć.
Wszystko jakby sprzysięgło się przeciw niemu. Nieśmiałość, brzydki wygląd,
ojciec pijak, i fakt, że mieszkał na wsi, gdzie każdy każdego zna, przez co
dziewczyny udają, że są ach i och, chodzące kryształy. Adolf jednak wiedział, że
prawda jest zupełnie inna - nie trzeba być zanadto spostrzegawczym, by dostrzec,
kiedy następuje oblężenie przystanku, z którego jeżdżą busy do najbliższego
miasta i jaki jest przedział wiekowy i płeć większości pasażerów. A jeśli dodać do
tego to, że przy tych pielgrzymkach dziewczyny są wyjątkowo odstawione, to
wnioski nasuwają się same - miastowi górą.
Adolf uważał, że to niesprawiedliwe, że kiedy facet seriami zaciąga do łóżka
kobiety, to nagle jest wielkim macho, a jak kobieta ma ochotę zaszaleć, to od razu
dziwka i puszczalska.
On uważał je raczej za kobiety wyzwolone, które potrafią korzystać z życia.
W jego wsi była taka jedna taka wyzwolona i to w niej ulokował swą nadzieję.
Mówili na nią Anecia i według plotek ponoć miał ją już każdy we wsi.
Ale plotki kłamią - jak to każdy, skoro on jest prawiczkiem?
Niemniej jednak, owego lipcowego dnia, Adolf postanowił postawić wszystko na
jedna kartę - podejść do Anetki i zaproponować jej seks.
Wiedząc, gdzie mieszka jego ostatnia nadzieja, postanowił zaczaić się za krzakami
i choćby go mrówki miały pogryźć, trwać w cichym oczekiwaniu aż dziewczę
raczy wyjść z chałupy.
I trwał tak w nic-się-nie-dzianiu niemal przez godzinę.
Oczywiście, nie było to znowuż takie absolutne nic-się-nie-dzianie; Ziemia się
nadal kręciła, szczęściarze z miast zapewne obracali właśnie chętne panienki, a
natrętna mucha co i rusz siadała mu na nosie nie przejmując się odganianiem i
uznając go za świetne lądowisko.
A może ja śmierdzę? - pomyślał ze zgrozą.
Istotnie, była taka opcja - jeśli brać pod uwagę zapuszczone mieszkanie...
Bardzo prawdopodobne, że unosiły się tam takie aromaty, że nos wykręca, tyle
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tylko, że już ich nie odczuwał, bo za bardzo przywykł.
Ale inni mogli...
Mucha też...
Coś go zaswędziało w okolicy kostki. Podrapał się.
Rozbrzęczany owad w końcu się zniechęcił i uznał za stosowne oddalić się w inne
rejony.
A może ona po prostu chciała przeczekać i potem, z zaskoczenia, przeprowadzić
desant na jego nochal? Kto wie?
Na pewno był już spocony. Mimo, że skrywał się w cieniu, dzień był naprawdę
upalny.
Co i rusz, Adolf musiał ocierać z czoła ściekającą stróżkę potu, która za chwilę
spłynęła by mu do oka wywołując nieznośne pieczenie. A wtedy niechybnie z oczu
pociekłyby łzy.
A jakże to tak, miałby niby do Aneci taki zapłakany zagadywać?
Nie ma mowy! Obśmiała by go i od mięczaków wyzwała.
Kolano zaswędziało. Podrapał się.
W brzuchu zaburczało. Na to już nic nie mógł poradzić.
Kiedy ostatnio jadłem? Pięknie, będzie mi burczało w brzuchu i będę rozdrażniony
głodem - nie mógł sobie darować, tego, że nie pomyślał o zabraniu z domu
kanapki.
W końcu kwitł tu już godzinę - a kto wie, ile jeszcze przyjdzie czekać?
Na dodatek zrobiło mu się sucho w ustach. Odwodnienie, jak nic.
Nagle drzwi Aneciowej chaty się otworzyły.
Adolfa zaswędziały udo, kolano i okolice kostki, ale zignorował to, trwając w
radosnym podnieceniu.
Niestety, nie była to Anecia, lecz Felek od Stasiuków.
O żesz w piczkę! Więc już ją pewnie wypukał! Cholewa jasna, no to nic z tego...
Ale chwila, moment. Może jednak dałoby radę coś ugrać?
Przecież takie nimfomanki to lubią w zasadzie bez przerwy.
Postanowił czekać dalej.
Nie czekał długo. Może z pięć minut, choć zdawało mu się, jakby to były długie
godziny.
Suszyło go, głód dręczył, i mucha wróciła...
A gdy już myślał, że dłużej nie da rady, drzwi wreszcie zaskrzypiały i pojawiła się
w nich Anecia.
Nagle coś go ugryzło w lewe jądro i poczuł mrowienie w majtkach.
Spojrzał odruchowo pod nogi.
Przez cały czas stał na mrowisku...
Krzycząc niczym Szatan wieziony do Nieba, Adolf wyskoczył z krzaków. Jak
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derwisz wykonujący paralityczny taniec, jął tarzać się po ziemi jednocześnie
ściągając spodnie. I już po chwili, nie bacząc na to, że obserwuje go na poły
rozbawiona, a na poły zszokowana Anecia, zerwał z siebie majtki.
Na penisie aż roiło się od mrówek!
Zgiął się w pół i zaczął je rytmicznie strząsać z pogryzionego członka, a że był
plecami do Aneci, dziewczę pomyślało, że Adolfa coś opętało i onanizuje się przed
jej domem.
Nie bacząc na skutki, rozpędziła się i z całej siły kopnęła go w lewy bok.
Adolf wygiął się w łuk, wyjąc przy tym jak Hitler na przeglądzie wojsk i dopiero
wtedy dziewczyna dostrzegła przyczynę całego zamieszania.
Żal się jej zrobiło biedaka i ogarnęły ją wyrzuty sumienia z powodu kopniaka.
Postanowiła go uratować.
Pobiegła do Adolfa, padła na czworaka i pochylając się nad jego kroczem zaczęła
zdmuchiwać mrówki i strzepywać je drobną dłonią.
Mimo bólu okrutnego, mimo swędzenia niemożebnego, świadomość tego, co się
dzieje i zwiewne muśnięcia kobiecej dłoni, tak nań podziałały, że kutas jego
natychmiast jął się prężyć i w trymiga zesztywniał.
Tak ich zastał Felek, któremu się przypomniało, że zapomniał papierosów. A że w
kieszeni pusto i na nowe już nie miał, cóż było robić, jak nie wrócić po
zapomniane.
Rozeźlił się straszliwie na ów widok.
Odepchnął Anecię. Złapał rozanielonego Adolfa za koszulę i postawił na nogi.
Nabrzmiały kutas podskakiwał zawadiacko, gdy Adolf zaliczał kolejne razy od
wściekłego Felka.
Na koniec ów pochylił się nad pobitym i syknął przez zęby:
- Nie dla psa kiełbasa, paniał?
Felek tylko smętnie pokiwał głową... a może właśnie zaczynał tracić przytomność?
W każdym razie, zdążył jeszcze skryć w portkach klejnoty rodowe i zwalił się na
ziemię jakby ducha wyzionął.
Brutal odebrał od Aneci zapomniane papierosy i uznał, że musi się napić, oddalił
się więc do pobliskiego baru.
Anecia została sam na sam z nieprzytomnym (a może już nieżywym) Adolfem.
Wystraszona pognała do domu po wodę. Po chwili polewała raz za razem
poturbowanego, w nadziei, że ów się ocknie.
Nadzieja matką głupich, ale tym razem pomogła.
Adolf otworzył podbite oko. Po chwili drugie, również fioletem nabrzmiałe.
- Aneeeciaaa... - wychrypiał, a na jego twarz wypełzł głupkowaty uśmiech.
- I co się kretynie szczerzysz?! - obsztorcowała go i wskazując na ścieżkę kazała
mu wracać, skąd przyszedł.
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- Ale Anecia, ja sprawę mam do cię.
- Och, a jaką ty niby może mieć do mnie, aaa?
- Anecia, bo ja wiem, że ty lubisz tak wiesz... no...
- No?
- No że ty jesteś kobita wyzwolona, że ty lubisz tak wiesz...
- Chcesz się pieprzyć? I myślisz se, że co, że się zgodzę, aaa?
- A mogłabyś? Nu, bo ja nigdy jeszcze...
Anecia się zadumała, podrapała po pryszczu na brodzie (przy okazji go
rozdrapując i rozsmarowując śliską majonezo-podobną zawartość). Po chwili
obdarzyła Adolfa łaskawym spojrzeniem typu ach-jaka-ze-mnie-księżniczka i
przemówiła piskliwym głosikiem:
- Dobrze, ale nie za darmo. Dasz ty stówkę a i ja się poświęcę ten jeden raz.
- Ale ja nie mam stówy - jęknął zrozpaczony Adolf.
- A ja nie mam cipki, cycków i dupy, a teraz paszoł mi stąd!
Odwróciła się na pięcie i weszła do domu.
Poturbowany Adolf smętnie snuł się ścieżką prowadzącą do domu.
A to je dziwka puszczalska! - zaklął w myślach. - Za darmo, to nie wspomoże,
choć lubi jak kuń owies, tylko daj kasę. Co za sucz podła! Czy choć raz nie może
mi się przydarzyć coś dobrego? Boże, dlaczego mi to robisz? Co ja ci uczyniłem,
że mię tak każesz?
Cisza. Jak zwykle.
Przestał wierzyć już jakiś czas temu, ale na wszelki wypadek, nie zawadziło trochę
ponarzekać na los. Chociaż tyle mógł zrobić.
Gdyby choć raz jeden, zdarzył się cud, to bym w ciebie uwierzył. Ale nie, ty masz
w dupie swoje owieczki i...
I w tym momencie jakiś papier wylądował mu na twarzy przesłaniając łzawiące
oczy.
Ściągnął go szybkim ruchem ręki i już, już miał wyrzucić, gdy uświadomił sobie,
że ma w garści banknot stuzłotowy.
Pobladł. Oczy mu się wytrzeszczyły, kolana ugięły.
To cud!
Przeżegnał się, padł na klęczki i wymamrotał trzy zdrowaśki.
- A teraz wybacz, ale idę se pogrzeszyć, przeca należy mi się coś od życia - rzekł
ku niebu wstając i otrzepując spodnie. - Ale obiecujem być w niedzielę w kościele
i się wyspowiadać. Obiecujem!
Choć zbolały, uradowany Adolf po raz wtóry maszerował ścieżką prowadzącą do
Aneciowego domu.
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W myślach, wyobrażał sobie, jak ją będzie brał na wszelkie możliwe i niemożliwe
sposoby. Jak zsunie z bladych ud majteczki, a ona będzie wilgotna. Padnie na
kolana i powoli wsunie palec.
Będzie w niej! W środku! Będzie ślisko i ciepło i... no właśnie - jeszcze nigdy tego
nie doznał, mógł sobie tylko wyobrażać, jak to jest, jak to się odczuwa.
Potem każe jej położyć się na łóżku i zanurzy język, tak głęboko, jak się tylko da,
a jej soki będą mu spływały po twarzy, po brodzie, po szyi. Kręcone włosy łonowe
będą łaskotały zanurzony w cudnym gąszczu nos. Poczuje ten zapach!
Zapach kobiety...
Był tak rozmarzony, że nawet nie zauważył Jemioły.
Ów rosły drab, którego od dwóch lat nikt we wsi nie widział, jak na złość, akurat
dziś musiał się w niej pojawić i stanąć mu na drodze do realizacji marzenia - ot
taki Adolfa los. A że ów drab pół życia spędził w pierdlu, serce świeżo
nawróconego zamarło w pół uderzenia.
- Dawaj kasę cwelu, bo wpierdol obskoczysz!
Nie szło dyskutować, gdy kto podsuwa w rozmowie takie argumenty zrozpaczony Adolf posłusznie oddał Jemiole wymiętolony banknot.
Nie będzie seksu! Nie będzie cipci Aneciowej!
Raj utracony...
Oczy mu zaszły łzami.
- Co kurwa beczysz? Weź no spierdalaj, bo bęcki obskoczysz!
I spierdolił, bo i jakie miał wyjście?
W głębi duszy złorzeczył Bogu, wyklinając go za jego złośliwość. A wściekły był
na 'Niebieskiego' do tego stopnia, że postanowił raz na zawsze i ostatecznie
odwrócić się od jego złośliwej boskości.
Na dodatek, przypomniało mu się, że gdzieś w domu ma książkę o okultyzmie - a
w niej opisane czary i rytuały przeróżne.
Zemsta będzie słodka!
***
Gdy wertując zakurzoną księgę, natrafił na rozdział traktujący o magii seksualnej,
Adolf w trymiga zapomniał o zemście. Tak był podekscytowany, że niemal
zachłysnął się ze szczęścia. Wiedział, że musi spróbować jeszcze tej nocy. I
wiedział, że wszystkie potrzebne akcesoria, ma w swym domu. Kwestia miejsca
także była rozwiązana - późną nocą zejdzie do piwnicy i zamknie się w niej na trzy
spusty. A jest na tyle przestronna, że w razie potrzeby zmieściłby się w niej cały
harem.
I było tylko jedno ograniczenie - ów rytuał można było odprawić tylko jeden
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jedyny raz...
Pozostawało więc do rozwiązania palące pytanie - czego sobie życzyć?
Przelecieć Miley Cyrus albo Naomi Campbell - no pięknie, ale nawet jakby chciał
zaliczyć z nimi trójkącik, to co potem?
Potem... znowu posucha!
Nie, to zdecydowanie musi być trwała zmiana w jego życiu-do-tej-pory-niepożyciu.
Nagle go oświeciła myśl genialna. Natychmiast ją zapisał, po czym przeczytał dwa
razy, by się upewnić, że za pomocą jednego jedynego zdania, wypowie wszystko,
czego pragnie.
'Chciałbym, by me życie stało się niekończącym się pasmem rozkoszy
seksualnych, spowodowanych realizacją każdej fantazji erotycznej, jaka tylko
zrodzi się w mej głowie'.
Piękne! - na jego twarzy wykwitł uśmiech tak szeroki, że mało brakowało, a
odpadła by mu górna część głowy.
Ale czy to zadziała? - zmarkotniał zdjęty niepewnością.
Trzeba sprawdzić.
Ojciec wytoczył się z domu zamierzając pielgrzymować do jedynej we wsi knajpy.
Ucieszony obrotem spraw Adolf, czym prędzej wygrzebał wszystkie potrzebne
akcesoria i pognał do piwnicy.
Zaryglował drzwi i zapalił światło.
Smętnie zwisająca na przydługim kablu żarówka, dawała mętne żółtawe światło.
W ciągu paru minut kredą wyrysował pentagram na posadzce. Dookoła ustawił
świece. Walcząc z odmawiającą posłuszeństwa zapalniczką, zapalił je wszystkie.
Na koniec, drżącymi z emocji dłońmi, usypał krąg z ziół, rozebrał się i wszedł do
środka.
Gdy położył się na zimnej posadzce, poczuł się jak idiota.
Czy nie lepiej by było, gdybym poszukał trochę ciężkich kamieni i poćwiczył
trochę mięśnie?
Odpędził jednak wątpliwości - nie czas teraz na gdybania, skoro już się tak
natrudził, to tych parę chwil większej różnicy juz nie zrobi.
A poza tym, co było do stracenia?
Nic. Najwyżej cała ta magia nie zadziała i przyjdzie mu obejść się ze smakiem.
Czyli będzie jak co dzień.
Wyrecytował magiczną formułkę, wypowiedział życzenie i... stało się!
***
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Już nie leżał na zimnej betonowej posadzce w piwnicy, lecz na miękkim wielkim
łożu w nowoczesnym luksusowym apartamencie. Na dodatek uchyliły się drzwi i
do środka weszła cudnej urody kobieta - była nagusieńka, jak ją Pan Bóg (choć w
tym wypadku, pewnie inny Pan) stworzył.
Gęste blond włosy, delikatnie pofalowane, spływały dziką kaskadą na drobne
ramiona, końcówkami smykając naprężone sutki, różowe jak policzki speszonej
dziewczyny.
Piersi też zapierały dech w piersi - ciężkie, kształtne, ale przede wszystkim diablo
jędrne - podrygujące delikatnie przy każdym kroku. Brzuch płaski, bez grama
zbędnego tłuszczu - widać było, że dziewczyna regularnie bywała na siłowni (a w
każdym razie jej pierwowzór, który kiedyś musiał się zakodować w umyśle Adolfa
- najprawdopodobniej podczas nauki zmiany biegów na własnym, sterczącym
teraz sprzęgle).
Dziewczyna patrzyła wprost na jego kutasa i delikatnie przygryzała pełne wargi.
Białe ząbki zapadały się w gładką miękkość wilgotnych ust.
Adolf czując, że niemal płonie z pożądania, otaksował ją wzorkiem od stóp do
głów.
Nogi - takich długich w życiu nie widział. A między nimi wygolona na zero cipka!
Wilgotna, jakby ją kto natarł oliwką, ale to nie była oliwka...
Spojrzenie błękitnych oczu dziewczyny, było rozmarzone, a jednocześnie
przesycone pożądaniem. Była niemożebnie napalona - czuł to.
Pewnie wielu już wiele razy i na wiele sposobów powielało z nią chwile
życiowego szczęścia - na pewno zaliczyła niezliczoną ilość kutasów, ale co tam...
była tak niesamowicie piękna, że Adolf pragnął jak najszybciej się z nią połączyć.
Wślizgnąć, by spływające sokami wargi sromowe, objęły jego przyrodzenie.
Poczuć żar jej gładkiego podbrzusza, otulającej go różowej namiętności.
- Jestem dziewicą - powiedziała. - Czy mogę zrobić to sama? Chciałabym byś
leżał bez ruchu.
Do Adolfa z lekkim opóźnieniem dotarło to, co powiedziała - w pierwszej chwili
jej nie zrozumiał, zupełnie jakby posługiwała się narzeczem Suahili, czy innym
egzotycznym językiem. Był teraz żywym przykładem na to, że w obecności
pięknej kobiety męskie IQ spada na łeb, na szyję. I możliwe, że coś było w tym
całym twierdzeniu, o odpływie krwi do innych rejonów ciała - tym bardziej, że
jego kutas bliski był eksplozji.
I nagle, jak grom z jasnego nieba, przyszło zrozumienie.
Przełknął głośno ślinę.
To było spełnienie jego marzeń! Być tym pierwszym dla kobiety!
I nawet mogła by być szarą myszką - ale móc rozdziewiczyć, móc tego dokonać,
ach!
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A tym bardziej, że zamiast szarej myszki, stała przed nim istna anielica.
- T-tak - zająknął się z nadmiaru emocji.
Przez chwilę pieściła się jego napęczniałym penisem rozsmarowując śluz po
wargach sromowych.
Adolf myślał, że oszaleje jeśli zaraz się w nią nie wbije, a jednocześnie, nie śmiał
łamać obietnicy - owa zależność od decyzji pięknej nieznajomej, była na swój
nieco sadystyczny sposób bardzo podniecająca. A z drugiej strony wiedział, że w
pewnym momencie, po prostu by nie wytrzymał.
Po chwili zdecydowanym ruchem wbiła się na kutasa i zaczęła rytmicznie
poruszać biodrami.
Rozkosz była nie do opisania!
Czuł każdy milimetr jej gorącego wnętrza. I zdał sobie sprawę, że czubek jego
penisa musi być teraz na wysokości jej pępka. Wypełniał ją bezbrzeżnie. Pojawiła
się dziewicza krew...
Dziewczyna kwiliła cicho, nie zaprzestając rytmicznych ruchów.
Nim się zorientował, przy łóżku pojawiła się chuda dziewczyna, o kruczoczarnych
włosach i oczach tak ciemnych, jak dwa węgielki. Piersi miała małe, jak u
nastolatki, która dopiero przemieniała się w kobietę.
Nie wdając się w zbędne konwersacje weszła na łóżko i uklęknęła nad twarzą
oszołomionego Adolfa.
Oszołomienie jednak szybko minęło - chwycił ją za biodra i przyciągnął wilgotne
krocze do ust.
Miała wystające wewnętrzne wargi sromowe. Objął je ustami i delikatnie zassał,
aż ich płatki rozwinęły się niczym skrzydła motyla w jego ustach. Smak jej soków
rozszedł się po podniebieniu. Jęknęła.
Po chwili natrafił językiem na łechtaczkę. Dziewczyna zadrżała z cichym
westchnięciem.
Przycisnął jej krocze jeszcze mocniej i wsunął język w ciepłą wilgoć najmocniej
jak się da, cofnął, znowu wsunął i znowu cofnął.
Brunetka drżała.
Blondynka ujeżdżająca jego penisa miotała się w kolejnych spazmach orgazmu.
Adolf też nie wytrzymał i jego penis eksplodował fontanną spermy.
Blondynka zsunęła się na łóżko - spocona leżała na boku i głęboko oddychała.
Mimo orgazmu, jego penis nadal dziarsko starczał, a on dochodząc do siebie, czuł,
że nadal jest podniecony.
Do pokoju weszła rudowłosa piękność. Była okrąglejsza od koleżanek i miała
rozkosznie różową skórę. Widział ją tylko przez chwilę, gdy pochylała się nad
jego zaplamionym dziewiczą krwią penisem. Zauważył ją tylko dlatego, że
29

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

brunetka akurat zmieniała pozycję - teraz miał przed nosem jej malutki, wypięty
kuperek.
Skąd wiedziała, że i to mu się marzyło?
Zaczął krążyć zapamiętale czubkiem języka po odbycie dziewczyny. Czuł jej
mokry srom, przylegający do brody. Z cipki spływały soki. Rozlewały się po
podbródku i spływały na szyję. W tym samym czasie poczuł usta obejmujące jego
penisa. Ruda, która przed chwilą przecierała mu go wilgotnym ręcznikiem z krwi
blondynki, wkroczyła wreszcie do akcji.
Tyle lat posuchy, a teraz rozkoszy za wszystkie czasy!
Nawet jeśli miałoby to oznaczać zaprzedanie diabłu duszy, to warto było przemknęło mu przez myśl.
Brunetka uniosła się z klęczek i bezceremonialnie odgoniła rudą. Wypinając
tyłeczek ku górze 'przejęła pałeczkę'.
Chciał się unieść na łokcie i wypieścić jej mokrą muszelkę, lecz nie zdążył pochyliła się nad nim ruda. Poczuł jej słodki zapach. Załaskotały go rdzawe
sprężynki włosów. Dziewczyna łapczywie wpiła mu się w usta. Bezceremonialnie
wepchnął język między jej wargi i rozpoczął szalony taniec z jej ruchliwym
języczkiem.
Rudowłosa przerwała pocałunek i wymierzyła brunetce siarczystego klapsa.
Obok łóżka stała zaś blondynka. Sperma, wymieszana z dziewiczą krwią, spływała
po jej smukłym udzie. Dziewczyna rozsmarowywała ją po nodze z wyraźną
przyjemnością odmalowaną na twarzy.
Adolf nie mógł jednak zbyt długo skupić na niej uwagi, bo brunetka właśnie
opuszczała kształtny tyłeczek wprost na jego ogiera. Wbiła czubek żołędzia w
odbyt i zaczęła się powoli poruszać. W górę i w dół, w górę i w dół - a on wnikał
w nią coraz głębiej, czując jak ściśle obejmuje go oponka zwieracza, jak
rozkosznie jest ciasna.
Patrzył na to jak zahipnotyzowany, nie zwracając już uwagi na blondynkę
rozsmarowującą po całym ciele pozostałości po ich wzajemnego rozdziewiczenia i
rudą, która coraz intensywniej masowała porośniętą futerkiem pieszczoszkę.
Widział jak jego penis znika po same jądra w tyłku brunetki. Nie dał się jej już
unieść. Chwycił za pośladki i docisnął z całej siły. Walczyli ze sobą przez chwilę i
po paru sekundach zaczęły nim trząść spazmy kolejnego orgazmu.
Gdy on dochodząc telepał się jak w febrze, brunetka zeszła z penisa i skierowała
go na twarz. Ostatnie tryśnięcia oblały jej twarz białą mazią.
Adolf nigdy by nie przypuszczał, że jego jądra mają taką moc produkcyjną, że
japońskie fabryki, to przy nich małe piwo.
Jak w pornosie - pomyślał obserwując jak brunetka czyści językiem żołądź z
resztek spermy.
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Penis o dziwo wciąż nie opadał.
Po chwili dosiadła go ruda, a do pokoju w tym czasie wchodziły już kolejne
kobiety.
Płomiennowłosa okazała się prawdziwą amazonką - ujeżdżała go tak intensywnie,
że chwilami bał się, że go uszkodzi.
W pewnym momencie pochyliła się nad nim, a on przycisnął do siebie jej śliskie
od potu ciało. Unieruchomił ją, a że też był spocony, czuł jak ślizgają się
nawzajem w trakcie tych miłosnych zapasów. Kobieta jednak nie odpuszczała i
intensywnie poruszając biodrami doprowadziła go do kolejnego orgazmu.
O Boziulu, zaruchają mnie na śmierć - pomyślał rozbawiony.
Był wypompowany, ale przeszczęśliwy i ani trochę nie spodziewał się tego, co za
chwilę zobaczy.
Gdy ruda wstała, okazało się, że do pokoju przybyły kolejne spragnione
namiętności dziewczyny. A jedna piękniejsza od drugiej i na dodatek niektóre z
nich wyglądały dziwnie. Bardzo dziwnie...
Zawsze marzył mu się seks z grubą dziewczyną. I proszę - oto w pokoju pojawiło
się okrąglutkie dziewczę o twarzy aniołka. Obok niej były: Murzynka, Azjatka i
Hinduska. Była też ciężarna i karlica. Była albinoska. I dziewczyna ogolona na
łyso. A obok nich... tak, te były najdziwniejsze!
Te zostawi sobie na deser - o ile oczywiście dotrwa, do tej chwili - bo zaczynał
wątpić, czy starczy mu sił. A z drugiej strony...okazało się, że jest takim ogierem,
że nigdy by siebie o takie możliwości nie podejrzewał. Z trzeciej strony... przecież
dzieją się czary, więc najprawdopodobniej i jego pałeczka jest teraz czarodziejska.
Hokus pokus, chlust, chlust!
Czując się niczym Cezar otoczony usłużnymi nałożnicami, wskazał palcem na
ciężarną i pokiwał przyzywająco.
Kobieta podeszła i pokornie pochyliła się nad nim.
Nie musiał mówić czego chce. Wiedziała.
Od kiedy dawno temu obejrzał odcinek serialu "Przyjaciele" - gdzie jeden z
bohaterów próbował namówić swoją ciężarną koleżankę, by mu dała posmakować
mleka z piersi - ta fantazja, co jakiś czas wracała w jego marzeniach erotycznych.
Nabrzmiały biust zawisł nad jego twarzą.
Kobieta delikatnie ścisnęła napęczniałe sutki i poczuł jak na twarz tryska mu
ciepłe kobiece mleko. Uniósł się i ssał z rozkoszą.
Po chwili kazał jej dosiąść jego kutasa.
Gdy to czyniła, gładził jej nabrzmiały brzuch i piersi, z których wciąż jeszcze
spływało mleko.
Kochali się delikatnie, ruchy były powolne, jakby leniwe. Czuł jak się niespiesznie
wślizguje i wyślizguje w jej wnętrze, jak lepi się członkiem do warg sromowych.
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Jej łono porastały odrastające włosy - gdy nań opadała, rozkosznie kłuły go w
podbrzusze.
Potem kochał się z Murzynką, czując przy tym, jak na nowo napełniają go siły.
Nieziemsko kręcił go widok czarnego ciała i tego, że jego biały penis rozpycha jej
ciemne wargi sromowe, by wniknąć w intensywną różowość pochwy.
Jej ogromne usta... przygryzał je delikatnie podczas pocałunków, jednocześnie
ściskając dużą, ale jędrną pupę.
Potem Azjatka z cipką porośniętą gąszczem sztywnych włosów. Cudnie było
znikać w tym jej futrze i słyszeć te specyficzne popiskiwania, które do tej pory
słyszał tylko w japońskich kreskówkach. Była taka malutka, drobniutka, i... taka
ciaśniutka!
Z początku aż ciężko mu było w nią wejść, lecz gdy w końcu się udało, poczuł się
naprawdę zjednoczony z jej ciałem. Byli tak mocno połączeni...
Po niej, dla kontrastu, na łóżku wylądowała 'Panna Puszysta'. Rżnął ją ostro, stojąc
u brzegu łóżka i trzymając za kostki uniesionych w górę stóp. Wnikał rytmicznie z
mokrymi plaśnięciami. Dziewczyna posapywała przymykając oczy i przygryzając
wargi. Jej policzki oblał intensywny rumieniec, pot perlił się na czole. Ale
najbardziej zafascynował go widok falującego przy każdym ruchu brzucha.
Albinoska - kto by pomyślał? Nie pamiętał, by fantazjował na ten temat, ale
widocznie kiedyś się zdarzyło.
Dobrze, że mnie nie naszło na porno-Avatara - pomyślał i niemal się zaśmiał.
Białość jej skóry, oczu i włosów, była porażająca, ale i nieziemsko podniecająca.
Sam nie wiedział czemu, ale niesamowicie go to kręciło.
Gdy przyszła kolej na karlicę, z początku obawiał się, że ją uszkodzi, ale
dziewczyna widząc jego niepewność, przejęła inicjatywę i dosiadła go na jeźdźca.
A wywijała kuperkiem niezgorzej od rudej. Aż łóżkiem telepało.
Jęki, jakie przy tym wydawała, były dość komiczne - jakby nałykała się helu.
Potem była zmysłowa Hinduska...
O hare hare! Dzięki ci, o hare hare!
W końcu, przestał już liczyć, ile miał orgazmów.
Przyszła kolej na najdziwniej wyglądające kochanki.
Jedna z nich miała trzy piersi, a druga dwie cipki (ta nadplanowa, znajdowała się
na podbrzuszu).
To też było niesamowicie podniecające, ale czuł, że będzie musiał chwilę
odsapnąć po seksie z tymi dwiema 'kosmitkami'.
Jednak, gdy tylko dostał kolejnego orgazmu, podeszła kolejna kobieta - musiała
wejść niepostrzeżenie, bo zauważył ją dopiero teraz - a była to znana modelka. Nie
pamiętał jak się nazywała, ale na pewno każdy znał ją z widzenia.
Łamał się w sobie, czy poprosić ją by poczekała, czy jednak sprostać wyzwaniu.
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A co by było, jeśli prosząc o przerwę, zakończyłby działanie czaru?
Może ta niekończąca się rozkosz, trwa tak długo, jak długo on jej nie przerywa?
Brr, potem znowu byłyby lata posuchy! A jakby już jakimś cudem udało mu się
zwabić którąś do łoża, to pewnie musiałby gasić światło, bo tak bardzo byłaby
urodziwa...
Nie, mowy nie ma - dam radę!
Wiedział, że gdyby nie przeleciał tej modelki, to potem prześladowałoby go to do
końca życia - za każdym razem, gdy widziałby jakąkolwiek reklamę z jej
udziałem, czułby dotkliwy ból w lędźwiach. Ból niespełnienia. Wszak zawsze jej
pragnął.
Gdy się z nią kochał, nie czuł już takiej ekstazy, jak wcześniej. Był zmęczony...
Gdy modelka skończyła, zbliżała się już ku niemu znana aktorka, której imienia i
nazwiska również nie pamiętał, ale często widział ją w telewizji.
Sam nie wierzył w to, że z jego gardła wydobyło się schrypnięte:
- Nie, stop, muszę odsapnąć!
Ale aktorka, nic sobie z tego nie robiąc, chwyciła jego kutasa i wcisnęła go do
swego wnętrza, po czym zaczęła wywijać na nim dzikie hołubce.
Chciał się podnieść i zrzucić ją na łóżko, by na odczepnego zaspokoić palcówką,
bo doświadczył już seksualnego przesytu (choć nigdy w życiu nie podejrzewałby,
że mógłby kiedykolwiek coś takiego odczuć). Sęk w tym, że nie był w stanie
choćby drgnąć - jakaś niewidzialna siła przygwoździła go do łóżka...
Po aktorce, pieprzyła go kolejna kobieta, potem kolejna i kolejna i kolejna... a
jemu chciało się jeść i był coraz bardziej spragniony.
To coś, co go unieruchomiło, nie reagowało jednak na jego prośby, groźby i
błagania. Podobnie jak te wszystkie " wymarzone kobiety", które używały go
sobie w najlepsze, jak jakąś seksualną zabawkę.
Bluzgał, wyklinał, płakał - ale nic nie pomagało.
Jego penis zrobił się czerwony i bolesny - był już tak zajeżdżony, że aż obtarty.
A jednak, wbrew swemu właścicielowi stał i stał i opaść nie chciał. I z uporem
maniaka zaliczał kolejne cipki, spazmy i orgazmy.
Adolf, choć poprzysiągł sobie nie odzywać się do Boga, teraz modlił się żarliwie o
litość. Przysięgał nawet, że przywdzieje sutannę i będzie jego najgorliwszym
wyznawcą, że zedrze sobie kolana idąc na klęczkach do samej Częstochowy pod
obraz Najświętszej Panienki. Ale na nic się to nie zdało.
I tylko przypomniało mu się, napełniając go bezbrzeżną rozpaczą, czego sobie
zażyczył odprawiając rytuał:
'Chciałbym, by me życie stało się niekończącym się pasmem rozkoszy
seksualnych, spowodowanych realizacją każdej fantazji erotycznej, jaka tylko
zrodzi się w mej głowie'.
33

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

Zaiste, co i rusz zaliczał kolejne orgazmy z najpiękniejszymi kobietami świata ale miał już tego tak serdecznie dość, że gotów był oddać duszę, temu, kto go
uwolni - wiedział jednak, że to niemożliwe, że czeka go 'niekończące się pasmo
rozkoszy seksualnych'.
Nieśmiertelność, bez chwili wytchnienia od seksu...
Przeruchane mam, nie ma co! - pomyślał zrezygnowany. - Toż to horror! Nie...
gorzej! To porno-horror... PORROR!
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Rocznik 1995. Studentka psychologii, miłośniczka kotów.
W wolnym czasie chłonie grozę i fantastykę w każdej możliwej postaci. Uwielbia
surrealizm, czarny humor i groteskę. Melomanka, która upodobała sobie zwłaszcza ciężkie,
niepokojące i psychodeliczne brzmienia – od rocka gotyckiego po black metal. Tworzy od
czasu konkursu „Horror na debiut” zorganizowanego przez Okiem na Horror, dzięki
któremu na portalu Niedobre Literki pojawiło się jej pierwsze opowiadanie. Kolejne teksty
ukazywały się na łamach Horror Online, Kostnicy, w antologiach „Szlakiem odmieńców” i
„Lustra zbrodni”.
Prowadzi
bloga
recenzenckiego
„Książkowe
wymiary”:
http://florareadsbooks.blogspot.com, recenzuje także dla portalu Kostnica, Bestiariusz i
akcji Polacy nie gęsi i swoich autorów mają.
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Przebiśniegi
Wiosna zawitała do Brzozowa dosyć szybko. Koniec marca był ciepły,
przez resztki białego puchu wyglądały przebiśniegi. Ich kolor szybko jednak
zmienił się w szkarłat, kiedy to nastoletnia Kaja złamała Małgosi nos. Krople krwi
pokryły wszystko dookoła. Dziewczyny upadły, szarpiąc się w błocie. Pojedyncze
kwitnące rośliny zostały zgniecione przez ciała uczennic miejscowego gimnazjum.
***
Na lekcjach w szkole dużo mówiło się o tolerancji, tak samo, jak i o
delikatnej, napawającej optymizmem wiośnie, opisywanej licznymi wyszukanymi
epitetami. Porze odrodzenia, nowych nadziei, pierwszych miłości, promieni
słonecznych zwiastujących coraz dłuższe dni.
Ponad połowa zamieszkującej miasteczko młodzieży miała to jednak po
prostu gdzieś. Czemu miały obchodzić ich dyrdymały oraz patetyczne peany na
cześć czegoś tak przemijalnego i nieznaczącego? Tak samo – po co mieliby się
przejmować sztywnymi, pozbawionymi wszelkich emocji przemowami starych,
zmęczonych życiem nauczycieli? Zwłaszcza, że już na pierwszy rzut oka widać
było, że ani za dziećmi szczególnie nie przepadają, ani też nie traktują swojej
pracy jako – delikatnie sprawę ujmując - spełnienie swoich marzeń o idealnej
ścieżce zawodowej…
Dzieci mieszkające w Brzozowie miały swoje własne życie. Kasi właśnie
zmarł dziadek, brat Ani złamał nogę, a pozostała część młodzieży, nieobarczona
jak na razie większymi problemami, spędzała swój czas wolny w pobliskim klubie,
przy dobrym piwie i zagryzce bądź nauce – choć tu trzeba zaznaczyć, że tych było
znacznie mniej. Któż przejmowałby się wpatrywaniem w nietypowe kształty
obłoków na niebie, pięknem przyrody bądź nostalgicznym rozmyślaniem o
upływającym czasie? Chyba jakiś odrealniony pustelnik lub emeryt. Ach, no tak –
do tych ekscentryków można by jeszcze dodać większość polskich pisarzy okresu
pozytywizmu i ich schematyczne, przepełnione szczegółowymi opisami, dzieła.
Bo co z tego, że nawiązywały do historii, miewały intrygujący opis i przekaz,
skoro były napisane w tak nużący dla przeciętnego nastolatka (i nie tylko) sposób?
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Dlatego uczniowie tamtego gimnazjum nawet czytanie książek uznawali za nudę i
stratę cennego czasu. Ba, literaturę utożsamiali z koniecznością pisania
wielostronicowych wypracowań i dostawaniem dobrych ocen tylko po
przeczytaniu długiego streszczenia, bo z kolei po zapoznaniu się z
pięciusetstronicową cegłą zazwyczaj nie zapamiętywali imion wszystkich
trzecioplanowych bohaterów oraz kolorów ich koszul, czego często dotyczyły
pytania na kartkówkach z treści lektur obowiązkowych.
Małgosia była wyjątkiem. Uwielbiała twórczość Żeromskiego, Prusa,
Orzeszkowej i utwory patriotyczne oraz malownicze, długie opisy. Przez
nieustanne zatracanie się w lekturze trochę gorzej radziła zaś sobie w życiu
towarzyskim, przez co naśmiewała się z niej prawie cała szkoła. Była rezolutną
osobą i dlatego wszelkie bluzgi składane przez rówieśników w jej kierunku
przekazywała szkolnej pedagog. Ta jednak potrafiła pomóc tylko poprzez
uspokajanie jej i dawanie możliwości wyboru spośród dziesięciu różnokolorowych
kubków na herbatę.
***
Kaja i Małgosia biły się jeszcze przez chwilę, wyrywając sobie
wzajemnie włosy z głów, drapiąc się oraz gryząc, gdzie tylko się dało. W końcu
podbiegł do nich zdenerwowany, ale jednocześnie przerażony koniecznością
interwencji wychowawca, rozdzielając je i każąc naganą oraz obniżonym
zachowaniem.
Niestety, Kaja w najmniejszym stopniu się tym nie przejęła. Już
następnego dnia czyhała na Gosię w mało widocznym, trochę oddalonym od
szkoły, zadrzewionym miejscu wraz ze swoją paczką. Gdy tylko ta przechodziła,
rzuciły się na nią znienacka. Podbiły jej oko, uderzyły ją w głowę, rzuciły w
kałużę kaszmirowy sweter. Wszystko to w przepiękny, wiosenny dzień, mający
rzekomo przynosić nadzieje na lepsze jutro. Jeżeli używając określenia „lepsze
jutro” jej nauczyciele mieli na myśli dzień spędzony na smarowaniu licznych
siniaków śmierdzącą maścią - to tak, z pewnością mieli rację.
Kilka dni później gromada najpopularniejszych w miasteczku dziewczyn,
z Kają na czele, zauważyły, że Gosia niespecjalnie przejęła się ich wybrykami.
Dlatego postanowiły dać jej taką nauczkę, żeby już nigdy się nie pozbierała i
uznała ich oczywistą wyższość.
Zabrały ze sobą kuchenne noże i nożyce. Postanowiły zaczekać na nią w
odludnym miejscu za biblioteką, tam, gdzie nikt nie mógłby ich przyłapać.
Wiedziały, że wieczorami Gosia samotnie wraca z miejsca, które tak uwielbiała.
Kompletnie nie przejmowały się konsekwencjami. Czuły się silne, gotowe do
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ostateczności i dokonania zemsty na niczego w tamtym momencie nieświadomej
ofiary.
Józka, Paulina i Ada przyszykowały gotowe do zadawania ran,
największe i najostrzejsze ostrza, licząc na to, że szybko ją zabiją. Nie chciały
zadowalać się półśrodkami, a zostawienie dziewczyny przy życiu wiązałoby się z
możliwością wypaplania przez nią wszystkiego władzom i pobytem w więzieniu,
czego za wszelką cenę chciały uniknąć. Były młode, atrakcyjne i przedsiębiorcze,
a przynajmniej za takie się uważały i nie chciały wszystkiego przekreślać przez
jakiegoś wstrętnego robaka, którego po prostu, w ramach utrzymania czystego,
porządnego otoczenia trzeba było rozgnieść, jak określały Małgosię.
***
Nagle Kaja poczuła, że uginają się pod nią nogi. Po krótkiej chwili, jak jej
się zdawało, znalazła się w zupełnie obcym miejscu. Leżała na małym,
pomarańczowym łóżku, w ciasnym, jasnym, ale trochę zaniedbanym pokoiku.
Spojrzała w lustro wiszące naprzeciwko i krzyknęła.
- Aaaaaaaaa! Cholera jasna! Co jest?! – wyglądała dokładnie tak samo,
jak Małgosia, nawet głos miała identyczny. Przetarła oczy, a następnie uszczypnęła
się mocno w ramię, sprawdzając, czy przypadkiem nie śni.
- Ałaaa!!! Kurwa! – podskoczyła z bólu, przy okazji spadając z łóżka.
Przez przypadek strąciła nocną lampkę. W domu rozległ się huk i dźwięk
pękającego szkła. Po chwili ktoś zapukał do jej pokoju, głośno klnąc.
- Gośka, otwieraj!!!! Coś ty znowu narobiła, tępa, ciapowata dziewucho?!
- Ja coś zrobiłam?! Ja jestem ciapą?! To twoja córka jest skończoną
niedorajdą, menelu! Nie wiem co tu się, kurde dzieje, ale mnie nie wkręcicie!
Jesteście serio pojebani! Co ja wam zrobiłam? Zgłoszę to na policję!
- Nie odzywaj się tak do mnie, ty suko! Najpierw ta marna czwórka ze
sprawdzianu z matmy, pierdolona idiotko, a teraz odstawiasz mnie i twojej
schorowanej matce takie numery?! Za kogo ty się masz, debilko?! Kompletnie
siadło ci na mózg?! Do nauki, kurwa, no już!!! – Tadeusz Nowak uderzył
dziewczynę w twarz, a następnie cisnął nią na krzesło obok zawalonego
podręcznikami biurka. Ta rozpłakała się i już po chwili uciekła oknem z budynku.
Biegła przed siebie, kulejąc lekko na prawą nogę, którą nadwyrężyła
skacząc z pierwszego piętra. Schowała się w parku. Położyła się obok starej
wierzby płaczącej, chowając się w jej liściach. Była tak zmęczona, że szybko
usnęła.
Tymczasem zbliżał się wieczór. Ludzie opuszczali zadrzewiony skwer,
wracając do swoich bezpiecznych, ciepłych domów. Zaczął padać deszcz, który po
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chwili przekształcił się w ulewę. Niebo przykryły ciemnogranatowe chmury.
Gdzieniegdzie grzmiało.
Kaja obudziła się, niestety, wciąż tkwiąc w ciele Małgosi. Była
przemoczona do suchej nitki. Dodatkowo płakała, szlochając żałośnie, jakby
spotkała ją największa możliwa tragedia. Dawno nie czuła się taka bezradna.
Schowała się w bramie starej kamienicy, mając nadzieję, że zaistniała sytuacja
okaże się tylko długim, okrutnym koszmarem.
Piękna wiosna. Kpina z życia! Nawet pogoda zdawała się ją popierać.
Nagle usłyszała cichy chrobot w krzakach, jakby ktoś obserwował ją z ukrycia,
przy okazji stąpając po spróchniałych gałęziach. Dziewczyna poczuła dziwny
chłód, jej ciało szybko pokryło się gęsią skórką. Ktoś rzucił w nią żonkilem. Ten
jednak zaczął się palić, by już po chwili zmienić się w cuchnący zgnilizną pył.
Pora odrodzenia! Phi! Znalazła się przecież w tym brzydkim, marnym
ciele. Już lepsza byłaby śmierć! Rzuciła kamieniem w krzew, klnąc pod nosem.
Wszystko zaczynało ją swędzieć, sądziła, że to wina przyciasnego, wełnianego
swetra, ale po chwili zauważyła czerwone szramy również na swoich dłoniach i
łydkach.
- Co jest, kurwa?! – krzyknęła, wpatrując się w chaszcze. W gąszczu
ujrzała parę jasnobłękitnych oczu. Z zieleni powoli wyłaniała się jakaś sylwetka.
Miała na sobie ubranie należące do Kai, które, jak jej się słusznie zdawało, nosiła
wcześniejszego wieczora.
- Czym jesteś, dziwadło?! I skąd masz moje ciuchy?! – zwróciła się do
skrytej w liściach postaci. Po chwili zauważyła jednak, że jej skóra ma barwę
popiołu. Cała twarz kreatury naznaczona była czerwonymi pręgami. Z brzucha
wystawały jej nożyce ogrodowe, ręce oplatały zawilce i przebiśniegi, a otwarte
usta pełne były krwi.
- Jestem twoim odrodzeniem. Panią czasu i dawczynią nowego życia. To
dzięki mnie każdego roku zakwitają kwiaty, a zwierzęta budzą się ze snu
zimowego. Żeby jednak coś przeżyło, coś innego musi umrzeć. Jestem naturą,
równowagą, dzięki której ten świat funkcjonuje. Przeznaczeniem i jedyną prawdą.
Śmiercią, szczęściem i tragedią. – Istota wyjęła nożyce ze swojego brzucha, przy
okazji go rozpruwając. Jej wnętrzności spadły w błoto, które po chwili wchłonęło
je i zakwitło pięknymi, czerwonymi różami.
- Odejdź! Precz, maszkaro!!! – dziewczyna nieomal przewróciła się,
zszokowana obrzydliwym widokiem i trupim odorem, jaki nagle zaczął unosić się
w powietrzu.
- Wybacz, to niemożliwe, sama wybrałaś swój los. Ja go tylko
sprawiedliwie wyegzekwuję. Krew za krew. Życie za życie.
Deszcz przestał padać. Noc była cicha i ciepła, ale nastolatce było
39

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

wszystko jedno. Uciekała, pędziła ile sił w nogach. Byle przed siebie, byle jak
najdalej od tego monstrum. Podbiegła do grupki dziewczyn w jej wieku.
Rozpoznała kilka swoich koleżanek.
- Paulina, Ada! Ach, jak dobrze, że was znalazłam! Nie uwierzycie, co mi
się przytrafiło! – na chwilę zapomniała, że wyglądała jak nękana przez nie
Małgosia. Dziewczyny roześmiały się, dopalając ostatniego papierosa. Wyciągnęły
z toreb kuchenne noże.
- No, no! Proszę, kogo my tu mamy!? Ofiara losu! I to jeszcze cała w
błocie! Wykąpać cię, brudasie!? – dziewczyny rzuciły się całą paczką na
rozkojarzoną ofiarę. Wrzuciły ją do stawu, chcąc podtopić. Zanurzały jej głowę w
wodzie, na coraz dłuższe sekundy. Kiedy wydawało się im, że już ją złamały,
wyciągnęły ją na powierzchnię, obcięły warkocz, cążkami wyrwały paznokcie i
zraniły nożem w podbrzusze.
Kaja łkała, czołgając się przez wiosenną łąkę. Pozostawiała za sobą
krwawy ślad. Wkrótce kolejny raz ujrzała spotkaną w parku zmorę. Ta uśmiechała
się do niej, strzygąc nożycami kilka okolicznych drzew. Teraz widziała istotę w
całej okazałości. Przyjrzała się jej nogom – stanowiły je jedynie pozbawione
skóry i mięśni kości. We włosy miała wplecione kwiaty, w miejscu kręgosłupa
widoczna była gałąź wierzby. Ziemię pod jej stopami pokrywały wnętrzności,
martwe zwierzęta oraz wszelkiego rodzaju rośliny.
Groteskowa wiosna wyciągnęła do niej swoją smukłą rękę, gładząc ją po
twarzy. Zaśmiała się delikatnym, ale donośnym głosem.
- Jesteś taka piękna, taka witalna! Jak nowo narodzona sarenka! Nawet
oczy masz do niej podobne, takie wielkie i przestraszone! Bardzo mi się podobasz,
stanowisz idealną energię dla moich podopiecznych. Część jeszcze się nie
przebudziła, a przecież skądś muszą czerpać siły na narodziny, kwitnięcie, nowe
porządki… no wiesz, chęci do życia!
- Zostaw mnie! – wykrzyczała ostatkiem sił dziewczyna, z bólu i
przerażenia kuląc się w trawie, ledwie łapiąc przy tym oddech. To nie mogła być
prawda. Nic gorszego nie mogło jej spotkać. Chciała zniknąć, obudzić się i
stwierdzić, że to tylko wybujała fantazja, straszny sen. Czuła jednak roztaczający
się wokół zapach rozkładu, wymieszany z wonią świeżych, wiosennych kwiatów i
wilgotnej ziemi.
- Ależ spokojnie moja droga, to dopiero nowy początek! Czeka cię nowe,
lepsze, szczęśliwe życie. To naturalna kolej rzeczy, nic z tym nie zrobisz. Każdy z
nas jest tylko elementem ziemskiej przyrody i kiedyś do niej powraca – odrzekła
istota, ostrząc przy okazji swoje nożyce.
Oplotła szyję dziewczyny roślinną wiązanką, następnie wbiła jej
narzędzie prosto w tętnicę szyjną. Do rozprutego wcześniej brzucha wrzuciła
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nasiona, które już po chwili zakiełkowały, oplatając pędami całe ciało dziewczyny.
Ziemia wchłonęła świeżą krew. Trawa, krzewy i rosnące gdzieniegdzie zawilce
wyglądały jeszcze piękniej niż zwykle. Zdawały się cieszyć z dobrej jakości
nawozu, gotowe do wzrostu. W powietrzu można było wyczuć woń wiosennych
kwiatów, wymieszaną z delikatnym, ulotnym zapachem trupa.
***
Małgosia była przygotowana na tę chwilę. Wiedziała, że mogą ją za to
zamknąć, ale nie widziała innego wyjścia, nie chciała jeszcze umierać. Nie po to
znosiła awantury w domu i okrucieństwo pozostałych uczniów.
W obronie własnej była w stanie posunąć się niemalże do wszystkiego.
Nie chciała tego, ale nie widziała żadnej innej możliwości. Widziała grupkę
swoich dręczycielek, czyhających na nią z nożami w ciasnym zaułku. Sama
musiała sobie z nimi poradzić, nie zamierzała się poddawać. Nigdy.
Liderką ich paczki była Kaja. Teraz, jak gdyby nigdy nic, stała do niej
tyłem, zatracona w konwersacji ze swoimi koleżankami. Gosia wiedziała, że to jej
jedyna szansa. Zakradła się do niej od tyłu i wbiła jej nożyce w brzuch. Ta już po
chwili leżała na ziemi, w ogóle się nie poruszając. Zemdlała bądź zmarła na
miejscu, Małgorzata nie była tego pewna.
Józka, Paulina i Ada krzyknęły. Szybko, nie oglądając się za siebie,
uciekły z miejsca zbrodni. Wciąż były w szoku. Nie mogły w to uwierzyć. Kaja
umierała w samotności, w piękny, wiosenny wieczór. Nieświadoma swojego stanu,
cała w swojej krwi.
***
W kwietniowy, słoneczny, wiosenny dzień, rodzina Malinowskich łkała,
stojąc nad grobem córki Kai, zamordowanej w niewyjaśnionych okolicznościach
przez swoją koleżankę. Jak ktoś mógł jej coś zrobić? Była taka śliczna i grzeczna!
Tylko ostatnio ta wariatka nakłaniała ich córeczkę do bójek! To musiała być jej
wina. Mieli nadzieję, że szybko zabiorą ją do więzienia lub poprawczaka. Sami z
przyjemnością by ją zabili. Ta dziewucha pochodziła przecież z patologicznej
rodziny, i tak do niczego by w życiu nie doszła. Nie to, co ich największy skarb!
Na jej mogile posadzili świeże kwiaty, które rosły nadzwyczaj szybko.
Jakby chciały wynagrodzić im i ich córce cierpienie, którego doświadczyli…
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Darkroom
Stukot jej kroków błądził między uliczkami, aby po chwili umilknąć, gdy w
końcu stanęła przy mnie. Czułem jej kuszący zapach, niespokojny oddech.
Obawiała się mnie, wiedziałem to.
Była niemal niedostrzegalna w mroku, jedynie oczy, odbijające odległe
światło, widoczne były na ciemnym tle. Jej uszy drgały delikatnie, nasłuchiwała.
Nie spuszczała nawet na chwilę ze mnie wzroku, wbijała go w moje dłonie, które
wyjąłem z kieszeni.
Pragnąłem jej. Ciepła, po które najchętniej wdarłbym się do wnętrza ciała,
choćbym miał rozpruć brzuch.
Zrobiła krok do tyłu.
***
Wydawało mi się, że w bocznej uliczce coś przebiegło — coś wysokiego,
na czterech łapach i z rogami. Zapatrzyłem się na chwilę w ciemność, w której
zatapiali się ludzie, nieznajdujący już zabawy w nocnym klubie, przed którym
stałem, i niedostrzegający w mroku nocy niczego niesamowitego.
Opierałem się o chropowatą ścianę i dopalałem kolejnego papierosa, gdy i
z drugiej strony coś się poruszyło. Przekrzywiłem głowę i jedynie policzyłem w
pamięci ilość piw, które wypiłem jeszcze w domu, zanim odważyłem się tu
przyjść, i doszedłem do wniosku, że cokolwiek nie biega po ulicach miasta,
bardzo dobrze, że biega, bo w innym wypadku stężenie wtórnej głupoty w okolicy
mojego ciała, mnie samego w to włączając, zapewne doprowadziłoby do
spektakularnego wybuchu. Zwierzę, duże czy małe — prawdziwa głupota jest
dewizą ludzi, dlatego chwała Bogu, że stworzył zwierzęta nierozumnymi. Jedynie
mogłyby ten rozum stracić. A tak może dokonać tego tylko człowiek.
Jednak pozostaje pytanie — jeżeli przeciwwaga, gdyby takowa w ogóle
miała zaistnieć, aby wyrównać poziomy, ma być skuteczna, to człowiek powinien
wrócić do lasu, czy zwierzęta powinny przenieść się do miast? A jeżeli one same,
bez naszej zgody, już wybrały tę drugą opcję, a ja zaczynam widzieć pierwsze
osobniki, to lepiej je zarżnąć, zarżnąć, czy zarżnąć? Wysadzić w powietrze, czy po
prostu wyrżnąć?
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Delikatnie zgarbiłem się i napiąłem mięśnie.
Wracając do wybuchów — cieszyłem się, że moje pierdnięcia nie zapalają
się od żaru papierosa, bo zapewne płonęłaby juz cała okolica. I że nikt ich nie
słyszy, choć kilka razy wydawało mi się, że wychodzące z klubu pary oglądały się
na mnie. I tak nie jest możliwe, że ktokolwiek mnie pozna, że jakikolwiek mój
znajomy tu przychodzi.
No, chyba że ten jeleń czający się za rogiem ma ze mną coś wspólnego.
***
Czułem jego ciepły oddech, który muskał moje odkryte ramiona. Noc była
chłodna, a on zdawał się mnie całego ogrzewać. Wyciągnąłem dłoń, niemal
dosięgłem jego głowy, opuszkami palców dotykając jedynie kłujących włosków.
Aż dreszcz przebiegł mi po całym ciele.
Zawiał delikatny wiatr, poniósł w moją stronę łagodny zapach stworzenia.
To sapnęło głośno, jakby ponaglając mnie. Zrobiłem krok do przodu, dłońmi
złapałem głowę po obu jej stronach, jedną drapiąc stworzenie za uchem, drugą
łapiąc po chwili za grubą szyję, pod którą pulsowała krew.
Przybliżyłem twarz, przez rozchylone wargi do ust dostał mi się jego jakby
jeszcze cieplejszy oddech.
Prawą dłonią powędrowałem wyżej, wyczułem podstawę rogu. Miałem
ochotę nadziać się na niego.
***
W pomieszczeniu szalały kolorowe światła, choć dominowała czerwień
oraz czerń, i skromnie ubrane, męskie ciała. Niektórzy wyglądali jak marynarze,
inni jak drwale, było też wiele zwykłych ciot, na widok których pięści same mi się
zaciskały. Ich zniewieściałe ruchy i twarze niby dzieci z downem działały mi na
nerwy. Akceptowałem tylko tych wyglądających normalnie, nie rozbierających się
na ulicach, nie robiących z nas wszystkich pieprzonych pedałów, którym wszyscy
chcą połamać nogi i ręce. Im tak, proszę bardzo, ale te skurwysyny nie powinny
wciągać w to bagno nas — po prosty lubiących się pierzyć mężczyzn — i nie
paradować po mieście w lateksie i straszyć dzieci. W sumie nie tylko dzieci.
W sali grała jakaś tandetna, skoczna muzyka, lecz zdawało mi się, że gdzieś
w tle słychać melodię smutną, jakby graną między wierszami, jeżeli w ogóle
można to w ten sposób określić. Przebijała się między głośnym dudnieniem, ale
zdawało się, że tylko ja to dostrzegam. Nawet ci, którym nikt nie chciał zrobić
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chociażby loda, stojący pod ścianami, podrygiwali jedynie w rytm muzyki
pierwszoplanowej.
Ktoś sobie robił żarty. To jak wklejanie zdjęcia genitaliów między złączone
rolki filmu w kinie, jak malowanie niemal niedostrzegalnych postaci gdzieś w tle
dużego obrazu, których prawie nie dało się dostrzec, a które to postaci miały dla
oglądającego prawdziwy przekaz, prawdziwą wiadomość, w odróżnieniu od tych
sterczących na pierwszym planie. Smutna muzyka przebijała się do mnie niby
ukryty boski przekaz w Piśmie Świętym, mówiący o śmierci i zatraceniu każdego
niewiernego, mimo że Bóg jest przecież miłosierny i powinien wybaczać.
A może to właśnie Bóg do mnie przemawia?
***
— Bóg do mnie przemówił — powiedziałem, cały czas wpatrując się w jej
błyszczące oczy. — Powiedział, że świat nie jest tym, za co go bierzemy. Że ten
boski twór, w którym żyjemy, został przez nas źle odebrany. Rozumiesz to?
Zdajesz sobie sprawę z tego, co to oznacza?
Samica pokręciła głową, choć gest ten mógł być odpowiedzią nie na moje
pytanie, a ruch, który wykonałem. Wyciągnąłem bowiem w jej stronę rękę.
Chciałem jej tylko dotknąć, pogłaskać. Nie miałem zamiaru zrobić jej nic złego,
ale ona bała się.
Nie rozumiała mnie.
Ale to nie miało znaczenia — wiedziałem, że na pewno Bóg mnie
rozumiał, choć straszne jest to, że mimo wszystko bez wzajemności.
***
Minąłem kilka całujących się par, przy wejściu do szerokiego korytarza, w
rogach którego pod sklepieniem ciągnęły się czerwone świetlne żyłki. Słabe,
dające niewiele światła, przez co było tam znacznie ciemniej niż w roztańczonej
sali głównej.
Korytarz rozgałęział się w pewnym momencie. Na wprost znajdował się
pierwszy pokój, z którego dochodziły rozkoszne dźwięki. Poszedłem w lewo,
minąłem kolejne pomieszczenia. Następny zakręt, zaraz za nim, tuż przy ścianie,
obściskiwała się inna para. Obaj mieli nagie torsy, jeden z nich spuścił spodnie do
kolan, prezentując swe naprężone wdzięki, pozwalając drugiemu z kochanków
podziwiać je zachłannymi ruchami dłoni.
Ich usta były złączone, dłonie wędrowały po ciałach, te pociły się, a zapach
słonych kropli, spływających po skórze, jedynie wzmagał pożądanie. Zatrzymałem
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się na chwilę, zaciągając przesyconym ich zapachem powietrzem. Nie zauważali
mnie, lecz w pewnym momencie dostrzegłem błysk otwartego oka,
spoglądającego jakby wprost na mnie.
Ruszyłem dalej.
Z każdego kolejnego pomieszczenia również dochodziły odgłosy miłości.
Ktoś nazwałby to sodomią, choć ciekaw byłem, jakie określenie wybrałby sam
Bóg, stwórca zarówno mnie jak i tych, których teraz nasłuchiwałem.
Miłość nie wybiera. Głupstwo — miłość wybiera, i to właśnie najlepszą
opcję z możliwych.
Lecz właściwie co wybrano dla mnie? Kim tak naprawdę byłem ja, ten,
który szedł do ostatniego pomieszczenia, nie mając właściwie pojęcia, co w nim
znajdzie? Oni wszyscy wiedzieli, czego potrzebują, albo przynajmniej tak im się
wydawało. Nagich, owłosionych torsów, umięśnionych ciał, które wyróżniały się
na tle ciemnych ścian. Ust, zarośniętych policzków, krzaczastych brwi i tego
spojrzenia, jakim nigdy nie obdarzy mężczyzny żadna kobieta.
A Bóg?
Widziałem wejście do ostatniego pomieszczenia, przy którym nikogo nie
było. Przylgnąłem całym ciałem do ściany tuż przy krawędzi, czując na twarzy,
dłoniach i fragmencie odsłoniętego teraz brzucha śliską i wilgotną powierzchnie,
jakby ktoś dopiero co potraktował ją wodną mgiełką.
Z pomieszczenia dochodziło głośne sapanie.
***
— Bóg nie mógł do ciebie przemówić — powiedziała, a jej obraz w moich
oczach zaczął sie nagle rozmywać. Tak jak przed chwilą widziałem ją bardzo
wyraźnie, tak teraz niknęła, pojawiali się za to nieznajomy ludzie, stojący
niemalże wszędzie wokół, w wąskiej uliczce, wpatrując się w miejsce, w którym
dopiero co stała ona. Pojawił się tam zamiast niej jakiś starzec, gestykulujący
energicznie, mówiący coś, co jednak docierało do mnie wolniej niż obraz. —
...Czymże są ci zapowiadani Jeźdźcy Apokalipsy, jak nie boskimi dziećmi,
będącymi jednym z wielu tworów, które narodziły się w tym wielkim świecie
rozpusty?
— O czym ty mówisz? — zawołałem, nie do końca wiedząc też, o co mi
samemu chodzi.
— Nie słuchałeś — powiedział starzec.
— Słuchałem!
— Kim więc jesteś?
Znów nie rozumiałem.
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— Kim jesteśmy my wszyscy? — Zakrzyknął, tłum odpowiedział chórem,
lecz nie potrafiłem rozszyfrować tego jednego słowa, które zadudniło w mieście.
— Dziećmi bożymi? Dziećmi diabła? Wynaturzeniami, które nie powinny
istnieć? — zaproponowałem.
— Na pewno nie dziećmi bożymi. Może jeszcze stworzonymi na jego
obraz? Bóg wcale nie wygląda tak jak my. Jesteśmy co najwyżej krzyżówką
boskiego ciała i jakiejś kreatury, którą znalazł w swoim własnym darkroomie, w
swoim własnym haremie, burdelu, gdzie pieprzy co popadnie. Bo jakże okrutny
musi być Bóg i jakże okropne musi być stworzenie, które zapłodnił, że to wydało
na świat takie coś jak my? A może jesteśmy jedynie kroplami spermy,
zmarnowanymi w którejś z sypialni kogoś, kogo nie powinniśmy nazywać
Bogiem? Bo czy istnieją twory doskonałe, zrodzone ze związku dwóch istot
różnych płci? Czym właściwie byłaby istota doskonała? Kolejnym Bogiem, bo
czymże innym, skoro my, kreatury tak okropne, nie wychodzimy poza nasz
ciemny pokój i nie mamy pojęcia, z czego powstaliśmy. Może naszym Ojcem nie
jest Bóg, co najwyżej ściana, na którą trysnął lub wypluł nasienie jednego ze
swoich kochanków, i która nas wychowała?
Ludzie zaczęli klaskać. Starzec podszedł do mnie, złapał mnie za rękę i
poprowadził gdzieś daleko od ludzi, którzy jedynie odprowadzili nas wzrokiem.
***
W środku było ciepło, znacznie cieplej, niż na korytarzu. Pachniało
zwierzęcym potem i delikatnie zalatywało odorem rozgrzanego łajna, co jednak
było przyjemne, wzmagało moje pożądanie, gdy zaciągałem się powietrzem
przesyconym tymi dwoma zapachami.
Robiłem drobne kroki, zatrzymałem się na chwilę, gdy usłyszałem
głośniejsze sapnięcie i chrobot obcieranego o podłogę kopyta.
Zamknąłem na chwilę oczy, odetchnąłem i ruszyłem dalej.
Głębiej wyczułem zapach sierści i jakby krwi, choć nie byłem do końca
pewny. Zapach ludzkiego kału? Chyba też.
Blisko ogromnego cielska temperatura była jeszcze wyższa.
Panowała taka ciemność, że niemal nic nie widziałem. Ledwo dostrzegłem
metalową barierkę, do której przytwierdzono łańcuch, unieruchamiający stojące
przede mną stworzenie. To prychnęło, gdy złapałem za metalowe ogniwa i
zacząłem się przybliżać, idąc wzdłuż nich, łapiąc kolejne niby koralika różańca,
prowadzące jednak do prawdziwego szczęścia, nie tego pozornego, zakłamanego.
Dotknąłem rozgrzanego ciała, zroszonego potem, pachnącego. Palcem
wskazującym musnąłem bok pyska zwierzęcia, potem złapałem go oburącz,
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przybliżając się jak najbliżej. Czułem na twarzy jego oddech, który wciskał mi się
między lekko rozchylone wargi.
Czułem niebiański smak.
Zwierzę miało krótką sierść, wystające na boki uszy z metalowymi
okrągłymi kolczykami. Podobny, choć znacznie grubszy i większy przekłuwał nos.
Dotknąłem go, stworzenie zawarczało złowrogo, dmuchnęło na mnie, pryskając
kropelkami śliny.
Zlizałem te, które trafiły w okolice ust.
Choć i tak nic nie wiedziałem, zamknąłem oczy, pocałowałem jeden z
otworów nosowych — tak oślizłych, że aż zniewalających. Wysunąłem język,
polizałem i zacząłem nim brnąć niżej, aż dotknąłem rozchylonych warg.
Wyczułem metalową siatkę — kaganiec, który unieruchamiał pysk i nie
pozwalał zwierzęciu zacisnąć zębów. Dzięki temu bez żadnych obaw mogłem
wedrzeć się językiem do środka, całować byka wszędzie, gdzie tylko chciałem. Po
niedługim czasie jego pysk znudził mi się, podniosłem się i wyszukałem rogów —
chropowatych, natartych jakby oliwką, przez co idealnie śliskich. Sunąłem dłońmi
po obu, napawając się ich twardością, wymodelowanymi końcówkami, nie
ostrymi, a zaokrąglonymi.
Wszedłem na specjalne schodki, przykręcone do podłogi, oparłem się o
grzbiet i powąchałem rogi. Pachniały zupełnie inaczej, niż reszta ciała, przez
chwilę wydawało mi się, że to zaburzy ten idealny obraz, jednak nic takiego na
szczęście się nie stało.
Wszystko nadal ze sobą współgrało.
Rogi pachniały inaczej, ale smakowały jakby podobnie. Najpierw
dotknąłem jednego z nich czubkiem języka, a potem wsunąłem go w usta
możliwie jak najdalej, czując końcówkę w przełyku. Do gardła podskoczyła mi
treść żołądka, zacząłem się krztusić, więc szybko wysunąłem z siebie róg.
Przełknąłem.
Jeszcze raz...
W końcu jednak zwymiotowałem, chyba przy czwartym razie. Oblałem
byka ciepłą mazią, jego ciało przez chwilę zadrgało.
Ja też drżałem.
Dziś sam róg nie mógł mnie usatysfakcjonować.
Zszedłem na podłogę i przylgnąłem do boku zwierzęcia, jakbym przytulał
ulubionego kochanka. Trwałem tak dłuższą chwilę, w końcu jednak ten zaczął się
niepokoić, więc przesunąłem się jeszcze dalej, sprawdziłem, czy byk ma
unieruchomione tylne kończyny, po czym zabrnąłem dłonią na podbrzusze.
Był gotowy.
Szybko się rozebrałem. Ja też byłem gotowy.
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***
Stanęliśmy przed ścianą, na której wisiał ogromny bilbord, oświetlony z
góry dwiema lampami, sączącymi przejmującą smutkiem żółć. Na białym tle
zostało wydrukowanych pięć liter, układających się w słowo:
— BYDŁO — przeczytałem na głos.
— Oto kim... czy raczej czym jesteśmy — wyjaśnił starzec.
— Jesteśmy bydłem?
Ten popatrzył na mnie, po czym skinął głową.
Pomacałem swoją głowę, nie odnalazłem na niej rogów.
— Bydłem? — powtórzyłem, nie rozumiejąc.
— To słowo do nas przemawia, czyż nie? Zestawiając człowieka —
człowieka o tym wymyślnym pozytywnym obliczu — z o wiele niższą, podlejszą
formą życia, widać wyraźną różnicę. Taka sama różnica musi więc być między
nami a naszym domniemanym stwórcą, jeżeli tak w ogóle możemy go nazwać.
— Mówiłeś, że nie jesteśmy dziećmi bożymi.
— I że nie jesteśmy tacy, jak on. Powstaliśmy z czegoś, co jest jedynie
produktem ubocznym uprawianych przez boga rozkoszy. Nie jesteśmy jego
dziećmi — potwierdził. — Chodź, pokażę ci coś.
Wyszliśmy na granicę miasta, gdzie momentalnie skończyły się strzeliste
wieżowce, a zaczęły rozpościerać pola i lasy. Zrobiliśmy kilkanaście kroków poza
strefę, gdzie nigdy nie było sensu wychodzić. Panowała ciemność, z miasta
niewiele dochodziło światła. Starzec zatrzymał się przed jakimś kamieniem, kazał
mi go dotknąć.
— Kamień — powiedziałem.
Ale jakby... Dotknąłem jeszcze raz. Gładki, płaski...
Starzec złapał za szczelinę między kamieniem a podłożem, pociągnął ją i
zdarł kawałek płachty, na której widniał kamień. Pod nią rozpościerała się czerń.
Ukucnąłem i chciałem jej dotknąć, lecz czerń nie była ciałem stałym, a
przestrzenią, w którą można by wejść. Gdy mój wzrok przyzwyczaił się nieco do
niej, ujrzałem gwiazdy, takie same jak na niebie. Ciągnęły się w dół, aż do
odległej, niby ostatnia planeta układu słonecznego, podstawy... podłogi, po której
poruszały się jakieś ogromne kształty.
— Jesteśmy jedynie plamą na ścianie jednego z pomieszczeń.
Co chwila ktoś do niego wchodził, wychodził z niego. Ogromne, nie do
objęcia wzrokiem stworzenia, których kształtów nie dało się ogarnąć prostym
umysłem.
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Teraz już wiedziałem, jakie rzeczywiście określenie nie tylko na mnie, ale i
na całą ludzkość miał Bóg.
— Właściwie dlaczego nie nazwać nas prościej, dosłowniej?
Starzec zaczął się śmiać. Nie dopowiedział. Zaczął nagle znikać, tak jak
wcześniej się pojawił, a jego miejsce z powrotem zajęła ona — o dużych oczach,
delikatnie zaokrąglonych uszach, słodkim języku i delikatnym pyszczku.
W końcu poczułem, jak rosną mi rogi, jak nadziewam na nie tę śliczną
łanię, przebijam ją na wylot, torując sobie drogę do kolejnych uciech, które teraz
w końcu nabrały prawdziwego sensu.
A więc ludzie są niechcianymi dziećmi, zrodzonymi ze spermy kreatur
może jeszcze gorszych od nas samych. Z nasienia, które spłynęło po ścianie,
skropiło podłogę lub wypłynęło z pachnącego lub śmierdzącego, brudnego odbytu.
Więc dalej możemy być bydłem, nie musimy się starać. Zamieszkujemy wielki
darkroom. Chwała Bogu za to! Bo czy ten fakt zmienia cokolwiek w obliczu tego,
że Bóg, którego kochamy, którego miłujemy i którego wysławiamy ponad
wszystko, jako ucieleśnienie dobroci i miłości, musiał się w nim sam kiedyś
pieprzyć?

Wrzesień 2015
Korekta: Agnieszka Kwiatkowska
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Paulina J. Król

Paulina J. Król – rocznik '85. Wierszokletka, blogerka, recenzentka. Stalowowolanka
obecnie mieszkająca u wrót Puszczy Białowieskiej, gdzie pracuje w Lasach Państwowych.
Lubi piwo niepasteryzowane i Stephena Kinga, imiennika jej dziadka. Debiutowała w
maleńkim Okowykolu Okularnym, została też uhonorowana kilkoma nagrodami, w tym
Nagrodą Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego w kategorii Opowiadanie za rok
2014. Publikowała w kilku antologiach, m.in. w "Krwawniku" oraz antologii "Pokłosie",
zbiorze opowiadań napisanych w hołdzie Stephenowi Kingowi (Gmork 2015). Przejawia
dziewczęcą słabość względem „Martwicy mózgu”. Jak na starą pannę przystało, posiada
dwa koty. A raczej, gwoli ścisłości, to one posiadają ją."

51

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

Samogon
Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych.
George Orwell, „Folwark zwierzęcy”
Heniek Skiepko był miejscowym biznesmenem, prowadzącym
prominentny interes. Z dziada pradziada jego przodkowie, poza pracą na roli i
hodowlą bydła, zajmowali się produkcją słynnego samogonu. W odludnych,
trudno dostępnych obszarach Puszczy Białowieskiej, obecnie objętych ochroną
rezerwatową, Heniek pędził bimber w małej, drewnianej chatce. Tę bimbrownię
zbudował własnymi rękami jego dziadek, który jako leśniczy na tych terenach – w
czasach, gdy Puszcza Białowieska była jeszcze eksploatowana i nikt o żadnej
ochronie nie myślał – miał okazję i sposobność, by takową chatkę postawić.
Heniek od wielu lat parał się jedynie produkcją samogonu, uzupełniając swój dość
niski, KRUS-owski przychód z renty. Niegdysiejsze imperium rolne Heńka
Skiepki, dwa tuziny krów, kopa owiec i piętnaście hektarów pól, w tych trudnych
czasach zmalało do minimum. Trudna sytuacja Mleczarni w Hajnówce, która
przestała przyjmować hektolitry mleka, wymusiła na Heńku i licznych innych
hodowcach krów sprzedaż tych zwierząt, tak jak i owiec, których wełny nikt już
nie skupywał. Pola, dawniej zasiewane pszenicą, jęczmieniem i ziemniakami,
obecnie przemieniły się w słabo dofinansowywane pastwiska, na których nie pasły
się żadne zwierzęta, prócz – okazjonalnie – bocianów, wracających z Afryki i
polujących na ryjówki. Heniek zatem pędził bimber, chętnie kupowany przez
przemytników ropy naftowej i papierosów z Białorusi, mieszkańców pobliskich
wsi i leśniczych. Od Masiewa po Kleszczele każdy mieszkaniec znał smak
Heńkowego bimbru, a nawet pewna miejscowa pisarka opisała ten lekko ziołowy
aromat zielonkawego napoju w swojej książce.
Heniek nie był jednak szczęśliwy. Dużo czasu spędzał w swojej
bimbrowni, próbując uzyskać idealny smak, dzięki któremu wykurzy konkurencję.
Produkcją samogonu na Podlasiu zajmowała się dość spora grupka mężczyzn,
dlatego należało stworzyć produkt doskonały. Nie dawało to Heńkowi spokoju,
próbował już wszystkiego. W różnych proporcjach odmierzał drożdże i cukier,
dodawał miodu, turówki wonnej (pospolicie zwaną trawą żubrową,
wykorzystywaną przy produkcji sławetnej „Żubrówki”), różnych innych ziół,
kwiatów i korzeni. Żadnemu składnikowi nie udało się stłumić tego
charakterystycznego dla samogonu posmaku, odczuwalnego zwłaszcza po tym, jak
się komuś tym bimbrem odbiło – lekko cierpki, żywiczny posmaczek,
pozostawiający po sobie niesmak w gębie. Henryk po licznych próbach wreszcie
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się poddał. I tak nie miał źle, potrafił dorobić dość sporo, sprzedając swój
samogon po 8 zł za litr. Produkcja w owym czasie oscylowała wokół stu litrów
miesięcznie.
Pewnego dnia, po przelaniu dwudziestu litrów samogonu do
plastikowych, pięciolitrowych butelek, zasiadł na pękniętym, chyboczącym
plastikowym krześle i, nalawszy sobie odrobinkę trunku, zadumał się. Nie
zauważył momentu, kiedy mała ćma wpadła do napoju; skrzywił się z odrazą i
palcami wyciągnął nieuważnego motyla, następnie strzepnął go na ziemię i w
roztargnieniu oblizał palce z głośnym cmoknięciem. Z wrażenia aż rozszerzyły mu
się źrenice; skoczył na równe nogi i zaśmiał się radośnie. Gdyby znał się choć
trochę na historii matematyki, greckiej filozofii przyrody lub po prostu
rozwiązywał krzyżówki, zapewne wykrzyknąłby słowa Archimedesa: „Eureka!”.
Znalazłem!
To było to. Ten smak. Cudowny, przypominający żubrówkę ziołowy,
delikatny aromat, którego poszukiwał przez tyle lat. Upił łyczek ze szklaneczki, by
utwierdzić się w tym przekonaniu, po czym rozejrzał się za wyrzuconym owadem.
Był tam, na brudnej podłodze, poruszając delikatnie schnącymi skrzydłami.
Niewielki, wielkości pięciogroszówki motyl nocny o niepozornych, szarych
skrzydłach, których łuski odbijały srebrną poświatę zaglądających do chaty
gwiazd, podniósł się niepewnie na swoich ośmiu odnóżach i otrzepywał z cieczy.
Heniek pochwycił owada i, niewiele myśląc, odkręcił kilka butelek samogonu i po
kolei, do każdej z nich, delikatnie wkładał ćmę. Popróbował kapkę z każdej
butelki i, gdy dotarł do ostatniej, był już tak pijany bimbrem i szczęściem, że
położył motyla na ziemi obok siebie i zasnął snem sprawiedliwego człowieka
pracy.
Gdy Heniek spał, mała ćma powoli schła. Czuła, że coś się zmieniło. Gdy
skrzydełka już wyschły zupełnie, nieco w oszołomieniu podniosła się do lotu i
wymknęła przez otwarte okno na wolność.
Nowa receptura Heńkowego bimbru szybko zyskała uznanie wśród
lokalnej społeczności. Prędko rozeszła się wieść o niezwykle smakowitym
samogonie, który wchodzi jak woda i nie wywołuje kaca. W międzyczasie Heniek
postanowił zdobyć jak najwięcej tajemniczych motyli i założyć hodowlę w swojej
bimbrowni. Do pomocy zaprzągł swoją nastoletnią siostrzenicę, uczącą się w
technikum leśnym w Białowieży. Dziewczynka, po dokładnym opisaniu owada
przez wuja, wiele nocy spędziła, wertując atlasy entomologiczne, książki naukowe
i zdjęcia kolekcji najsłynniejszych wielbicieli motyli. Jednak bez rezultatu. Albo
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nauka jeszcze nie zidentyfikowała tej maleńkiej ćmy, albo wujkowi coś się
pomieszało.
Heniek już miał się poddać, gdy któregoś wieczoru motyl sam do niego
przyfrunął. Usiadł na rękawie i delikatnie drżał łuskami skrzydeł. Gdy ćma
upewniła się, iż Heniek ją zauważył, powoli odfrunęła, co rusz sprawdzając, czy
mężczyzna za nią idzie. Heniek zarzucił na grzbiet sfatygowaną marynarkę i
chwycił latarkę, po czym, jak zahipnotyzowany, podążył za owadem. Latarka była
mu niepotrzebna, delikatne lustrzane akcenty na pokrywach skrzydeł lśniły w
świetle Księżyca, prowadząc go w las.
Po kilkuset metrach Heniek stanął jak porażony piorunem. Przed sobą
ujrzał trzy ogromne, dorosłe żubry. Na pędzelkach przy organach rozrodczych
byków roiło się od tych małych motylków.
- Ach, więc to dlatego mój samogon smakuje jak żubrówka – mruknął
pod nosem. – Te owady żyją z pisiorkami żubrów w jakiejś… symbiozie!
Żubry spały, jeden z nich leniwie obserwował mężczyznę, przeżuwając
kawałek słomy. Nie wydawał się zlękniony, zupełnie, jakby obecność człowieka
nie stanowiła dla niego zagrożenia. Heniek powoli, nieco zgarbiony, podszedł do
stojącego najbliżej żubra i trzęsącą się rękę wysunął w stronę jego organów
rozrodczych. Kilka motyli oderwało się od pędzelków i przysiadło mężczyźnie na
rękawie. Skiepko wycofał się z polany i skierował w stronę swojej bimbrowni,
wciąż wpatrując się z namaszczeniem w uczepione jego rękawa owady.
Handel zaczął kwitnąć. O samogonie Heńka Skiepki słyszano nawet w
Wielkopolsce. Biznesmen sam zaczął jeździć do swoich klientów. Przekraczał
granicę z Białorusią, przekupując celników swoim cudownym nektarem, jeździł od
Gdańska po Karkonosze.
W międzyczasie kilku badaczy behawioru żubrów z Greenpeace’u
zauważyło kilka martwych zwierząt. Po przetransportowaniu tusz do
białowieskiego oddziału PAN-u przeprowadzono badania krwi. Ich wyniki
zaskoczyły naukowców. Żubry zdechły na poważną anemię, w ich krwi nie było
ani jednej czerwonej krwinki. Naukowcy zaalarmowali WWF, Ministerstwo
Środowiska i NFGWiOŚ. Wyglądało na to, że po raz kolejny białowieskie,
izolowane stado żubrów zostało dotknięte epidemią. Należało czym prędzej
wyeliminować problem, by choroba nie przeniosła się do bieszczadzkiego czy
białoruskiego stada. Jednocześnie, w czasie analiz zoologów, w całej Polsce
zaczynali umierać ludzie. Zdrowi, dobrze odżywieni mieszkańcy miast i wsi padali
trupem na środku ulicy, w domach, sklepach, w jadących samochodach.
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Pierwsze przypadki tej dziwnej choroby odnotowano w Poznaniu. Drobna
kobieta, której brat-pijak po raz kolejny trafił do izby wytrzeźwień, szła właśnie
odebrać darmozjada z komendy. Tuż przed wejściem do budynku usłyszała cichy
szelest, a przed jej oczami pojawiła się mała ćma. Kobieta zdążyła jeszcze
pomyśleć, że to dziwne, iż motyl nocny lata sobie o tej porze; była wczesna
godzina poranna. Jednak po przekroczeniu progu komendy natychmiast o całej
sprawie zapomniała. Nie zauważyła, jak pod kołnierzem jej garsonki skryły się
trzy małe ćmy, chciwie wypijające jej krew. Po wyjściu z komendy zaczęła
strofować brata, gdy nagle padła trupem wprost na chodnik.
W tym samym mieście, kilka godzin później, odbyła się prywatka w
jednym z bloków na osiedlu Lecha. Grupka młodych ludzi tańczyła i piła do wtóru
najnowszego hitu Justina Timberlake’a. Zabawie przyglądał się Kuba, chłopak,
który tej nocy służył za kierowcę (wyciągnął najkrótszą zapałkę) i Ania,
przyjmująca antybiotyki.
Następnego poranka już nie żyła, a Kuba stracił panowanie nad
kierownicą i zmarł, a jego samochód wiozący sześciu pijanych chłopaków wyrżnął
w przezroczystą płytę akrylową, chroniącą przed hałasem, na której namalowano
sylwetki ptaków drapieżnych.
Podobnych przypadków nagłych śmierci było tej nocy siedem i mało kto
był w stanie dojrzeć całe roje małych, połyskliwych ciem, fruwających po całym
mieście.
Tydzień później w jednej z warszawskich kamienic młoda matka
sprzątała w pokoju swojego niewiernego męża, biznesmena i łotra, który znów
przyszedł do domu pijany i obrzygał parapet, celując w zamknięte okno. Myjąc
zabrudzone wymiocinami powierzchnie ujrzała za kaloryferem dziwną, włochatą
kulkę. Po przyjrzeniu się jej uznała, że to złoże jaj jakiegoś owada i
zdecydowanym ruchem zgarnęła torebkę jajową i przylegające do spodu liczne,
szare kokony, po czym spuściła je w kiblu. Wydawać by się mogło, że to
uratowało jej życie, jednak kobieta nie doceniła tajemniczych owadów. Kilku
gąsienicom w kokonach udało się przejść pełne przeobrażenie w warszawskim
kanale i ostatkiem sił, płynąc pod prąd, wyszły z sedesu kobiety, która
zamordowała ich w pozostające w okresie jajowym bracia i siostry.
Kobieta następnego dnia już nie żyła.
Nadkomisarz Cezary Krupiński, pięćdziesięcioletni policyjny wyga, który
służył w policji już 30 lat, nigdy nie doczekał się awansu na podinspektora z
powodu swojej słabości do napojów wysokoprocentowych. Mimo alkoholizmu,
był diablo dobrym śledczym. Analizując niewyjaśnione zgony, panoszące się po
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całej Polsce, znalazł punkt wspólny po wielu godzinach spędzonych przed
papierami i po wielu szklaneczkach pysznego bimbru z Puszczy Białowieskiej.
Choroba podążała tropem jego własnego dostawcy samogonu – Henryka Skiepko.
Komisarz czym prędzej wytrzeźwiał i wsiadł do pociągu, by po ośmiu godzinach
niesamowitych suchot wysiąść na stacji kolejowej w Hajnówce.
Prędko dotarł do mieszkania Henryka, pięknego, dwupiętrowego budynku
w Budach koło Białowieży. Widać było gołym okiem, że dom został niedawno
odremontowany. Najwidoczniej bimbrownik sporo ostatnio zarobił na swoim
niesamowitym specyfiku.
Komisarz ukrył się za zwalonym świerkiem i czekał. Po kilku godzinach
ujrzał swojego dostawcę wsiadającego na rower i kierującego się niespiesznie do
lasu. Podążył za nim, prawie wypluwając płuca.
Heniek dotarł do płotu, okalającego wejście do rezerwatu ścisłego
Białowieskiego Parku Narodowego, ukrył rower, zakrywając go mchem i
gałęziami, po czym przeszedł przez bramę. Cezary wciąż dreptał mu po piętach.
Po kilkuset metrach szybkiego marszu, z dala od części udostępnionej
turystom i w głębi nieużytkowanego gospodarczo pralasu, wreszcie dotarli do
celu. Oczom nadkomisarza ukazała się niewielka, zbita z desek chata, ukryta
starannie między drzewami. W jej wnętrzu zniknął Heniek.
Nadkomisarz wydobył swojego służbowego glocka i, zginając nisko nogi
w kolanach, bezszelestnie podszedł do drzwi. W prawej ręce trzymał pistolet, a
lewą szybkim ruchem rozwarł drzwi na oścież.
Nie spodziewał się takiego widoku.
Na środku pomieszczenia, wśród probówek, szklanych balonów i zapachu
drożdży stał Heniek, pokryty w całości małymi, lśniącymi ćmami. Wyglądał
niesamowicie, lśniące łuski motyli odbijały oślepiający blask lamp naftowych,
palących się w całym pomieszczeniu. Owady poruszały się w sposób
charakterystyczny dla pijących nektar motyli, ich skrzydła rytmicznie i pulsacyjnie
łączyły się i szeroko rozkładały po bokach tułowia.
- Policja! – ryknął Cezary. Na głos nadkomisarza Skiepko odwrócił się
gwałtownie, a motyle rozpierzchły się w panice, po czym zniknęły, poukrywane w
szczelinach desek składających się na chatkę.
- Policyja? A po cóż tu policyja? Wszyscy policyjanci dostają mój napój i
nikt by tu nie pryjechał. A ty, drogi Cezary, supracu tuju robisz? Przecież i tjebie
moim bimbrem poję? Miesiac tamu spredałem ci ja piać litrów, blać! Cóż ty
chcesz?
- Odpowiedzi – zagrzmiał złowieszczo gliniarz.
Panowie zasiedli na plastikowych krzesełkach, a Heniu, wiedząc, że nie
uda mu się niczego zataić, zaczął opowiadać. Opisał komisarzowi ten wieczór,
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kiedy mała, nieuważna ćma skąpała się w szklaneczce bimbru, i że od tej pory
mężczyźnie udało się wreszcie odkryć tajemniczy składnik, który sprawił, że jego
samogon podbił całą Polskę i Białoruś.
- Zauważyłem ja, że coraz mniej żubrów po polanie chodzi. Te ćmy…
wydaje mnie się, że coś z nimi nie takoj jest. Kochają mienia, przylatują same, by
pokąpać się w moim napoju, ale gdy wracają do swoich żubrów, chyba piją ich
krew. Ja nie wiedaju, alie heta nie maja vina, job twoju mać! – Czesiek musiał się
mocno skupiać, by zrozumieć mowę Heńka. Kolega starał się mówić po polsku,
ale gdy się denerwował, automatycznie zaczynał mieszać polski z białoruskim.
Tutaj, na wschodzie, to typowe.
- A jak to się stało, że piją także krew ludzi, i to wszędzie tam, gdzie ty się
pojawiasz? – zapytał kpiąco nadkomisarz. Był pewien, że to, co opowiada mu
Henryk, to stek bzdur; najprawdopodobniej to właśnie bimber zatruwał ludzi i
powodował ich śmierć. Należało dać bimber do sprawdzenia przez laboratorium.
Komisarz się wzdrygnął, przypomniawszy sobie aferę z „chrzczoną” czeską
wódką.
- Wiem, co sugerujesz. Ale to nie wina mojego samogonu, o nie! W
Hajnówce i okolicach nie było przecież ani jednego przypadku tej dziwnej
choroby! A wierzaj mi, WSZYSCY z okolic piją mój nektar. Wszyscy! Rolnicy,
stare babcie, nauczyciele, batiuszkowie. Jeden pop to nawet śmiał się, że zamiast
wina podczas mszy w cerkwi będzie ludziom dawał właśnie mój bimber do picia
jako krew Chrystusa!
- To jakim cudem ludzie umierają tak samo, jak żubry?!
- Powiem ci, jakim cudem. Te motyle… one mnie kochają. Nie
opuszczają mnie nawet na krok. Wydaje mnie się, że one podróżują ze mną moim
samochodem wszędzie tam, gdzie jadę na handel. I już zostają w tych miejscach.
One… one są bardzo żywotne i kocą się jak króliki. Już im niepotrzebne wcale
siuśki żubrów do życia. Im wystarczy mój bimber.
Cezary pomyślał sobie, że ten facet oszalał. Bimber wypalił mu wszystkie
szare komórki! Jednak pokiwał głową w zadumie, pozwolił się poczęstować
samogonem, po czym rozejrzał się po chatce. Widział na własne oczy, jak motyle
obsiadają tego wariata, a jednak on nie umierał. Postanowił, że musi sprawdzić
teorię bimbrownika. Jeśli to, co mówił, było prawdą, to co kieruje motyle do
morderstwa? Rzeczywiście, on sam pił bimber i nigdy nawet nie zauważył wokół
siebie tych owadów… Przyjazd do Puszczy wywołał więcej pytań, niż
odpowiedzi.
Po hucznej balandze w bimbrowni obaj mężczyźni zasnęli. Następnego
dnia nadkomisarz włożył do słoika kilka owadów i, pożyczając od Henia rower,
skierował się do PAN-u w Białowieży.
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W instytucie wyjaśnił, że znalazł oto takie motylki i jest ciekawy, co to
takiego. Pracownik pokiwał głową ze smutkiem i nakazał komisarzowi pójść do
IBL-u. Instytut Badawczy Leśnictwa umiejscowiony był tuż obok Technikum
Leśnego w Białowieży. Komisarz skierował się tam i już po krótkiej przejażdżce
znalazł się w budynku. Poprowadzono go do dyrektora ośrodka, znanego
entomologa. Profesor spojrzał na uwięzione w słoiku motyle i zmarszczył czoło.
- Doprawdy nie wiem, co to takiego. Chyba odkrył pan nowy gatunek! –
powiedział z uśmiechem i nieukrywanym podziwem. – Proszę mi zostawić te
motyle, zbadamy je i damy panu znać.
- Ja potrzebuję odpowiedzi teraz, natychmiast! – odparł Cezary i dopiero
teraz wyjął swoją odznakę.
- Policja? – zapytał profesor. – Myślałem, że jest pan turystą…
- Nie, nie jestem. Przynajmniej nie dzisiaj. Te motyle prawdopodobnie są
odpowiedzialne za śmierć ponad pięćdziesięciu osób na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i Bóg jeden wie, ilu na terenach Białorusi.
Profesor roześmiał się.
- Te motylki? Raczy pan żartować! To z pewnością jakiś podgatunek
rodziny zwójkowatych, niegroźne motyle nocne, żywiące się pyłkami roślin.
Niektóre z nich są szkodnikami leśnymi, ale nie sądzę, by ten był szkodliwy, skoro
pierwszy raz go na oczy widzę. Być może to nawet jakiś relikt puszczański. Wie
pan, ja nie jestem lepidopterologiem, zajmuję się głównie chrząszczami, ale mogę
pana zapewnić, że to niegroźne ćmy! – wykrzyknął z emfazą. Nadkomisarzowi
obiło się o uszy, że przyrodnicy i ekolodzy uparcie walczą z określaniem owadów
jako ‘szkodników’ twierdząc, że to wymysł żądnych pieniędzy chciwych leśników,
eksploatujących lasy bez względu na to, jakie chronione gatunki się w nich
znajdują. Teraz było podobnie, profesor nie mógł przyjąć do wiadomości, że ten
malutki, uroczy motylek mógł być… mordercą.
Cezary nie odpuścił. Po kwadransie kłótni profesor, westchnąwszy
głęboko, wreszcie zgodził się na zbadanie motyli w terminie natychmiastowym.
Musiał wysłać owady do laboratorium Uniwersytetu Warszawskiego. Komisarz,
nie chcąc wypuścić słoika z rąk, poprosił o odpowiednie dokumenty i zapewnił, że
sam zawiezie słoik do Warszawy.
Jako, iż był już wieczór i żaden pociąg nie jechał do Warszawy (ani, tak
po prawdzie, nigdzie), Cezary postanowił spędzić jeszcze jedną noc u swojego
nowego kolegi, Heńka. Wraz z mężczyzną znów upił się bimbrem w otoczeniu
szarych, połyskujących motyli.
Następne dni były dla komisarza niezwykle pracowite. Po dotarciu do
Uniwersytetu Warszawskiego oddał naukowcom słój i papiery z dopiskiem cito, w
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których profesor jasno dawał do zrozumienia, iż badanie motyli jest priorytetowe.
Po kilku dniach gliniarz trzymał w rękach wyniki.
Było to przełomowe odkrycie zarówno w świecie nauk
entomologicznych, jak i przełom w śledztwie. Otóż motyle te miały w swoim
DNA zapisany dziwny kod, wpisany tam prawdopodobnie przez jakiegoś
retrowirusa. To powodowało, że motyle mogły żyć tylko i wyłącznie w symbiozie
z moczem żubrów. Jednak doszło do mutacji, wywołanej czynnikiem
zewnętrznym, którego Cezary zidentyfikował jako gorzałę Henryka Skiepki. Gdy
motyle wpadały do bimbru, w ich chromosomach dochodziło do anomalii, która z
kolei budziła w motylach niemożebną żądzę krwi, a dokładnie – hemoglobiny. Ich
ssawka, narząd gębowy, przeistaczał się w długi języczek, charakterystyczny dla
przedstawicieli innego gatunku – zawisaków, a na ich końcu znajdowała się
typowa dla komarów kłujka. Szczęki motyla w kształcie lancetu uzbrojonego w
haczyki przecinały skórę, a kropla śliny motyla powodowała, że krew nie krzepła.
Ponadto substancja chemiczna w niej zawarta działała niczym anestetyk,
znieczulając miejsce ukłucia w taki sposób, że zaatakowany ssak nawet nie czuł,
że coś właśnie wypija jego krew. Mało tego! Owad wypijał satysfakcjonującą go
ilość krwi i odlatywał, jednak toksyna, produkowana w jego śliniankach, zarażała
krew wywołując natychmiastowy rozpad czerwonych krwinek. Nieszczęśnik
umierał w ciągu kilku minut. Owa anomalia, która wstrząsnęła światem
naukowców, wywołała liczne spekulacje na temat mutacji, prowadzącej do
przyspieszonej ewolucji motyla, mającego w sobie organy charakterystyczne dla
owadów innych rzędów. Komisarza to nie interesowało – wiedział już, że to
motyle wywołały epidemię. Pytanie brzmiało: w jaki sposób wybierają swoje
ofiary?
Komisarz dumał nad tym dość długo. Z pomocą przyszedł mu sam
Heniek, który zadzwonił w środku nocy, gdy Cezary powrócił już do Poznania.
- Czesiek, blać, wiem! Już wiem! Przyuważyłem, że i mnie te
skurkowańce gryzą! I moją krew piją! Poszłem więc ja do ambulatorium i kazałem
ja se zbadać krew. I wiesz, co? Jestem zdrów! Ja myślę, że skoro w Hajnówce nie
było przypadków choroby, a nikt, kto pił mój bimber nie dostał nagle tej jak-jejtam dziwnej amemii, to właśnie mój bimber jest lekarstwem!!! Jesteśmy odporni!
Cezary odłożył słuchawkę, skonfundowany. To, co powiedział Heniek,
brzmiało wiarygodnie, a cała sprawa powoli nabierała sensu.
Policjant czym prędzej umówił się na rozmowę z samym Ministrem
Środowiska. Wyjawił mu swoje rewelacje, potwierdzając je licznymi
dokumentami, wynikami badań i własnymi obserwacjami. Minister był nieufny.
- Panie ministrze, zróbmy więc test. Proszę napić się tego bimbru, a
potem pojedziemy… no, nie wiem. Może do więzienia jakiego? Wybierzemy
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jakiegoś seryjnego mordercę, który z kicia i tak nigdy nie wyjdzie, i zrobimy
eksperyment. Wypuścimy w celi motyle. Zobaczy pan, że mam rację! Panu nic się
nie stanie, a degenerat umrze! To rewolucja, panie ministrze, re-wo-lu-cja!
- No, wie pan, panie komisarzu! To po pierwsze nieetyczne, a po drugie…
ja panu wcale nie wierzę.
- Więc nie zaszkodzi spróbować.
Minister był nieugięty. Dopiero po kolejnych kilku dniach na własne oczy
zobaczył rój setek tysięcy szarych motyli, oblegających przystanki autobusowe,
ławki w parku i elewacje budynków. Ludzie strzepywali z siebie irytujące owady,
po czym nagle padali na ziemię, bladzi i pozbawieni każdej czerwonej krwinki.
Choroba sięgnęła wymiar epidemii. Serwisy informacyjne donosiły o kolejnych
ofiarach krwiożerczych, motylich wampirów i apelowały o wypuszczenie jakiegoś
insektycyda. Na to reagowali ekolodzy, zabraniając władzom ingerencję w świat
owadów – każdy środek, który zostałby zastosowany, zniszczyłby całą
entomofaunę. Zabite zostałyby nie tylko mordercze motyle, ale i biedronki,
muchy, cała plejada braci najmniejszych, z pszczołami na czele. A wiadomo, że
bez pszczół ludzkość długo nie pociągnie… Ludzie wpadli w panikę,
barykadowali się w domach, uciekali z miast, powodując kilkukilometrowe korki.
Wielu z nich zmarło podczas jazdy, wywołując karambole. Okazję zwietrzyli
złodzieje i wandale, włamywali się do różnych sklepów i instytucji, podpalali
budynki, niszczyli mienie publiczne. Powstał chaos przyjmujący znamiona
apokalipsy.
Minister skontaktował się z nadkomisarzem. Musiał mieć pewność, że
bimber istotnie jest remedium na epidemię. Mężczyźni umówili się przed
Zakładem Karnym w Białołęce i dogadali szczegóły. Minister opił się bimbru i
niezwykle radośnie zasiadł we wspólnej celi z Michałem Radeckim, seryjnym
mordercą skazanym za dwanaście gwałtów, piętnaście rozbojów i siedem
morderstw. Cezary wypuścił dwa motyle ze słoika. Teraz pozostało tylko czekać.
Motyle szybko przystąpiły do kopulacji, po czym samica złożyła jaja pod
parapetem zakratowanego okna. Po dwunastu godzinach z jaj wylęgły się larwy,
które prawie natychmiast zbudowały sobie kokony. Po kolejnych ośmiu godzinach
z kokonów wydobyły się dorosłe osobniki i natychmiast skierowały się na żer.
Popiły krwi zarówno ministra, jak i skazańca, co samo w sobie było już dość
ironiczne. Skazaniec niechybnie padł martwy na ziemię, blady jak gówno w
wiosennym słońcu.
- Teraz panu wierzę – odparł cicho minister.
Po kolejnych kilku dniach minister przedstawił sprawę WHO.
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Organizacja szybko uporała się z nową ustawą. Odtąd w każdym domu musiała się
znajdować butelka samogonu Heńka Skiepki i każdy obywatel miał obowiązek pić
napój w ilościach dostosowanych do płci, wzrostu, wieku i wagi. Nikt nie chciał
alkoholizmu całego społeczeństwa, dlatego każdy obywatel został przebadany i
indywidualnie dla każdego ustalono minimalną, dzienną dawkę bimbru. Samogon
pojawił się w kościołach, sklepach, na ulicach, przedszkolach i zakładach pracy.
Nie pojono bimbrem tylko najgroźniejszych przestępców, dzięki czemu
więzienia, dotąd przepełnione, prędko opustoszały.
Heniek Skiepko zmienił swoje rolnicze imperium w imperium bimbru.
Do dzisiaj pędzi samogon w swojej odremontowanej już chacie w sercu Puszczy
Białowieskiej, przed którą zbudował ogromną wolierę. W wysokiej na sześć
metrów i szerokiej na dziesięć klatce hoduje motyle, które zostały nazwane
Skiepkus bimbrownikus.
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Maciej Szymczak

Z wykształcenia filozof, z zawodu agent turystyczny. Z zamiłowania pisarz amator, autor
opowiadań z gatunku : horror. Jego teksty opublikowane zostały na portalu: Kostnica,
Horror Online, Arena Horror. Dwukrotny laureat konkursu literackiego zorganizowanego
przez portal Horror Online. Jego opowiadania ukazały się w antologiach:
„ Szlakiem Odmieńców” (2014), ”Lustra Zbrodni” (2015), „Krew Zapomnianych Bogów”
(pomysłodawca pierwszej polskiej antologii słowiańskiej grozy i współautor – 2016 ),
„Kochankowie Niedoskonali” (premiera w 2016).
Założyciel i członek nie istniejącej już grupy poetyckiej: „ Bractwo Śniących ". W czasach
licealnych i studenckich tworzył na lokalnej poznańskiej scenie muzycznej
( ciężka odmiana metalu). Miłośnik historii dawnej Słowiańszczyzny, czego wyraz swój daje
na papierze (w tym roku zadebiutował w kwartalniku historycznym: „Gniazdo"). Swoje
teksty publikuje regularnie w magazynie rozwojowym : „Taraka”. Miłośnik natury,
zwolennik religii naturalnych, wolnomyśliciel cały czas szukający odpowiedzi na nurtujące
go pytania. Jego wielką pasją są podróże, zarówno te bliskie jak i dalekie. Uwielbia
średniowieczne zamki, twierdze, XVIII wieczne opuszczone pałace. Zafascynowany
starożytnymi konstrukcjami, szczególnie dolmenami, kurhanami i kręgami kamiennymi
(odkrywca jednego z nich w Wielkopolsce). Chętnie odwiedza dawne miejsca kultu: święte
góry, wzgórza, źródła skąd czerpie pozytywną inspirację. Prywatnie mąż oraz ojciec dwojga
wspaniałych dzieci.
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Słoneczny Wojownik
Moknę na deszczu, oparty łokciami o zardzewiałą balustradę. Połykam łapczywie
dym od żarzącej się w mych ustach trującej pochodni. Tu, w swej kawalerce, na
ciasnym balkonie, dopalam kolejnego papierosa, myśląc o nadchodzącym końcu.
Zbliża się… Czuję to w trzewiach, czuję na swej skórze. Zostały dni, tygodnie,
może miesiące. Nie czuję już strachu, nie przeraża mnie stęchły odór trumny, nie
martwi wiekuiste unicestwienie. Nie dlatego pogrążam się w szaleńczej
rozpaczy… Odchodzę od zmysłów, gdyż nie poznałem odpowiedzi na dręczące
mnie pytania. Nie zaznałem sensu, celu swego istnienia. Nad moją głową zawisł
złowieszczy znak zapytania, czy me narodziny kiedykolwiek miały sens? Od
chwili, kiedy łono matki wypluło mnie na świat, wciąż błądzę, szukam ścieżki
swego przeznaczenia. Nigdy jej nie odnalazłem, tylko bardziej się zagubiłem,
nasiąkając goryczą niemocy. W świecie pełnym pozornych wartości, fałszywych
dóbr, poruszam się niczym ślepiec, zniewolony przez własne instynkty. My, ludzie,
wciąż ulegamy zbiorowej halucynacji, iluzji człowieczeństwa. Kultura warunkuje
nasze istnienie, podsuwając pod nos udaną receptę na życie.
Miłość? Czymże ona jest? Każdy z nas jej pragnie, szuka swego ideału, swego
szczęścia. Kobieta wyśniona, mężczyzna upragniony – kochankowie, towarzysze
życia, związani rytuałem zaślubin - kimże oni są? Z pewnością nie osobami,
którymi zdawali się być na początku, gdy odurzone miłosnym urokiem serce
projektowało w umyśle piękne, nierzeczywiste pejzaże. Różowe okulary z czasem
blakną, ukazując rzeczywistość w zszarzałych kolorach. Miłosne uniesienie
przeradza się w smutek i zwątpienie. W końcu pojmiesz, iż zawsze pragnąłeś
czegoś, co nie istnieje naprawdę, a jest jedynie częścią twoich własnych urojeń i
majaków. Tamta kobieta, tamten mężczyzna – nie istnieje, nie istniał nigdy.
Żyjesz obok niej, ona obok ciebie, i trwacie tak aż po sam kres, póki robak śmierci
nie strawi waszych ciał. Zwiodła was podstępem natura, której jedynym celem jest
nakłonienie ludzkości do rozmnażania.
Mądrość? To tylko słowa spisane w księgach, literki wypełniające biel papieru.
Mędrcy, naukowcy, wielcy tego świata żonglują pojęciami, prześcigając się
między sobą w kreowaniu absurdu. Ich niezaspokojone ego wciąż rywalizuje o
twą duszę, zniekształcając rzeczywistość, deformując świat. Żywią się twoją
świadomością, pasożytując. Czy jakikolwiek filozof swą wizją uzdrowił świat?
Gdzie prawda wspólna wszystkim ludziom, gdzie idea jednocząca masy? To tylko
puste frazesy, teorie ulotne niczym bańki mydlane.
Bóg? Istnieje tylko w twojej głowie, manifestując się w postaci sumienia. Nie
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poczujesz go realnie, nie namacalnie, nie zstąpi do żywych, nie przekroczy progu
twego domostwa. Więc szukasz go przez całe życie, tłumacząc sobie każdy
zaistniały w twoim życiu przypadek jego interwencją. Wypatrujesz znaków,
cudów, czekając na dany od niego sygnał. Niebieski ojciec, ten, którego nigdy nie
poznałeś, ten, którego bliskości nigdy nie odczułeś, kreator pustki, którą starasz się
wypełnić modlitwą. Czy on ciebie słucha, czy kiedykolwiek usłyszał? Czyż nie
jest on zbiorową halucynacją udręczonych życiem ludzi… ?
Przeznaczenie? Czy to nie samospełniająca się przepowiednia? A praca, kariera?
To wszystko bezwartościowe hasła, wypełniacze twojego życia, byś miał cel,
pożyteczne zajęcie nim przekroczysz próg tego świata.
Wszystkie te pytania jeszcze silniej niż zwykle dręczą mój umysł, ukazując mi
marnotę i chaos istnienia. Cierpię , trawiony przez śmiertelną chorobę, patrząc się
tępo w smagane wichrem korony drzew. Mokre włosy lepią mi się do twarzy, a
niedopalony papieros parzy palec wskazujący. Ogarnia mnie mrok, czeluść,
głęboka otchłań! Zniknę na zawszę, spopielony w piecu krematoryjnym, nie
poznając odpowiedzi na żadne z tych pytań. Zewsząd otacza mnie dysharmonia,
przypadkowość, bezcelowość unaocznia się z każdym mijającym dniem. Pragnę
wspiąć się na barierkę i rzucić się w dół, uderzyć głową o twardy bruk, skończyć
ze sobą nim przyjdzie po mnie…
Słyszę dźwięk dzwonka, słodką nutę zbliżającej się apokalipsy. Z lekkim
niepokojem wchodzę do mieszkania, powolnym krokiem kierując się ku drzwiom
wejściowym. Ktoś szarpie niecierpliwie za klamkę, chcąc wedrzeć się do środka.
Znów czuję niepewność i strach, mimo to naciskam na uchwyt, otwierając drzwi.
Stoi tu w progu, wygłodniała, stęskniona, spragniona wieczerzy… Przyszła o
wiele za wcześnie. Cofam się o krok, widząc jej wychudzone, blade niczym szron
ciało. Na klatce piersiowej odznaczają się żebra, na plecach rysują wszystkie
kręgi. Cienka niczym papier skóra z trudem maskuje kościste ręce. Trupia twarz,
mizerne oblicze nędznika, z dwiema wielkimi czarnymi tęczówkami osadzonymi
w zapadłych oczodołach. Pociągła twarz umarłego uśmiecha się uwydatniając
zgniłe, ropiejące wargi. Odór zgnilizny wyzionął z jamy ustnej, fioletowy język
wysunął się z żuchwy, oblizując łakomie sczerniałe zębiska. Robię krok w tył,
wpuszczając tę wysoką postać. Bije od niej silny chłód, wywołujący gęsią skórkę
na mym ciele. Rozsiada się wygodnie, patrząc na mnie bezczelnie. Mam wrażenie,
iż śmieje mi się prosto w twarz, kpiąc z mej ludzkiej powierzchności:
– Jeszcze nie teraz, odejdź Kościeju, zjadaczu ciał – wrzeszczę zdesperowany.
Strach przed nieuniknionym na nowo zagościł w moim sercu.
Zaśmiał się ten ohydny starzec, na wpół żywy trup. Ja wiem, że czekał długo na tę
chwilę, wszak kroczył za mną od chwili mych narodzin, szukając nadarzającej się
okazji, aby dobrać się do mej ludzkiej powłoki.
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– Jeśli masz mnie teraz zabrać, to rozwiej chociaż moje wątpliwości. Nim zniknę
trawiony przez twą gardziel, powiedz: po co, po co żyłem?! Czemu zaistniałem i
czemu towarzyszy mi nieustannie dojmujące poczucie samotności? Wyjaw mi
prawdę, odsłoń rąbek tajemnicy, wnet czyń swą powinność.
Śmierć śmieje się głośno, szyderczym, ochrypłym głosem. Kaszle, wypluwając
robaki ze swej gęby, dusi się, wyrzygując na podłogę czarną maź. W końcu
spogląda na mnie złakniona, nienasycona. Odmawia mi wiedzy, mając mnie
jedynie za marność nad marnościami. Wyciąga ku mnie pokrytą trądem dłoń, ja
tchórzę, wybiegając z mieszkania. Wiedziony ślepym instynktem przetrwania,
uciekam niczym mysz, uciekam by żyć. Biegnę otępiały jak ranny zwierz. Wciąż
czuję jej oddech na karku, czuję jak podąża za mną, wolno, lecz miarowo. Każdy
mój kolejny krok zmniejsza dystans między nami. Śmierć depta mi po piętach, ona
stała się mym cieniem, który prześladuje mnie w słoneczne dni. W końcu
wycieńczony ucieczką dotarłem na skraj lasu. Opuściłem siedliska ludzkie,
zagłębiając się w pierwotną dzicz. Jeśli wśród ludzi nie znalazłem odpowiedzi,
może wiekuiste drzewa wyjawią mi odwieczną tajemnicę. Przechadzam się po
kwiecistej polanie w samym sercu prastarego lasu. Rzucam się na ziemię,
wąchając mokrą od rosy trawę. Chłonę zapach ziół, pragnąc węchem wydobyć z
roślin jakieś informację. To moja ostatnia szansa, śmierć zaraz przybędzie
zabierając mnie do krainy cieni. To będzie tragiczny finał kiepskiego dramatu,
jakim jest życie….
I wtem uświadamiam sobie pewną prawdę o sobie samym, o uczuciu, które
towarzyszyło mi od zawsze. Samotność. To jedyny uniwersalny język, łączący
wszystkich ludzi na tym świecie. Nieważne czy jesteś menelem, zbierającym po
śmietnikach butelki, czy managerem w korporacji, sypiającym w luksusowym
apartamencie. Łączy nas niewidzialna nić, spoiwem tym jest samotność.
Zrozumiałem to, zanurzając się głębiej w tym stanie. Może tam, na końcu, po
drugiej stronie ciemnego tunelu czeka na mnie Bóg, który od chwili narodzin
przywołuje mnie do siebie, burząc harmonię mego istnienia. Może to nie iluzja, a
prawda… Podnoszę głowę i krzyczę ile sił w płucach:
– Boże, objaw mi się, powiedz, że to ty mnie stworzyłeś. Umieram! Potrzebuję
ciebie! Pragnę w tym momencie twojej obecności.
Spoglądam w niebo, naiwnie oczekując zbawienia, wypatrując jakiegoś znaku w
piętrzących się na wysokościach chmurach. Ale ani tam w niebiosach, ani tu w
czeluściach, odmętach mego ciała, żaden głos nie przemówił, nie przybył żaden
posłaniec z wieścią .
– To nie on ciebie stworzył, człowieku– przemówił trupi król, pożeracz ciał.
Wychudzona kostucha stanęła tuż za mną, gotowa w każdej chwili mnie
unicestwić.
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– Poznaj swoją rodzicielkę, przyczynę swego istnienia, śmiesznie ubrana małpo.
Obracam się, spoglądając na śmierć. Towarzyszy jej szpetna postać,
przypominająca kobietę w zaawansowanej ciąży. Grube czarne loki opadają na
monstrualnych rozmiarów biust. Twarz częściowo pokrywa futro, częściowo
gadzie łuski. Czarny półksiężyc na lśniącej złotej tęczówce przywodzi na myśl
koci wzrok. Wielkie masywne dłonie sięgają ku ziemi, niskie krępe nogi uginają
się pod ciężarem jej ciała. W jej wnętrzu kłębią się niezliczone istnienia, ludzkie i
zwierzęce kształty odznaczają się w fałdzie brzusznym. Z jej krocza wylatują
zakrwawione fragmenty ciał, które upadając na ziemię, formują się w cielesność,
stając nowonarodzonym stworzeniem. Rozwarła swą paszczę ukazując rząd
lśniących kłów. Spojrzała na mnie przeszywającym wzrokiem:
– To ja ci dałam życie, ktoś umarł po to, abyś ty mógł żyć. Teraz Kościej zedrze z
ciebie skórę, ja strawię twe wnętrze, znikniesz w mych trzewiach po to, bym mogła
dać życie nowej istocie. To jedyny cel twojego istnienia. Życie za życie. Wy ludzie
zatapiając się w swej iluzorycznej indywidualności, zapominacie, kim jesteście. A
znaczycie tyle samo, co każde inne stworzenie zrodzone z mego łona. Niekończący
się cykl życia i śmierci, oto cel wszelakiego stworzenia.
Przeraziłem się jej szpetnego kształtu, fizjonomii tak pełnej sprzeczności. Ona ma
w sobie coś z każdej żyjącej na ziemi istoty. Godzę się ze swym losem, prosząc ją
o chwilę dla samego siebie. Ona kiwa głową, ofiarowując mi samotność. Obracam
się do niej plecami, kierując swe kroki w głąb polany. Słyszę jak śmierć zaciera
ręce, czekając na znak dany od Matki Ziemi. Słyszę jej wygłodniałe mlaski, jej
szybki, nierówny dech. Pogrążony w rozpaczy spoglądam w niebiosa po raz
ostatni. Żegnam się z tym światem, niech ma dola stanie się swoistym epitafium
dla przyszłych pokoleń. Odchodzę pokonany, upokorzony…
Jasny blask oślepił mnie, gorący płomień ogrzewa me lico. Nagle słońce pojawiło
się na nieboskłonie. Zajaśniało majestatycznie mocą swą odganiając zalegające na
niebie chmury. Ognista gwiazda pyszni się dumnie na błękitnym firmamencie.
Kieruje ku mnie swój solarny bicz, chłostając zalegający we mnie strach. Bojaźń
znika, opuszcza me ciało niczym zły, potępiony duch. W tej chwili pojmuję, olśnił
mnie ów płomień, odsłaniając przede mną prawdę. Już się nie boję, już wiem.
Moc, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem, przepełnia całe me istnienie.
Czuję żar, który emanuje z mojego ciała, czuję rosnącą ekstazę, zatapiam swe
zmysły w świetle. Cóż za absurd, w chwili śmierci narodziłem się na nowo, z ćmy
lgnącej do sztucznego światła, stałem się ognistym feniksem. Nie pragnę więcej
odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Odpowiedź jest we mnie, ja nią jestem. Ja
jestem wykrzyknikiem, kropką wieńczącą zdanie. Rozrywam swe szaty, obnażając
pierś przed Kostuchą. Ruszam pewny siebie, z lekceważącym uśmieszkiem na
twarzy. Pewien swej mocy rzucam jej wyzwanie. Nim jego liche palce zagłębią się
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w mych oczodołach, nim spróchniałe zatrute zęby zanurzą się w mym korpusie,
niszcząc strukturę cielesną, ośmielę się rzec, wytknąć ziemskiej rodzicielce:
- Ty dałaś mi ciało, użyczyłaś je na czas określony, zabierz je sobie z powrotem!
Ale wolna wola nie pochodzi od ciebie, nie odziedziczyłem jej po tobie. Duszę
swą ofiarowuję słońcu, boskiej jasności pochodzącej z innego świata! Tobie należy
się tylko ciało, proch z prochu!
Kościej z furią rzucił się na mnie. Nie czuję jednak bólu, gdy moje wnętrzności
znikają w jego przełyku, nie słyszę trzasku pękających kości. Nie odczuwam lęku
gdy widzę jak gniecie me serce w swej cherlawej ręce. Ja staję się płomieniem,
słonecznym pyłem, pieśnią rozbrzmiewająca w pogodne dni. Zrzucam swą skórę
niczym boski wąż, zostawiam za sobą doczesne więzienie, stając się prawdziwie
wolnym. Ja, słoneczny wojownik, pokonałem życie, pokonałem śmierć!
Stałem się wiecznością.
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Patryk Hirsekorn

Patryk Hirsekorn – student informatyki na wydziale Politechniki Koszalińskiej. Do
tej pory jego opowiadania ukazały się w 4 antologiach: Krew Zapomnianych Bogów, Co się
przydarzyło pani M?, Szlakiem odmieńców oraz Krwawnik.
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Tentuu
Chłopcy, a było ich trzech, wcześniej wyszli z zajęć szkolnych i razem
udali się niedaleko za wioskę, na pagórek, który od strony torów otoczony był
wysokimi krzewami. Z tego miejsca widać było rozciągającą się polanę suchej
trawy, horyzontalne połączenie negatywu kojącego popołudniowy natłok myśli.
Tam wypili butelkę wina, a potem leżeli na plecach, rozmawiając o kolekcji płyt
winylowych. Potem Marcin zaczął mówić o przyjaźni, jakie to ważne, kiedy więzi
lat młodości kwitną jak pąki kwiatów, podlewane czasem nie więdną i zatrzymują
je, jakby to było czymś materialnym. Mówił o czasie jak osoba posiadająca
obszerny gabaryt doświadczeń zebranych podczas przemijającego już życia, ale
tak naprawdę miał szesnaście lat.
I był pijany.
Piotrek skwitował cały wykład o przyjaźni śmiechem, tarzając się po trawie
i obejmując rękoma za brzuch, ale koniec końców on, Adam i Marcin złożyli sobie
obietnicę, że nieważne jakie czasy nadejdą, zawsze będą trzymać się razem. Tylko
Adam dalej leżał i patrzył, jak przed oczami przyjemnie wiruje niebo. Przyjaźń,
myślał. Czas, emocje, bliscy – każde słowo Marcina wziął sobie do serca, myśląc
o tym, jak dobrze byłoby spotkać się po trzydziestu latach w tym samym miejscu,
leżeć w takiej samej pozycji i wspominać wspólne chwile.
I trzydzieści trzy lata później, kiedy Adam stał przed domem chłopca
pamiętanego jako blondyna z bujną czupryną, szczupłego i tarzającego się ze
śmiechu na słowo „przyjaźń”, wspominał tamten dzień. Westchnął głęboko. Nic
nie było takie proste jak powinno, kiedy więzy przeszłości cumowały ciągnące się
życie. Pytania bez odpowiedzi, zagadki nie do rozwiązania, zjawiska logicznie
niewytłumaczalne. Tak jest teraz, tak było kiedyś, a tę nieodwołalną ciągłość
zapoczątkował Marcin.
– Powinniśmy przychodzić tu częściej – rzekł i to były jego ostatnie słowa.
Po ich wypowiedzeniu zniknął.
***
Dom Piotra był całkowitym przeciwieństwem domu Adama. Gdyby
umiejscowić obie budowle blisko siebie, byłyby jak awers i rewers tej samej formy
architektury. Ten, przed którym stał właśnie Adam, był jak nora zamieszkiwana
przez szczury, a jego brzydotę uwydatniała późnowiosenna pogoda. Ganek
zamknięty ścianami z drewnianych desek nie był zadbany, filary obdarte z farby,
popękane płytki ceramiczne, trzeszczące schody. Teraz, kiedy Adam czekał z
uniesioną ręką przyłożoną do drzwi, nasłuchiwał odgłosów z wnętrza domu.
Tłumione przez ściany i zamknięte okna śmiechy i chichy były wystarczająco
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głośne, aby móc domyślić się, że po otworzeniu drzwi strumień dźwięków
wypłynie jak rwąca rzeka.
Adam stał i próbował sobie uświadomoć, jak to się stało, że on popadł w
alkoholizm, a nie Piotr. Przecież to ja byłem tym silniejszym – zastanawiał się w
duchu. Przecież to ja na to zasługuję.
Wstrząsnął głową i zapukał, uderzając knykciami tak, aż pobielały. Dom
umilkł. Po dłuższym oczekiwaniu otworzyły się drzwi, powoli, trzeszcząc cicho.
Wychyliła się zza nich głowa łysiejącego mężczyzny z siatką zmarszczek na
twarzy. Twarzy blondyna, niegdyś młodego, tryskającego na widok Adama
radością.
– Wynoś się – szepnął zza drzwi, nie przechodząc przez próg. – Nie chcę
mieć z tobą nic wspólnego, rozumiesz?
Adam stał i patrzył. Obaj wyglądali na przerażonych. Piotr nie żywił do
niego nienawiści, choć właśnie takie spojrzenie miał, kiedy taksował go wzrokiem.
– Kochanie! Kto to? – zza drzwi rozległ się kobiecy głos.
– Szybko, idź stąd… proszę!
– Mar… – zaczął Adam, ale drzwi otworzyły się szerzej i obok Piotra
stanęła jego żona. Znał ją tylko jako dziewczynę z czasów, kiedy wszyscy razem
chodzili do tej samej zawodówki, a od kiedy zaszył się w domu, nie miał więcej
okazji jej spotkać. Nie pamiętał też jej imienia. Patrząc na nią, zastanawiał się, ile
już są małżeństwem. Dziesięć lat? Dwadzieścia? Zazdrościł życia Piotrowi. Starał
nie dopuszczać do siebie myśli, że to wszystko powinno należeć do niego, ale
czasem niektóre potrzeby były zbyt silne, by móc je stłumić.
Gdzieś za mieszkaniem przejechał warkoczący samochód, rozwiewając
nieustającą ciszę, z chwili na chwilę cięższą do przebicia.
Kiedy spojrzeli po sobie, na twarzy kobiety widać było zrozumiałe
zmieszanie. Popatrzyła na Piotra z wyrzutem, wzięła zamach ręką i klepnęła go w
plecy tak, aż pochylił się do przodu, rozszerzając przy tym nienaturalnie oczy.
Wydał z siebie dźwięk przypominający żabi rechot.
– Stoi tutaj twój najlepszy przyjaciel i dalej masz zamiar go trzymać w
przejściu? – mówiła z udawanym oburzeniem. – Wchodź, wchodź. Mój mąż chyba
ostatnio się zapomina.
– Wejdź – powtórzył Piotr i odwrócił się. Adam mógłby przysiąc, że
usłyszał ciche: „chyba oszaleję”.
***
Jak na kończącą się wiosnę było zbyt ciepło i dzień jakby kończył się
wolniej niż zazwyczaj. Na odległym horyzoncie pojawiły się czerwone smugi,
podobnie jak wielkie kłęby chmur. I mimo wszystkich symptomów umierającego
śmiercią naturalną dnia, było jasno.
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– Cholerne komary! – krzyknął Piotrek. – Dlaczego najwięcej lata nade
mną?
– Ciągnie ich do najgłupszych – skwitował Marcin, leniwie wylegując się
na ziemi. – Słyszycie? Nadjeżdża pociąg! Pomachamy im?
– Może do tego zdejmiemy spodnie i pokręcimy biodrami?
Stukot kół o spojenia torów robił się donośniejszy z chwili na chwilę.
Krzewy, wystarczająco wysokie, aby ukryć wielkoluda, zasłaniały część torów
wyłaniających się od wschodu. Gdzieś daleko rozległ się wpierw przeciągły gwizd
przypominający sowi gruchot, a potem, nim dźwięk zamilkł, przekształcił się w
dudnienie przypominające grę na bębnach.
– Jezu! Co to było? – spytał Piotrek.
– Może mały zakład? – odparł na to Adam. – To pewnie towarowy. Ile
będzie miał wagonów?
Dudnienie powtórzyło się znowu. Adam skrzywił się na twarzy, zerwał się
na równe nogi i zastanawiając się, jaka maszyna wydaje z siebie tak potężny
dźwięk, że pod nogami czuć lekkie drganie ziemi, starał stłumić tlący się coraz
większym ogniem niepokój.
– Nie wydaje wam, się że… – zaczął, ale wszystkie słowa, które chciał
wypowiedzieć, utkwiły mu w gardle.
Każdy nasłuchiwał nadjeżdżającego pociągu z innej strony. Adam dopiero
teraz zauważył, że stoi obrócony ku północy, Piotrek tam, gdzie pociąg miał po
przejeździe zniknąć, a Marcin stał tyłem do nich. Jego twarz oświetlana była przez
zachodzące słońce.
Żaden z nich nie patrzył w stronę, z której nadjeżdżał pociąg, choć wszyscy
nasłuchiwali dźwięku, którego źródło dochodziło z jednego miejsca.
Adam i Piotrek spojrzeli po sobie. Piotrek przełknął głośno ślinę, chciał coś
powiedzieć, ale nie mógł wydobyć z siebie choćby słowa. Pociągnął nosem i
zmarszczył wyraźnie brwi. Wydawało się im, że teraz dźwięk nadchodzi zewsząd,
jak gdyby rozpędzony pociąg, dudniący i huczący na przemian, miał wjechać
prosto w nich, nieważne, w którą stronę zaczęliby uciekać.
Obaj spojrzeli na Marcina. Stał i tępo wpatrywał się na odległą łunę światła.
Kiedy się odezwał, jego głos brzmiał inaczej. Nawet później, o wiele później, ani
Adam, ani Piotrek nie potrafili wytłumaczyć, w jaki sposób był inny.
– Zauważyliście, że dalej jest jasno jak w południe?
Piotrek i Adam spojrzeli w stronę słońca chowającego się za horyzont. Było
ciepło, duszno, a z głów chłopców lał się pot. Żaden nie potrafił pojąć, w jaki
sposób widzieli wszystko wokół tak wyraźnie – każdą gałąź pobliskich drzew,
kępy traw pod nogami, dwa kretowiska obok pagórka. Światło jakby unosiło się
pod niebem i tworzyło imitację bezbarwnej zorzy polarnej będącej cienkim
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płótnem iluminacji.
We trzech patrzyli przed siebie, a potem, nim dudnienie osiągnęło
apogeum, odezwał się Marcin.
– Powinniśmy przychodzić tu częściej.
Wiatr zmierzwił nieprzyjemnie czupryny chłopców, trzasnął ich po plecach.
Adam zamknął oczy i przyłożył dłonie do uszu, huk rozdzierał jego bębenki.
Skulił się i cicho krzyknął. Kiedy otworzył oczy, Marcina już nie było. Stali tylko
on i Piotrek, pochyleni w dziwnych pozycjach. Wielka łuna światła też zniknęła.
Wokół zapanował półmrok, a zamiast dźwięków uderzających o tory kół, słychać
było serenadę zbliżającej się nocy.
Po Marcinie została tylko wielka plama krwi, w zachodzącym świetle dnia
przypominającą rozlany atrament.
Tak przynajmniej wyglądało to wtedy.
***
Agnieszka – bo tak miała na imię żona Piotra – starała się wpierw uciszyć
dzieci, a kiedy te nie chciały jej słuchać, zabrała je z salonu do kuchni pod
pretekstem przygotowania obiadu.
– Darek i Ania. Darek ma dziewięć lat, Ania jest o trzy młodsza – burknął
Piotr. – Nawet na nie nie patrz, jasne? Dla nich jesteś obcym człowiekiem.
Wyraz na twarzy Adama był bardziej obojętny niż spojrzenie, którym go
obdarował. Siedzieli na fotelach, odgrodzeni od siebie stolikiem, na którym stały
dwa kubki – jeden z kawą, drugi z wodą. Adam starał się nie myśleć o alkoholu.
Salon umeblowany był starymi meblami. Stały tu dwie półki, na których
znajdowały się kryształowe figurki – nieśmiertelne błyskotki z czasów PRL-u –
oraz obrazki z postaciami Jezusa i Maryi. Był też wielki telewizor między oknami
zakrytymi koronkowymi zazdrostkami. Adam rozglądał się i próbował skupić
uwagę na wszystkim, oby jak najskuteczniej omijać barek po brzegi załadowany
butelkami whisky, wódki, ginu i wina. Wystarczyło otworzyć szklane drzwiczki.
Albo poprosić Piotra. Powiedzieć jedno słowo, tylko tyle…
– Mów co jest grane i znikaj przed obiadem. Nie chcę, żebyś jeszcze
bardziej wystraszył moją rodzinę. Przyglądałeś się ostatnio w lustrze? Włosy masz
tak długie i sztywne od brudu, że można je łamać jak makaron! A ubrania? Kiedy
ostatnio zmieniałeś…
– Marcin wrócił. Mówił, że chce się z tobą zobaczyć. Z nami – rzekł i
drgnął. Wzrok zatrzymał na kubku, jego ręka powędrowała w stronę kurtki, ale
pewna myśl zatrzymała ją w połowie drogi.
Piotr pochylił się na siedzeniu i rozkraczył nogi tak, że jego brzuch, spięty
ciasno paskiem od spodni, dosłownie się wylał. Koszula napięła się, a szczeliny
między guzikami odsłoniły część owłosionego ciała. Westchnął i przeczesał włosy
72

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

grubymi palcami, a potem podrapał się w tył głowy i skrzywił na twarzy. Adam
obserwował jak wstaje i w milczeniu podchodzi do wieży stereo, włącza ją i
wkłada do odtwarzacza płytę kompaktową. Przed tym, jak siada z powrotem, w tle
rozlegają się nuty jednego z utworów Kasy Chorych.
Kiedy dzieci usłyszały melodię, znów zaczęły hałasować.
– Zawsze są takie głośne?
– Czego ode mnie chcesz? – spytał półszeptem Piotr, znowu siadając
rozkrokiem na fotelu. Upił trochę kawy z kubka. – Nie mamy ze sobą już nic
wspólnego. Ja nie potrzebuję jego pomocy, on nie potrzebuje mojej. Nie obchodzi
mnie, co ma do powiedzenia, jasne? Mówiłem ci to już ze trzydzieści lat temu.
Jezu, ile razy już przez to przechodziliśmy? Nie możesz po prostu… – spojrzał
błagalnie na Adama, któremu omal nie puściły nerwy.
– Nie mogę po prostu co? Dokończ.
– Wiesz, co mam na myśli. Przecież już wtedy nie był sobą, co nie?
– Dokończ!
Piotr przełknął ślinę. Dzieci w tle chichotały, a Agnieszka coś
przygotowywała, bo chwilę potem głośno zaskwierczał rozpalony olej.
– Zabij go.
Melodia na chwilę ucichła, zaraz potem popłynęła kolejna. Z kieszeni
kurtki Adam wyjął zamknięty woreczek strunowy, otworzył go i wysypał
zawartość na blat stolika. Piotr spojrzał najpierw na niego, potem na stół. Dłoń,
którą trzymał kubek, mimowolnie drgnęła. Syknął, kiedy oblał się kawą.
– Co to jest? Czerwona fasola? Wygląda, jakby hodowano ją na pustyni –
powiedział, odłożył kubek, wziął strąk w palce i przyjrzał mu się z bliska.
Oczywiście powąchał to, co trzymał w dłoniach, obejrzał z każdej strony, a na jego
twarzy ukazał się brak zainteresowania. Potem otworzył szeroko usta i wsunął do
nich dwa palce.
– NIE! – wykrzyczał Adam i zakasłał w zaciśniętą pięść. Różane plamy
pokryły jego twarz – Nie jedz tego. Coś ty sobie myślał?
– Że to fasola.
– To nie jest żadna fasola. Odłóż to na miejsce.
– W takim razie co to jest? Papryczka chilli?
– Zwitki skóry i mięśni Marcina.
Piotr momentalnie zbladł. Ręka znów mu drgnęła. Położył ja na udzie.
Zaczął szybciej i głośniej oddychać, jak astmatyk.
– Marcin… on nie żyje?
– Żyje. Jest u mnie w domu.
– To w takim razie jak to wytłumaczysz? – spojrzał na stół. – Nie
rozumiem…
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– W to się zmienia. Sam zobaczysz, gdy do niego pójdziemy.
Piotr pokręcił głową. Chciał coś powiedzieć, ale w tym momencie Darek i
Ania wlecieli do pokoju, jedno goniąc drugiego. Przebiegli obok wieży, obok
telewizora i wokół dwóch foteli, na których siedzieli mężczyźni. Zaczęli ganiać się
wokół stołu.
– Hej! Wracać tutaj! Co ja wam mówiłam? – z kuchni dobiegł do nich
głos Agnieszki. – Piotrek, przyprowadź je tutaj!
Adam spojrzał, jak Piotr podnosi się na chwilę, ale zaraz znowu siada i to
nie z powodu lenistwa i otyłości, które powodują, że nie ma ochoty się ruszać.
Jego nogi były jak z waty.
– Darek! – krzyknął drżącym głosem. Dzieciaki zatrzymały się przy tacie.
Zamilkły. – Wracać do kuchni. I zamknijcie za sobą drzwi. Nie widzicie, że
rozmawiam?
– Ale mama pozwoliła nam się bawić wszędzie – burknęła Ania. –
Dlaczego nie możemy tutaj?
– Nie bądź taka pyskata, bo ci Bozia język zaplącze na supeł. Wracaj do
kuchni. I powiedz mamie, że nie będzie mnie na obiedzie. Wrócę późno.
– A tato, dlaczego ten pan ma dwa inne oczy? – spytał Darek, wskazując
palcem na jasnoniebieskie oko Adama. Drugie miało naturalny brązowy kolor.
– O twoim zachowaniu pogadamy sobie na osobności, jak już przyjdę z
powrotem. A teraz sio!
Kiedy dzieci zamknęły za sobą drzwi, Adam wypił na raz cały kubek
wody i głośno odsapnął.
– Dlaczego znów mamy spotkać się we trzech?
– Mamy pójść w tamto miejsce. Powiedział znowu, że powinniśmy
przychodzić tam częściej. – Oczy Adama patrzą na pusty kubek, a ręka drży
schowana pod stołem.
– Jakie miejsce… A! Chyba nie sądzisz, że naprawdę się tam pojawimy?!
Ostatnie, czego w życiu chcę, to tam wracać. Załatwimy to jak najszybciej, jasne?
I obiecaj, że potem odczepisz się ode mnie raz na zawsze. I nigdy się nie
odezwiesz. Zapomnisz, że kiedykolwiek mieliśmy ze sobą cokolwiek wspólnego.
– Dobrze – odparł bez wahania. – Znowu razem, co? – zażartował, z
powrotem pakując do woreczka pofałdowane zwitki. Wiedział, że to przekona
Piotra. Kiedy Piotr trzydzieści trzy lata temu zobaczył wielką plamę krwi, przejął
się przyjacielem o wiele bardziej niż on. Prawdę mówiąc, nie zamierzał wracać
razem z nim na pagórek. – To ja potrzebuję cię tam bardziej.
– Nie rozumiem – podrapał się w tył głowy.
– Ja coś obiecałem. Ty też musisz coś dla mnie zrobić.
Piotr patrzył na Adama w milczeniu.
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– Powiem ci w drodze.
***
Trzy lata po wydarzeniu mającym miejsce na górce Adam odebrał telefon,
ale gdy usłyszał głos po drugiej stronie linii, zamilkł i nie odezwał się do końca
telefonicznego monologu.
– Halo? – spytał. Stał w korytarzu, gdzie zapalone były światła małych
żarówek.
– Adam? Adam, to ty! Słuchaj, to ja, Marcin – mówił zdyszany głos,
według Adama w ogóle nie podobny do głosu Marcina, o którym pomyślał od
razu, kiedy usłyszał to imię. – Jestem! Wróciłem! Żyję! Musimy się zobaczyć…
ale nie dzisiaj. Potrafię to kontrolować, tak sądzę! Czekaj, czekaj, pewnie nie masz
zielonego pojęcia, o czym mówię. Pamiętasz tamten dzień, kiedy zniknąłem?
Zielone plamy na niebie, spadające zorze i moje zniknięcie. To nie był pociąg!
Wszystko wyjaśnię ci następnym razem, chciałem jedynie powiedzieć, że dalej
jestem! Istnieję! – mężczyzna pod drugiej stronie linii roześmiał się histerycznie. –
Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że znowu mogłem tu wrócić. Tam, gdzie byłem,
na niebie też widnieje słońce. Ech! Znowu się zapędzam, nie o tym chciałem
mówić. Weź do ręki długopis i kartkę. A teraz zapisz: Nowociernie, dwudziesty
ósmy kwietnia, tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty siódmy rok, godzina plus minus
dziesiąta w nocy, pagórek. Spotkamy się za trzy lata, obiecuję! Teraz… teraz za
długo by tłumaczyć, po prostu muszę załatwić kilka spraw, a mam tylko trzy dni.
Do zobaczenia – dodał po krótkiej przerwie i wpierw umilkł, a zaraz potem ciszę
rozwiało elektroniczne pikanie.
Adam długo stał i słuchał powtarzającego się pikania. Kto to był? –
zastanawiał się, dopóki rzeka myśli znów nie zaczęła płynąć korytem
świadomości. Po tym telefonie pojawiło się wiele pytań, potem wiele podejrzeń, a
jeszcze więcej przypuszczeń.
Wpierw naprawdę uwierzył, że to mógł być Marcin, ale kiedy każde
kolejne słowo docierało do jego ucha, zaczął nabierać wątpliwości. Ciężko
wprawdzie było zrozumieć mężczyznę po drugiej stronie słuchawki chociażby z
tego względu, że mówił bardzo szybko i jakby zaciągał jakąś południowopolską
gwarą.
Jakiś czas po odrętwieniu pobiegł zapisać datę.
A może to był on?
A jeżeli tak naprawdę nie umarł?
Co w takim razie wydarzyło się tamtego dnia?
Czy powinienem powiadomić milicję?
Piotrek też dostał taki telefon?
Czy martwi zmartwychwstają?
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Może powinienem potraktować to poważnie?
Czym są spadające zorze?
Następnego dnia nie wspominał wczorajszej rozmowy telefonicznej.
Kolejnego dnia było tak samo, następnego także w tej sprawie nic się nie zmieniło.
Pod koniec tygodnia znalazł na stole w salonie gazetę sprzed kilku dni.
Korzystając z chwili wolnego, postanowił ją przeczytać. Na czwartej stronie
znalazł artykuł o nastolatku pobitym przez pijanego mężczyznę. Jego przedział
wiekowy określony został między osiemnaście a dwadzieścia lat, trafił do szpitala
z krwotokiem wewnętrznym i pęknięciem czaszki. Nastolatek, którego danych
osobowych nie udało się odnaleźć, a z wyglądu przedstawiony został jako
niebieskooki, niski, krótko ścięty blondyn, zapadł w śpiączkę. Po dwóch dniach
przebywania na terenie szpitala zniknął. Na prześcieradle znaleziono wielką plamę
krwi. Chłopiec jest poszukiwany, poniżej także dodano policyjny portret
pamięciowy.
Adam zamknął gazetę i westchnął. Może to on – zastanowił się w duchu.
Może…
Sprawa dotycząca Marcina zamknięta została aż do dnia przed
dwudziestym ósmym kwietnia, kiedy to po trzech latach na niebie znów pojawiła
cię cienka warstwa światła udająca słońce. Już sam fakt nie upływającego dnia
powodował wielki niepokój u Adama. Dźwięki dochodzące zewsząd, wielki ślad
krwi – to wszystko wracało.
Adam złapał za telefon i zadzwonił do spółki hodowlanej, gdzie
znajdował się drugi aparat. Tam powiadomił ojca Piotrka, by przekazał mu, żeby
znalazł chwilę wolnego w sobotę. Poinformował też, żeby był za dwadzieścia
dziesiąta wieczorem za torami, na pagórku. Będzie wiedział, gdzie to jest.
Adam sądził, że właśnie tam trzeba iść. Miał nadzieję, że tam pojawi się
Marcin.
O dwudziestej pierwszej czterdzieści pogoda była taka sama jak o
dwunastej w południe. Pora doby także pozornie nie uległa zmianie. Trawa
kołysała się na wietrze, cienie pojedynczych drzew padały wyraźnie na ziemię,
ptaki głośno świergotały. Wszystko wydawało się być większe niż poprzednio,
jakby przez sześć lat urosło.
Piotrek też to zauważył, pagórek był bardziej stromy, krzewy znacznie
wyższe, kretowisk także było więcej. Nie było wielkiej plamy krwi. Na środku
pagórka nie było nic, poza brunatną ziemią otoczoną mchem i trawą.
– Zobacz – Adam wskazał palcem pod nogi. – Ten kształt czegoś ci nie
przypomina?
– Eee… – zawahał się Piotrek. Splótł ręce na klatce piersiowej i przestąpił
z nogi na nogę. Wiatr potargał mu czuprynę. – Wygląda jak zwykła plama.
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– Może coś mi się przywidziało. Zapomnij.
Na pierwszy rzut oka kształt usypanej ziemi wyglądał jak znamię na ciele
natury. Gdyby jednak wziąć pod uwagę to, co dawniej tutaj widział, plama
nabierała odpowiedniego kształtu. To tutaj stał Marcin, to tutaj pozostał po nim
wielki ślad krwi.
Adam kucnął, wziął grudkę ziemi w dłoń i roztarł ją między palcami.
Była wilgotna, jakby nigdy nie została wystawiona na światło dzienne.
– Może to kret…
– Coś mówiłeś? – spytał Piotrek. – Po co my tu tak właściwie jesteśmy?
Nie przypominam sobie, żebyśmy wcześniej chcieli się tu spotykać.
– Zobaczysz. Mam nadzieję, że się myliłem.
– To nie jest odpowiedź – odparł i zmarszczył brwi. Łapczywie pociągnął
kilka razy nosem. – Czujesz to?
– Mhm. Jest inaczej niż kiedyś. Jakoś nieswojo…
– Nie. Zapach. Czujesz zapach?
Adam strzepał ziemię z dłoni, a dłoń wytarł o nogawkę spodni. Wstał i
wciągnął do płuc powietrze. Już miał powiedzieć, że oblegający ich swąd
przypomina trochę perfumy, jakich używa jego staruszek, ale ubiegł go znany im
przeciągły gwizd.
– Chodźmy stąd – odparł Piotrek, gdy tylko gwizd umilkł. – To nie wróży
nic dobrego.
– Nie panikuj – odparł Adam. Spojrzał na tarczę zegarka. Była za pięć
dziesiąta.
Czekali. Piotrek tupał nogą, rozglądając się wokół. Jak poprzednio,
dźwięk z początku dobywał się z jednej strony, a potem dochodził zewsząd. Adam
szukał szczegółów, które uświadczyłyby go w przekonaniu, że nie jest tak samo
jak wtedy. Gdy spojrzał na niebo, mógłby przysiąc, że układ chmur i położenie
słońca są identyczne jak przed sześcioma laty, ale każdy racjonalnie myślący
człowiek stwierdziłby, że to nie jest możliwe. Zauważył, że pod niebem, na
płóciennym świetle, coś się porusza. Mieniące się na różne barwy światło zlało się
w jeden kolor i zaczęło rozpływać się po niebie jak farba na powierzchni wody,
tworząc bezkształtną plamę zieleni.
Zorza, Dlaczego wcześniej jej nie widziałem? – Adam pytał się w duchu.
– Nie ma mowy, żebym dłużej tu został. Wracam do domu! – wykrzyczał
Piotrek, obrócił się i zaczął iść w stronę pola. Zatrzymał się po kilku krokach.
Adam chciał podbiec do Piotrka, aby zmusić go choćby i siłą do zostania
razem z nim. Sam nie ustałby tu ani chwili dłużej. Kiedy sądził, że podbiegł w
jego stronę, okazało się, że stanął na torach, tylko zwiększając odległość między
nimi.
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Gwizd i dudnienie czuli całym sobą. Ich uwagę przykuła zielona plama
na niebie, która znacznie zwiększyła objętość. Od razu zrozumieli, że kształtem
przypomina ziemię na pagórku.
Wiatr zawiał mocniej, a siła dźwięku stała się nie do wytrzymania. Obaj
zatkali uszy. Piotrek klęknął na ziemi, skulił się i z rozwartymi szeroko ustami
starał się przekrzyczeć dudnienie. Nie przejechał żaden pociąg – nie było pociągu
– za to w jednej chwili wszystko umilkło; został tylko pisk w uszach.
Zgasło światło na niebie, a zorza zniknęła. Stado ptaków wzbiło się w
powietrze i odleciało w głąb lasu.
Nieprędko Adam doszedł do siebie. Rozejrzał się wokół. Nie był pewien,
co tutaj robi. Do rzeczywistości przywołał go Piotrek wykrzykujący co chwilę
jego imię. Adam, Adam, ADAM! – krzyczały jego usta płaczliwym głosem.
– Chodź tu, do cholery!
Piotrek siedział na łydkach na pagórku i wpatrywał się w leżącego obok
człowieka. Adam wstał, wsłuchując się w pisk w uszach, i chwiejnym krokiem
zaczął zataczać się w ich stronę.
Z bliska mógł określić jednoznacznie, że jest to mężczyzna. Mimo
półmroku, na łyso ogolonej głowie widział wielką szramę, która rozchodziła się od
skroni w dół aż do kącika ust. Kształtem przypominała lustrzane F. Mężczyzna
ubrany był w szpitalne ciuchy. Biała koszula była rozpięta i ukazywała klatkę
piersiową, na której też widniały zadrapania – podobnie jak rana na twarzy, były
prawdopodobnie świeże (gdzieniegdzie widać było zakrzepy). Miał zamknięte
oczy, zamknięte usta i był głuchy na słowa. Piotrek, trzymając go jedną ręką pod
głową, a drugą co chwilę przecierając swoją twarz od potu, wypowiadał na
okrągło jego imię.
Marcin.
Marcin, to naprawdę ty.
Marcin, wróciłeś.
– Jezu… – odparł Adam i także uklęknął obok przyjaciela. – To naprawdę
on?
Gdzieś w oddali zaklekotał bocian, a słońce powoli uciekało, zostawiając
chłopców za horyzontem. Piotrek nie odpowiedział, wprowadził się w trans
własnymi słowami. Zaczął trząść Marcinem. Wpierw lekko go szturchał, a potem
w panice zaczął nim miotać, błagając, aby otworzył oczy.
Adam podszedł bliżej i położył dłoń na barku Piotrka.
– Ściemnia się. Zanieśmy go do twojego domu. Mieszkasz z babcią, a
ojciec ma nockę, co? Będzie mniej problemów, niż gdybyśmy mieli pójść do mnie.
Tak zrobili. Odpoczywając co kilka minut, nieśli go wpierw na zmianę,
kładąc go sobie na plecach. Nim wpadli na pomysł, by nieść go we dwóch jak
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pijaczynę, Adam zdjął trampki i założył na jego stopy. Trampki na szczęście były
nieco za duże i mocno zawiązane nie spadały z nóg.
Marcin otworzył oczy dopiero po czterech godzinach, kiedy chłopcy
kończyli kawę z trzeciej dolewki. W pokoju paliła się lampka. Łóżko postawione
w rogu było oświetlane tak, aby żarówka nie raziła go mocno w oczy. Przykryty
pierzyną, ogrzewany ciepłem bijącym z kaloryfera, spojrzał na chłopców
nieoczekiwanie, przez co Adam omal się nie zakrztusił, odnajdując jego
spojrzenie. Pamiętał, że miał brązowe oczy, ale odbijające się od nich sztuczne
światło koloryzowało je, nadając im martwą aparycję. Był blady jak bałwan z
czarnymi węgielkami wciśniętymi na miejsce oczodołów.
– W kieszeni… – powiedział Marcin, który miał wyraźne problemy z
mową. Świst dobywał się z każdym jego oddechem, na dodatek wydawał się być
jednocześnie zdezorientowany i spokojny.
Adam i Piotrek spojrzeli po sobie, a potem na Marcina, który zapatrzył
się w sufit. Buchający emocjami wulkan nie pozwolił Piotrkowi ruszyć się z
miejsca, dlatego Adam wsunął dłoń pod kołdrę i z kieszeni spodni wyjął coś, co
kształtem przypominało małą latarkę. Kiedy ją wyjął, Marcin rozkaszlał się i
splunął krwistą flegmą, która pociekła po policzku w stronę ucha.
– Chyba źle ze mną – stwierdził jakby do siebie.
– Gdzie się podziewałeś? – spytał Adam, spoglądając na Piotrka, który
chciał coś powiedzieć, ale jego usta poruszały się w bezgłośnym rytmie.
– Nie uwierzysz, stary – rzekł, na co Adam uśmiechnął się pod nosem.
Może i minęło sześć lat, ale mówił tak, jakby widzieli się wczoraj, przedwczoraj,
miesiąc temu – jakby cały ten czas nie miał znaczenia. – Chyba mam problem z
pamięcią – dopowiedział i rozkaszlał się, spluwając kolejny raz do ucha. Adam
wziął chusteczki i przetarł mu twarz. Łzy wezbrały mu się w oczach.
– Ciężko nam uwierzyć, że tutaj jesteś – zaśmiał się histerycznie Piotrek.
– Nawet nie wiesz, jak ciężko uwierzyć… Gdzie byłeś przez te sześć lat? Jaką
magiczną sztuczkę wykonałeś, że zniknąłeś wtedy na pagórku? Musisz nam to
wyjaśnić. Musisz, rozumiesz? Nie wiesz nawet, jak ciężko było zaakceptować
myśl, że potrafisz w mgnieniu oka zniknąć i więcej się nie pojawić! I zostawić tyle
pytań, że człowiek gubi się, wymyślając coraz to nowe odpowiedzi.
– Spokojnie. Dajmy mu opowiedzieć samemu. Wiem, że głupio to
zabrzmi, ale… to naprawdę ty?
Wyciągnął trzęsącą się rękę i jednym wolnym ruchem objął całą swą
posturę. To wszystko wyjaśniało.
Postarzał się? nie postarzał? – zastanawiał się Adam. Teoretycznie Marcin
powinien być starszy o sześć lat. Oni w tym czasie zdążyli dojść do siebie,
urosnąć, zmężnieć, ukierunkować tok myślenia na mniej emocjonalny tor – po
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prostu się zmienili. Leżący w łóżku nie wyglądał jak ich przyjaciel, choć gdyby
dodać mu fryzurę, jaką kiedyś nosił, gdyby zdjąć z twarzy blizny i opuchliznę, to
dostaliby takiego samego człowieka, jakiego stracili. A mimo to wydawał się być
inny i nie wygląd zewnętrzny o tym decydował. Piotrek i Adam chcieli wiedzieć,
dlaczego ogniwa łańcucha ich przyjaźni pękły.
– Nie mogę pozbierać myśli. Kręci mi się w głowie i czuję, jakbym
przespał całe wieki i w ogóle się nie wyspał. Haha, to naprawdę żałosne, ale,
naprawdę, nie pamiętam… – rozkaszlał się i spojrzał na chłopców. – Strasznie tu
zimno – dodał i wziął kilka głębokich wdechów. – Byłem na Ziemi. Nie tej tutaj…
tej oddalonej o lata świetlne, znajdującej się w, emm… daleko stąd. Tamta planeta
jest bliźniaczą tej tutaj… słuchacie mnie?
Adam i Piotrek patrzyli na siebie zdziwieni.
– Może lepiej wezwać lekarza? Ta flegma z ust… – odparł jeden do
drugiego.
– Nie wiem. Nie wiem nic! Słyszałeś, co on przed chwilą mówił?
Adam skinął głową.
– On dalej tutaj jest, nie musisz zachowywać się tak, jakby znowu zniknął
– bo nie znikniesz, prawda? Nie zostawisz nas teraz z kolejną stertą pytań – chciał
dopowiedzieć, ale nie zebrał w sobie tyle odwagi, by pozwolić Marcinowi
usłyszeć swoje myśli.
– Nie dzwońcie po żadnych lekarzy. Wyzdrowieję, muszę się tylko
wyspać.
– Jak to! Teraz? Już po roku przestaliśmy mieć jakąkolwiek nadzieję, że
żyjesz. Wystawiono list gończy, szukano cię wszędzie, gdzie tylko można było
szukać. Pisano o tobie w gazecie, kiedy leżałeś w śpiączce! Myślisz, że nie
wiedziałem? Teraz Adam dzwoni do mnie, każe mi iść na pagórek, a ty znikąd
pojawiasz się i jak gdyby nigdy nic chcesz iść spać?! Zaczynam was
nienawidzić…
– Och, uspokój się, obudzisz babcię, jak będziesz tak krzyczeć. Dajmy
mu się wyspać, ledwie jest w stanie mówić. Obiecujesz, że jutro powiesz nam
prawdę? I żadnych historii o jakiś planetach, galaktykach i podróżach w kosmosie.
Dobra?
Marcin nie odpowiedział, wpatrywał się w sufit.
Kiedy zamknął oczy, zasnął od razu.
***
– Po… poczekaj!
Piotr zatrzymał się i na ugiętych nogach, opierając się dłońmi o kolana,
sapał jak rozwścieczony byk. Koszulę miał całą zapoconą, a dusząca woń jego
ciała szybko rozchodziła się wokół, tłumiąc powietrze przesiąknięte zapachem
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kory i listowia. Adam doszedł do wniosku, że Piotr w ogóle nie rusza się z domu,
skoro po kilometrze rześkiego marszu nogi uginają się pod nim tak, jakby
zmuszone zostały do przebiegnięcia maratonu.
– Posłuchaj… posłuchaj mnie! – Przerwa. Wdech, wydech, wdech,
wydech. – Masz… masz jeszcze lunetę?
– Lunetę?
Stali na piaszczystej, wąskiej ścieżce, którą z obu stron osłaniały sosny.
Droga przez zagajnik była najszybszym skrótem do celu.
Piotr charknął głośno i splunął. Stróżka lepkiej śliny zatrzymała się na
jego podbródku. Wierzchem dłoni starł ją razem z potem.
– Tak. Luneta. Wiesz jaka.
Adam zmarszczył brwi i spojrzał na swoją dłoń. Poczuł się, jakby Piotr
czytał mu w myślach. Wczoraj chciał przez nią spojrzeć, ale za bardzo się bał.
Nie odpowiedział, za to skinął sztywno głową. Spojrzenie Piotra stało się
bardziej przenikliwe. Adam znał je – takim spojrzeniem obserwował butelkę
alkoholu przed jej wypiciem.
Nie chcesz. Ale musisz.
Tak samo w przypadku lunety. Właściwie użyta może uzależnić.
– Chodźmy. Odpoczniemy, kiedy będzie po wszystkim.
***
Drzwi do sypialni Piotrka zostawili uchylone. Nie słychać było żadnych
dźwięków, które mogłoby poświadczyć, że Marcin śpi, nie żyje, czy też dalej tam
jest. Żaden z nich nie wstał i nie poszedł tego sprawdzić – bali się zastać łóżko, w
którym znaleźliby tylko wymiętą pościel i prześcieradło.
Obaj siedzieli na kanapie. Adam westchnął głęboko, rozluźnił się, a kiedy z
jego dłoni przedmiot wypadł na dywan, przypomniał sobie, że przecież wyjął coś z
kieszeni Marcina i cały czas trzymał. Gdy go podniósł, Piotrek wstał i nakierował
światło lampki nocnej tak, by przedmiot widać było wyraźnie. Był wielkości
cygara, barwą przypominający pleśń na serze. Jeden koniec odznaczał się małą
wypukłością i pionową, cienką kreską, drugi zaś miał wewnątrz dziurę w kształcie
cylindra. W dotyku był jak marker owinięty cienką warstwą pianki. Siatka bruzd
pokrywała każdy skrawek materiału.
– Czemu jest taki lodowaty? – spytał Piotrek, wpychając przedmiot z
powrotem w dłonie przyjaciela.
Rzeczywiście jest lodowaty. Dziwne, że nie zauważyłem tego wcześniej –
pomyślał Adam, spojrzał na wnętrze dłoni i dostrzegł ślad odmrożenia. Gdy
dotknął zaczerwienionej skóry, była sucha i ciepła. Palce, które trzymały
przedmiot, tak samo.
– Wydaje ci się. Jak myślisz, do czego może to służyć?
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Piotrek przełknął ślinę.
– Nie wiem, ale trzymaj to ode mnie z daleka – odparł i dodał: –
Właściwie, to jakby się przypatrzyć, przypomina trochę lunetę.
– Hmm…
Później, o wiele później, kiedy słońce wzeszło po raz kolejny, Adam
zastanawiał się, dlaczego Piotrek krzyknął zamiast niego. Przez jakiś czas
tłumaczył sobie to doskonałą sztuką iluzji, jaką wywoływał przedmiot, który
trzymał. Piotrek pewien był swojego i twierdził niezmiennie, że to, co zauważył,
było prawdą. Adam mógł mu tylko zaufać.
Powoli i ostrożnie przyłożył do oka tę część, w której znajdowała się
dziura. Nie wiedział dlaczego był tak przerażony, drżący oddech cicho ulatniał się
z jego ust. Słyszał, jak krew tłoczy się w jego żyłach. Za zamkniętymi powiekami
widział żółto-zielone plamy światła, których natężenie wzmagała paląca się lampa.
Kiedy otworzył oczy, widział tylko pół obrazu – stolik, białą ścianę,
malunek słonecznika na niebieskim tle i lampę. Za zasłoniętym okiem schował się
Piotrek. W domu rozległ się dźwięk szeptu płynnie wpasowującego się do ucha jak
cicha melodia.
– I jak? Widzisz coś?
– Nie.
– Nie? Nic?
– Co to za dźwięk?
Adam nie widział Piotrka, ale mógł się założyć o wszystkie oszczędności,
że sunęło się na jego usta pytanie: „Co? Jaki dźwięk?”. Zamiast tego wydobył się
przeraźliwy krzyk, tak straszny i głośny, że gdyby całą jego uwagę nie przykuł
obraz, który ukazał się drugiemu oku, z pewnością zacząłby krzyczeć także.
Adam odjął lunetę od oka i spojrzał na Piotrka, który spadł z kanapy.
Sunął na tyłku ku ścianie i nawet kiedy naparł na nią plecami, cały czas poruszał
nogami, jakby chciał przez nią przejść.
– Ej, co jest grane?
– Nie podchodź! Nie! Nie z tym! – krzyczał, kiedy Adam wstał z kanapy.
Jego pierś unosiła się i opadała jak pracujący tłok.
Adam spojrzał na lunetę. Wyglądała tak samo jak przy poprzednich
oględzinach.
– O-o-oko. Oko! Kurwa mać, człowieku, to coś żyje!
– Co? – Adam bardziej się zdziwił niż przejął.
– Kiedy, uffff, kiedy przyłożyłeś to do oka… Kurwa… – wziął kilka
głębokich wdechów, wzrokiem uciekając na sufit. – To coś otworzyło się, widzisz
tę pionową kreskę? To oko! Otworzyło się, kiedy przyłożyłeś lunetę do swojego
oka. Gałka chodziła w każdą stronę tak szybko, jakby wibrowała. Jezu, nigdy
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więcej, rozumiesz? Nigdy!
– Ale…
– Nigdy!
– …coś tam widziałem. – Cisza. – Obraz.
Gdyby w lunecie zamontowano ilustrację, którą można by dostrzec pod
odpowiednim natężeniem światła, na pewno nie byłaby tak bliska
odzwierciedlenia rzeczywistości jak to, co ukazało się jego oku. Ciemnozielona
trawa na tle turkusowego nieba wyglądała tak, jakby mógł jej dotknąć, gdyby
kucnął. Czy to wszystko naprawdę widać przy świetle lampki? – zastanawiał się.
Nie było jasnożółtego odcienia oblegającego panoramę. W ogóle nie było żółtego
odcienia, a słońce na niebie wydawało się jaśnieć własnym blaskiem. Mógł
przysiąc, że na wielkiej polanie dostrzegł poruszające się źdźbła i falujące cienie.
Mógł też przysiąc, że słyszał szepty i czuł palące ciepło letniego południa, ale
równie dobrze mógł powiedzieć, że oszalał.
– Sam zobacz. Nie wiem, czy umiałbym wytłumaczyć tobie tak, żebyś to
zrozumiał.
– Nie zbliżaj się z tym do mnie! Nigdy tego nie dotknę, jak Boga kocham.
Nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
Adam poczuł, jak żądza, której nie może opanować, szybko rozlewa się
po jego ciele. Wiedział, że musi to zrobić. Spojrzeć, upewnić się, że to, co widział
i czuł, to tylko iluzja wywołana emocjami minionego dnia.
– Możesz sprawdzić, co u Marcina – stwierdził. – Twoja babka musi mieć
piękny sen, skoro jeszcze jej tu nie ma.
Adam stał i patrzył, jak Piotrek powoli i niepewnie zbliża się do drzwi.
Cały czas zaciskał i rozluźniał lewą dłoń, głośno przy tym oddychając. Przepocony
i sztywny wyglądał jak zjawa. W końcu zniknął za drzwiami, a po chwili taboret
zaskrzypiał pod ciężarem jego ciała.
Adam przełożył lunetę z jednej dłoni na drugą, chwilę przypatrując się
końcowi, na którym Piotrek zobaczył wibrujące oko. Przełknął ślinę i nie wahając
się, a wręcz czując potrzebę, przyłożył ją do oka.
Zmysły niemal od razu przyzwyczaiły się do przestrzeni, w której się
znalazł. Tym razem pewien był, że nie jest to kalejdoskop barw i elementów
tworzący wizualny miraż obrazu. Nie zdziwiło go więc, kiedy obracając się w bok
nie ujrzał zamkniętych drzwi do pokoju Piotrka, ale część świata, przez który
przeprowadzała go luneta. Widok był przejrzysty i zapierał dech w piersiach.
Miejsce, w którym się znalazł, było chaotycznie rozplanowane, jakby
konstruktor użył grud ziemi, krzewów i innych elementów przyrody jak kości do
gry w kasynie. Widniały przed nim wielkie, grube, zawinięte w warkocze pnie.
Pojedyncze zwoje oddalone były od siebie na oko o dwanaście, czternaście
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metrów, ale wszystkie splatały się na górze, tworząc wielką koronę pełną
czerwonych liści. Adam ufał swojemu wzrokowi i był świadomy tego, że konary,
korzenie, pnie – cokolwiek to było – pulsowały, jakby tłoczyły coś z wnętrza
ziemi. Towarzyszący temu pomruk przypominał wiecznie zbliżającą się lawinę
śniegu. Od strony sofy ziemia, na której stał, miała zielony kolor i nie była
porośnięta trawą, jak wcześniej mu się wydawało. Korzenie rozchodzące się od
lewej strony aż po horyzont kończyły się wzdłuż na linii prostej. Korony drzew
ucinały się w jednej linii, jakby zostały obcięte wielkim nożem. Dopiero wtedy
Adam zauważył, że na niebie świeciło nie jedno, ale dwa słońca. Dwie kule były
różnej wielkości, jedna przypominała tę, którą każdego bezchmurnego dnia można
obserwować przez okno swojego domu, druga zaś widniała znacznie bliżej, była o
wiele większa i mimo to praktycznie w ogóle nie drażniła oczu wydzielanym przez
siebie światłem. Niebo było truskawkowego koloru, a skupiając wzrok na
odleglejszym miejscu można było dostrzec, że zaginało się nie w opadający łuk,
lecz wznoszący się w górę. To tak, jakby prawa grawitacji zostały odwrócone, a
życie zamknięte wewnątrz planety.
Dopiero kiedy Adam to zrozumiał, odczuł, że znajduje się na górze, a nie
na dole. Nogi pod nim zadrżały i lekko ugięły się w kolanach. Gdy odjął lunetę od
oka, znów znalazł się w pokoju. Powrót wcale nie sprawił, że poczuł się pewniej.
Wręcz przeciwnie, zebrało go na mdłości. Teraz wyraźnie czuł zmianę ciśnienia,
inny zapach i smak powietrza. Tutaj było gęstsze, jakby miało zaraz rozsadzić
ściany w porównaniu z tamtym, gdzie było jak morskie fale, które w
nieregularnych odstępach czasu uderzają o brzeg. Zrozumiał, że przez ten czas,
kiedy luneta była przyłożona do jego oka, dusił się.
Mimo to strach dalej chował się za szaleńczą ciekawością.
Chwilę posłuchał dźwięków otoczenia. Zamrugał powiekami kilka razy,
spojrzał na dłoń, którą trzymał lunetę. Opuszki palców miał zarumienione.
Postanowił znów zmienić dłoń.
W obawie o utratę równowagi chwilę stał w miejscu, a kiedy poczuł się
pewniejszy, ruszył przed siebie. Jeden krok przeniósł go o znacznie większą
odległość, niż się spodziewał. Przy kolejnym kroku spojrzał na stopy i
przemieszczając się znów o wiele dalej, niż w rzeczywistości był w stanie, jego
nogi wcale nie rozciągnęły się jak guma – zrobiły zwyczajny, normalny krok.
– Co jest… – rzekł i zanim skończył, zamarł.
Półszept rozniósł się w różnych odległościach od źródła, dając efekt,
jakby powiedział to, stojąc w kilku miejscach na raz. Krzyk mógłby się wydawać
przy tym skromnym pomrukiem. To zaniepokoiło Adama, ale nie zmusiło do
odjęcia lunety od oka.
Po chwili, kiedy wszystko umilkło gdzieś w niewidocznej dla oka oddali,
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wróciło. Nie był to głos Adama ani nawet dźwięk słów, które wypowiedział. Te
brzmiały jak „are… guuuuuuuuus”.
Wołanie nie milkło, stawało się wręcz nie do zniesienia. Na okrągło
powtarzający się dźwięk zaczął budzić w Adamie niepokój, a kiedy rozległo się
głośne skrzypienie (Piotrek wstał z taboretu), odskoczył do tyłu, omal nie
potykając się o własne nogi.
Ukrył się za pniem i wypatrywał czegoś w pustej przestrzeni. Przeczucie
szeptało mu do ucha, że jeśli adresat nawoływania ukaże się osobiście, wcale nie
będzie łagodny i wrażliwy. Szeptało też, że jeżeli skądś nadejdzie, to właśnie z
nieba – z zamkniętej przestrzeni, horyzontalnego sklepienia.
Ten… tuuuuuuu.
Ten… tuuuuuuuuuuuu.
Jakby się zastanowić – myślał Adam – to stłumione dźwięki brzmiałyby
też jak dudnienie bębnów. Jak nadjeżdżający pociąg.
Cofnął się jeszcze o kilka kroków, a kiedy plecami natrafił na kolejny
pień, zamarł. Czując głośny puls i słuchając wartkiego szumu, stawał się jednością
z tamtejszą naturą. Na krótką chwilę pozwolił sobie zapomnieć o głosie, o lunecie,
o Marcinie i Piotrku. Obrócił się z wolna, po czym przyłożył dłoń do pnia. Wziął
głęboki wdech i rozluźnił mięśnie, a wtedy luneta wypadła mu z ręki wprost na
kępę trawy, która w świetle księżyca wyglądała jak sierść borsuka.
Kiedy Piotrek wyszedł z pokoju, zastał Adama w ścianie z częścią ciała
wrośniętą w beton. Wybiegł przez drzwi wejściowe i pojawił się po drugiej stronie
domu. Z początku wydawało mu się, że nie znajdzie tam reszty ciała, że z Adama
zostało tylko to, co znajdowało się po wewnętrznej stronie domu. Kiedy zobaczył
jego przerażony wyraz twarzy, oniemiał.
– Co… Jak to zrobiłeś? – Prawe oko Adama zmieniło barwę i stało się
niemal jasnobrązowe. Tęczówkę spowiła biała otoczka.
Adam chciał coś powiedzieć, ale poruszał tylko bezgłośnie ustami.
Palcem uniesionej dłoni wskazywał na trawnik.
– Nie! Nie dotknę tego!
Adam dalej patrzył na niego błagalnie, nieudolnie próbując cokolwiek z
siebie wydusić.
Z wielkim oporem i nieukrywaną niechęcią Piotrek podszedł, złapał
przedmiot dwoma palcami i błyskawicznie wsadził go w dłoń przyjaciela.
Wydając nieartykułowane dźwięki, wycierał rękę o nogawkę spodni.
Adam spojrzał przez lunetę. Kiedy przed jego okiem znów ukazał się
świat, o którym jeszcze kilka godzin temu nie miał pojęcia, poczuł, że może
oddychać. Przeszedł kilka kroków dalej, a jego ciało wydostało się ze ściany,
twardo stając na ziemi.
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Wziął kilka głębokich wdechów i zwymiotował.
***
Piotr odruchowo rozszerzył oczy, gdy przeszedł z oświetlonego słońcem
podwórka do ciemnego przedsionka. Poczuł dziwny, drażniący nos zapach, z
którym już wcześniej miał do czynienia. Coś jak połączenie cynamonu, goździków
i moczu.
– Okna pozakrywałem ręcznikami i kocami, a tu… – Adam pochylił się i
uderzył o biodro Piotra, który jęknął cicho. Chwilę później mrok nieco zbladł. – A
tu jest światło, na jakie mogę sobie pozwolić.
W dłoni trzymał latareczkę wielkości małego palca, której żarówka
dawała tyle światła, co zgaszona latarnia morska. Widać było zarysy ich postur, a
kiedy Adam skierował ją na nogi, można było dopatrzeć się szarego linoleum
pokrytego żółtymi, zaschniętymi plamami.
– Co tu tak śmierdzi, do cholery – nie wytrzymał Piotr. – Zeszczałeś się
na podłogę czy co?
Adam przemilczał komentarz, burknął coś cicho pod nosem i oddalający
się snop światła dał znak Piotrowi, aby się nie guzdrał. Obaj szli powoli, jeden za
drugim. Piotr zadowolony był z faktu, że nie zdjął butów; wszystkie plamy, na
które naszedł, zgarniały podeszwy.
– Okleiłem folią stretchową wszystkie ściany, sufit i wejścia. Okna też.
Powietrze dochodzi wtedy, gdy otwieram i zamykam wejściowe drzwi – zaczął
tłumaczyć Adam, ostrożnie stąpając przed siebie. Mówił szeptem. – Do pokojów
możesz dostać się tylko zdzierając taśmę. Za każdym razem, kiedy wychodzę z
salonu, zakładam nową. Kiedy wchodzę, robię to samo. A, właśnie, i zanim tam
wejdziemy, będziesz musiał założyć to.
Adam poświecił latareczką przed siebie i skupione na jednym punkcie
światło ukazało drzwi. Potem snop oświetlił półkę, na której znajdowały się dwie
stare maski gazowe, żółte rękawice gospodarcze i nóż kuchenny.
– Mam to założyć?
– Tak.
– Dlaczego?
– Załóż. Zobaczysz, jak wejdziemy – odparł i naciągnął na głowę maskę.
Rękawice przyległy do dłoni z charakterystycznym plasknięciem.
– Nie bądź tajemniczy. To głupie.
– Za drzwiami leży Marcin. Jeżeli tego nie założysz, możesz nie wyjść
stąd żywy – powiedział, a stłumiony przez filtr głos nabrał dwukrotnie większego
przekonania. Wiedział, że stanowczo przesadza, ale doszedł do wniosku, że
czasem tak trzeba.
Kiedy Piotr odział się w „zestaw ochronny”, Adam przeciął taśmę
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oklejoną wokół drzwi.
Nim przeszli przez próg, zgasił latarkę i po raz kolejny zapanowała
bezwzględna ciemność. Wewnątrz pokoju słychać było chrobotliwe sapanie
przypominające drapanie pazurami o panele. Szybka w masce, przez którą patrzył
Piotr, powodowała, że czuł się duszno i niekomfortowo. Kiedy Adam złapał go za
ramię, drgnął.
– Jezu…
– Ciiii. Na razie ani słowa.
Adam zamknął za sobą drzwi, wziął taśmę izolacyjną i zakleił je. Piotr
chciał zapytać, gdzie właściwie są. Nie potrafił wizualnie wykreować rozmiaru
pokoju. Człowiek mógł wypowiadać słowa w myślach i starać się
przyporządkowywać do nich obrazy, ale w tej sytuacji przypominało to
odgadywanie kształtów przez niewidomego.
Kiedy Adam złapał go za nadgarstek, poczuł, jak obficie się poci. Palce
jego dłoni zaciskały się i rozluźniały. Wcale mu się nie dziwił, on, żeby spać w
jednym mieszkaniu z Marcinem, musiał upijać się do nieprzytomności.
Powoli, idąc prosto przed siebie, zaciągnął Piotra w róg salonu. Pozbył
się wszystkich mebli i umieścił je w innych pokojach. Doprowadzający go do
szału tykający zegar rozbił w drobny mak. W pomieszczeniu zostały tylko rzeczy
niezbędne do opieki – łóżko, kilka szmat zrobionych z podartych koszul, miska z
wodą, prześcieradło i butelka wina. Stanęli naprzeciwko Marcina i Adam puścił
dłoń Piotra. Chrobotliwy oddech przyjaciela był o wiele wyraźniejszy niż wtedy,
kiedy stali przy wejściu. Piotr nic nie widział, ale jego oczy wpatrywały się w
miejsce, z którego rozchodził się dźwięk.
Bez żadnego ostrzeżenia Adam poszedł po szmatę zanurzoną w misce z
wodą. Wyjął ją i wykręcił, potem zakrył nią twarz Marcina. Następnie, bez
żadnego ostrzeżenia zapalił latareczkę.
– Reaguje na światło jak na kwas.
Marcin leżał na plecach – nagie ciało w ogóle nie przypominało
ludzkiego. Skórę miał jasnopomarańczowego koloru. Z każdej części odstawały
zwitki splecionej skóry, mięsa i Bóg wie czego jeszcze. Palce u rąk i stóp zrosły
się, wyglądały jak glony nasiąknięte wodą. Lepkie, tłuste, żywe, napuchnięte.
Kolana i łokcie wygięte były w różne strony pod takim kątem, jakby zostały
złamane. Nogi zaś rozciągnięte były w łydkach, a uda skurczone, przez co kolana
znajdowały się nienaturalnie wysoko. Miejsce, w którym powinna znajdować się
klatka piersiowa, przypominało zapadlisko, jakby brakowało tam kości. Ogólnie
ciało było wątłe i wychudzone. Piotr pewien był, że pod tymi gęstymi zwitkami
nie ma nic. Nic, co mogłoby udowodnić, że leży przed nimi ich stary kumpel.
Żadnemu z nich nie przeszło przez myśl, że ponad trzydzieści lat temu mogli
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skończyć tak jak on. Zabrani daleko, przypadkiem, odseparowani od świata.
Samotni.
Adam spojrzał na przyjaciół, przelotnie przypominając sobie chwilę,
kiedy obaj stali tak samo nad Marcinem, który leżał w łóżku opatulony kołdrami.
Trząsł się z zimna, mimo że było duszno, a kaloryfer grzał jak rozpalone ognisko.
To było dwadzieścia siedem lat wcześniej, kiedy ostatni raz spotkali się we trójkę.
Marcin kazał zasłonić żaluzje w pokoju, żeby słońce nie raziło go w oczy.
– N-na t-t-ttamtej planecie ma-ają lek, a-ale chyba nie m-m-mogę tam
trafić. Zabłądziłem… – zaśmiał się i zakaszlał. Kropelki śliny osadziły się na jego
brodzie. – Zzz-zabłądziłem chy-chy-y… chyba p-przez przypadek i n-nie m-mmogę znowu tam trafić. Nie wiem nawet, czemu z-znikam i n-nie mam si-i-ił, żżeby pomóc sobie l-lunetą. Tak nazywam ten przedmiot. Wiesz, o czym m-mmówię, c-co? – spojrzał na Adama.
Ciało podrygujące pod kołdrą, szczękające zęby i para z ust sprawiały, że
nie wiedział, czy go okłamać, czy powiedzieć prawdę. Tabletki przeciwbólowe w
ogóle mu nie pomogły. Marcin nie czuł bólu.
– Tak. Chyba tak.
– Byłeś tam – zachichotał żałośnie. – Co w-w-widziałeś?
Wściekłe spojrzenie Piotrka oznajmiało, żeby mu nie mówić. Czego?
Prawdy? Tego, co widział on, czy tego, co widział Piotrek?
– Drzewo. Strasznie duże. Horyzont też był inny. Wszystko było niby
takie, jak u nas, ale… no nie wiem, wydaje mi się, że kiedy bym chciał znaleźć
tamto miejsce u nas, wiesz, na Ziemi, nie doszukałbym się go nawet po śmierci.
– N-n-nie w-widziałeś najlepszego. Z-zgadnij, c-co j-j-jeszcze tam… jjeszcze tam może być z n-n-na-aszej planety. No? Piotrek, też tam byłeś?
Piotrek pokręcił głową. Nie odpowiedział, spuścił wzrok i stał w
milczeniu.
– Nie wiem, to nie czas na zgadywanie. Lepiej powiedz mi, co mamy z
tobą zrobić. Dlaczego nie chcesz jechać do szpitala? Mocno dygoczesz…
– L-Ludzie. Mnóstwo ludzi. T-tych, co o-o-odkryli linie ge-ge-geomatn-nntyczne. System energetyczny Ziemi jest j-j-jak k-kryształ, a… a luneta… l-luneta
t-to przedmiot… to ich technologia. To m-miej-s-s-sce… – przerwał, zaszczękał
zębami i wziął kilka głębokich wdechów. – Pagórek, na k-którym wtedy b-bbyliśmy, to jedno z tych m-miejsc, gdzie przecina się kilka linii…
– O czym ty, do cholery, mówisz? – przerwał Piotrek. – Jakie znowu
linie! Jaki system energetyczny, do kurwy nędzy! Nie możesz powiedzieć nam
prawdy? Boże… Boże! Kurwa! – łzy stanęły mu w oczach. – Nie możesz po
prostu powiedzieć, że uciekłeś, bo miałeś wszystkiego dosyć? Ludzie w tym wieku
tak robią, przecież to normalne. A przynajmniej bardziej normalne od… od tego, o
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czym pieprzysz na okrągło – odparł i spojrzał na Adama. – A ty dlaczego to
wszystko tak chłoniesz? Przecież to kłamstwo. Jedno, wielkie, cholerne kłamstwo!
Wtedy wszystko się posypało. Piotrek wyszedł z pokoju, trzasnął
drzwiami i wrócił dopiero, kiedy chłopców już tu nie było.
Adam stał i patrzył na Marcina, który desperacko bronił się przed
zimnem, pod kołdrą rozmasowując klatkę piersiową.
– W-Wiesz, c-c-co sprawiło, że z-zniknąłem ja, a nie t-ty a-a-albo Piotrek.
Albo ż-że nie z-zniknęliśmy we dwójkę, a-albo w-w-we trójkę? Przypadek. P-ppierdolony przypadek. J-jezu, a przecież ch-ch-chcieliśmy t-tylko się s-schlać i wwrócić do-do-do… do domów, co? – Cisza. Długo nikt się nie odzywał. – Pomóż
mi.
Wdech. Wydech. Cisza.
– Nie chcę umierać.
Kilka godzin później Marcin znów zniknął, pozostawił po sobie wymiętą
kołdrę i ślad głowy na poduszce. A pod kołdrą, na białym prześcieradle, wielką
plamę krwi. Taką samą, jaką znaleziono w szpitalu, jaką pozostawił po sobie na
pagórku.
Adam próbował odnaleźć go w świecie ukrytym po drugiej stronie lunety,
ale nie znalazł po nim nawet śladu. Poszukiwań zaprzestał po tym, jak trzy lata
później Marcin kolejny raz pojawił się na pagórku. Był inny: wątlejszy, nagi, siny.
Już wtedy widać było pierwsze oznaki zmian. Przestał się odzywać nie dlatego, że
nieustannie trząsł się z zimna – i to z czasem przeszło. Adamowi wydawało się, że
zapomniał mowy. Przez cały czas wegetował nieprzytomny, a dowodem na to, że
żyje, była poruszająca się klatka piersiowa i ulatujące z ust powietrze. Nic więcej.
Z biegiem czasu, kiedy pojawiał się po raz kolejny i kolejny, i kolejny,
oddalał się od człowieczeństwa. W takim stanie na pewno nie mógłby odbyć
podróży przez lunetę, jak wcześniej zapewne zwykł to robić. Dopiero jak Adam
oślepł na jedno oko, zrozumiał, że i on musi zaprzestać. Chciał odnaleźć lek, o
którym wspomniał Marcin.
Dlatego teraz stoją we dwójkę nad nim, obcą formą odległą od tego, kim
kiedyś był. Stoją, żeby to wszystko zakończyć. Starzy, zmęczeni, unieruchomieni
łańcuchami przeszłości.
Nie przypomina ci to pewnej sytuacji? – chciał spytać Adam, ale nim
jakiekolwiek słowo wyszło z jego ust, Piotr wyrwał mu z dłoni nóż. Latarka spadła
na ziemię. Patrzył, jak nóż w jego rękach wznosi się jak gilotyna, a potem opada.
Opada, opada, opada, na przemian podnosząc się w górę. Chroboczący świst
dobywający się z ust Marcina zagłuszony został jego wrzaskiem. Ostrze noża
gładko wbijało się w ciało i przechodziło przez nie na wylot. Odcięte zwitki
oplatające tors wznosiły się i opadały na ziemię. Nie było krwi, tylko cichy świst
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przecinający powietrze. Jeden, drugi, trzeci – wszystkie będące tłem
rozpaczliwego krzyku. Siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty – trwało to
nieskończoność. Potem Piotr opadł na tyłek, zostawiając nóż wbity w papkę skóry
i pustych wnętrzności. Rozpłakał się.
– Resztą zajmę się ja – wyszeptał.
Adam podniósł latarkę i spojrzał na szmatę zakrywającą twarz Marcina.
Złapał za róg i zsunął płótno z twarzy. Dopiero gdy Piotr przestał szlochać,
usłyszeć można było znajomy, nieznośny dźwięk. Kiedy doszedł do uszu Adama,
wtedy dopiero zobaczył, że cienkie usta Marcina dalej się poruszają, wdychając i
wydychając powietrze.
Piotr odsunął się na kilka kroków. Adam zrobił to samo. Czuł na całym
ciele zimny pot. Marcin oddychał ciężko i powoli. Żył albo nie żył.
Na trzęsących się nogach Piotr powoli ruszył po omacku w stronę łóżka i
wahając się chwilę, wyjął z ciała nóż.
– Zgaś latarkę.
Adam zgasił ją, a kiedy ponownie zapalił, z głowy Marcina zostały
powycinane płaty.
Na koniec Adam owinął prześcieradłem to, co zostało z ciała, i zakleił je
taśmą tak, aby się nie rozwiązało. Zdjął maskę i rzucił ją w kąt pokoju. Wyjął z
kieszeni lunetę i przyłożył ją do zdrowego oka. Wyszedł z domu przez ścianę
razem z ciałem. Kiedy Piotr poszedł jego śladem, wybiegł z domu, potykając się o
ściany i meble, robiąc sobie siniaki na nogach i ramionach. Zdjął z głowy maskę.
Słońce sprawiło niewymowny ból jego oczom, przysłonił je przedramieniem i
dostał się na zarośnięty trawą ogród. Tam dostrzegł, jak Adam z przyłożoną do oka
lunetą idzie i ciągnie z niewielkim trudem truchło, które musiało ważyć tyle, co
podręczny bagaż lotniskowy. Wydeptana dróżka przecina górkę, a Adam zamiast
wspinać się razem z nią, wnika do środka. Piotr nie może w to uwierzyć, a potem
przypomina sobie, co stało się wiele lat temu w jego domu. Plan zrozumiał
dopiero, gdy Adam wyszedł sam, zostawiając ciało głęboko pod ziemią.
– Twoje oko… – zauważył, kiedy stanęli naprzeciw sobie. – Widzisz na
nie?
– Na prawe? Nie. Na lewe tak, ale teraz trochę gorzej. Chyba będę
potrzebować okularów. Marcin powiedział mi, że lekarstwo znajduje się po drugiej
stronie lunety, ale nie mógł się tam dostać, bo po tym, kiedy zapadł w śpiączkę,
jego umysł się zagubił. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Zamilkł na chwilę, a potem cisnął lunetą o ziemię i zaczął po niej deptać,
dopóki nie stała się kałużą rozbitego szkła i popękanego materiału. W świetle
słońca wyglądała jak plama wymiocin.
– Potem to spalę, możesz być spokojny.
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– Spokojny – prychnął. – Łatwo tobie mówić. Poza tym, skoro lek
znajdował się po drugiej stronie, a ty tam byłeś, to czemu go nie znalazłeś, co?
– Pamiętasz naszą umowę, prawda? – dodał.
Adam skinął głową.
– Więc jak znowu się tu pojawi, pamiętaj, co mi obiecałeś.
Nie pojawi – pomyślał Adam. Wiedział, że tak czy inaczej za trzy lata
stanie na pagórku za torami i będzie oczekiwał z nadzieją, że się nie mylił.
– Sam sprzątnij ten burdel. Ja… ja wykonałem swoją robotę.
Powiedział i ruszył w stronę ścieżki, którą przyszli. Adam krzyknął w
jego stronę: „dzięki za pomoc!”, ale Piotr nie obrócił się ani nawet nie drgnął.
Adam nie potrafił tego zrobić. Nieważne, co trzymałby w dłoni, nie mógł go zabić.
Nie chcę umierać – myślał. Nikt nie chciał.
A teraz… teraz już po wszystkim – westchnął z ulgą.
***
Trzy dni później, kiedy luneta, folia, koce, łóżko i wszystko, co
znajdowało się w salonie, zostało spalone, rozległo się pukanie. Alkohol, który
wlewał w siebie przez ten czas, także nie pozwalał ulotnić się wspomnieniom.
Pragnienie było jak niekończący się pożar, za to pukanie do drzwi jak miraż. Z
jakiegoś powodu Adam wiedział, że Piotr wróci, ale starał nie dopuszczać się w
miarę trzeźwości takiej myśli do siebie.
Wstał i chwiejnym krokiem przeszedł przez salon, a potem przez pusty
korytarz. Otworzył drzwi i naprawdę zastał tam Piotra. Mokrego od potu,
sapiącego jak parowóz, przygarbionego, wściekłego i rozżalonego.
– Mój syn! – złapał Adama za barki i zaczął nim potrząsać. – Mój syn się
zmienia! Błagam! Pomóż mi! Boże… jak to mogło się stać? Ma ten sam kolor, co
Marcin!
Adam od razu uświadomił sobie, co jest tego przyczyną. Kiedy odwiedził
Piotra, kiedy dzieci biegały wokół nich i kiedy chował zwitki w woreczek
strunowy, brakowało jednego. Nie spakował zwitka, który wypadł Piotrowi na
podłogę.
– Lekarstwo znajduje się po drugiej stronie lunety – odparł i roześmiał się
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Tomasz Czarny

Tomasz Czarny – urodzony w 1981 roku we Wrocławiu.
Fan, recenzent,publicysta i propagator wszelkiego rodzaju horroru, a przede wszystkim
pisarz horroru ekstremalnego. Autor ponad setki opowiadań.
Jeden z najbardziej mrocznych i bezkompromisowych pisarzy horroru w Polsce, nieraz
nazywany „królem gore”.
Najgorliwszy uczeń i kontynuator spuścizny pisarskiej Edwarda Lee, którego uważa za
swojego mistrza i przewodnika literackiego.
Współpracował m.in. z portalami Horror Online, Horror Reviews, Kostnica.pl oraz Niedobre
Literki.
Publikował m.in. w magazynach „QFANT”, „Głosie Fantastyki”, „Horror Masakrze” „Krypcie”,
na portalach internetowych „Niedobre Literki”, „Kostnica”, „Horror Reviews”, „Horror
Online”, „Carpe Noctem”, „Szortal” i innych.
Gość konwentów „Krakon”, „Zamczysko” i „Kfason”.
Brał udział m.in.
w antologiach „Halloween III”, „Gorefikacje”,Gorefikacje
II”(pomysłodawca i współredaktor), „Krwawnik”, „Postosłowie”, „Oblicza Grozy”. Ostatnio
współautor (wraz z Tomaszem Siwcem) antologii „11 Grzechów Głównych” - Horror
Masakra, 2015 r.
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Stopy
Zwykły seks. Jakie to nudne i oczywiste. To tak jakbyś cały czas stał za
zasłoną czekając na rozpoczęcie przedstawienia. Jeśli ono nie nadchodzi – cóż,
chyba jesteś frajerem… mówiłem ci.
Znałem raz dziewczynę, która chciała za wszelka cenę być bardziej dziwna –
dziwaczniejsza niż ja. Mój Boże jak bardzo się pomyliła…
Nie wiem czy będziecie chcieli o tym czytać, ostrzegam was, robicie to na
własną odpowiedzialność. To nie „Ulica Sezamkowa” i „50 twarzy Greya”.
Pieprzonych „50 twarzy Greya”. Co za syf, to obraża sadomasochizm, bdsm,
bondage i inne formy… hmmm, nazwijmy to… sztuki – jeśli wiecie o czym
mowa.
Ona była gotką, miała na imię… zresztą czy to ważne? Była dla mnie tylko
zwykłym przedmiotem, moją wierną suką, obiektem brudnej dominacji. Spełniała
moje najskrytsze fantazje i marzenia. Te nasze brudne sekrety…
TY. Ty nie masz pojęcia o czym marzą kobiety, jak bardzo są wyuzdane i
jurne. Tobie się tylko wydaje, że to wiesz, przyjacielu. Jak bardzo, bardzo się
mylisz… nawet nie masz pojęcia w jak wielkim stopniu. Przykro mi.
Myślisz, że „po bożemu” przy zgaszonym świetle, pod kołdrą, to wszystko
czego pragną? Bynajmniej z tobą - tak. Smutna prawda. Boli?
Twoja kobieta nigdy nie zdradzi przed tobą swojego największego sekretu, o
czym tak naprawdę śni, jaki seks i gierki ją interesują. Brudne, zakazane gierki.
To nie jest zarezerwowane dla ciebie. Jesteś jej partnerem na co dzień, z tobą
nie może przeżyć już tego dreszczu zakazanej fascynacji. „Yyyyyyyyyy” – zła
odpowiedź.
Przy tobie musi czuć się bezpiecznie i komfortowo – przecież nie możesz
nazywać ją „kurwą” i „szmatą” gdy dochodzi, to byłoby niewskazane. Nie TY.
To nie ciebie spyta, czy może usiąść ci na twarzy i pocierać twój nos i usta swoimi
wargami sromowymi. Zapewnie nie tobie każe lizać swoje stopy, masturbować się
nad nimi, byś w końcu doszedł. Footjobs. Chciałbyś.
Czy tereny na które wchodzę są ci znane drogi czytelniku, czy już
czerwienisz się, bądź może pocierasz swoje krocze? Jestem ciekaw. Jeśli tak – to
znaczy, że dobrze odwaliłem swoją robotę – jeśli nie – poczekaj na finał. Daj mi
jeszcze szansę.
Wróćmy może do dziewczyny, która uważała, że nie ma żadnych
zahamowań i żaden temat nie stanowi dla niej tabu.
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Zapraszam was więc na niezapomnianą przejażdżkę. Lepiej zapnijcie pasy…
„Wiesz, zawsze kręciły mnie takie rzeczy. Mocne, obleśne, zakazane. Tylko
wtedy czuje się spełniona. To starcza na tak krótko. Chyba jestem uzależniona”
powiedziała.
Doskonale wiedziałem, że jest. Mocny seks i pornografia uzależniają w takim
samym stopniu jak twarde narkotyki, papierosy czy alkohol. Moim zdaniem nawet
bardziej.
Ja także tkwiłem w tym po uszy.
Poznaliśmy się w Internecie, nie pytajcie mnie na jakim portalu, bo już sama
nazwa wywołałaby u was wymioty lub co najmniej grymas zniesmaczenia.
A teraz leżała naga na moim łóżku, w moim mieszkaniu, paląc browna ze
sreberka i przewracając oczami.
„Wszyscy mamy jakieś nałogi i nikt nie jest święty, dlatego się spotkaliśmy”
odparłem.
Leżała rozwalona jak dziwka w burdelu, przypalając co chwila herę i
przypatrując mi się uważnie.
Lista
„Pamiętasz jak rozmawialiśmy o mojej liście? Liście moich ukrytych
pragnień, tych najskrytszych i najbrudniejszych?” zapytałem.
„Pamiętam. Wiesz, że sama mam taką listę i będziesz musiał spełniać moje
zachcianki, czy tego będziesz chciał czy nie” odpowiedziała.
„Cieszę się, że trafiliśmy na siebie. W necie nie do końca mogłem wyrazić
siebie. Poza tym nie chciałem pisać o wszystkim. A teraz opowiedz mi o swoich
marzeniach, wymaganiach, potrzebach… Zamieniam się w słuch”
zaproponowałem.
Miała krągłe, duże piersi, jej ciało pokrywało mnóstwo tatuaży, jakby była
członkinią Suicide Girls. Jej paznokcie były pomalowane na czarno, usta zaś na
czerwono. Czarne, długie włosy z bladoniebieskimi pasemkami. Była zjawiskowo
piękna i wyzywająca. Atrakcyjność i zniszczenie. Była też uzależniona od
narkotyków i potrzebowała kasy. Morza kasy. A ja jej to mogłem dać. I
potrzebowałem jej. Mogłem dać jej również spełnienie i zadowolenie. Mogłem…
dać jej wszystko.
„Zawsze lubiłam ostrą, perwersyjną jazdę. Od zawsze miałam świra na tym
punkcie, może dlatego, że byłam wykorzystywana. Później, gdy poszłam do
szkoły i rżnęli mnie rówieśnicy to jakoś mnie to nie kręciło, czułam się tak jak z
nim, po prostu leżałam a oni robili ze mną co chcieli. Leżałam jak kłoda, jak
pieprzona kłoda, uwierzysz? A jednak musiałam dawać. Musiałam się puszczać i
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kurwić, to było silniejsze ode mnie. Chciałam być szmacona i poniżana, nawet
bita, tylko wtedy osiągałam orgazm. Chciałam więcej i więcej a oni nie mogli mi
tego zaoferować, nie mogli mi dać tego, czego tak bardzo potrzebowałam.
Zaczęłam szukać i czytać. Sadomasochizm, bdsm, bondage, pissing, koprofilia. Do
tego Markiz de Sade i Elizabeth Bathory… Vlad Palownik. Zajebiście wybuchowa
mieszanka. Trzeci obieg. Deformacje. Dewiacje. Ból i upokorzenie. Dominacja.
Autookaleczenia, filmy snuff… Do tego szybko doszły dragi i jestem tu, gdzie
jestem. Kurwa, czemu ci o tym wszystkim mówię, przecież prawie cię nie znam!”
zakończyła monolog.
Popatrzyłem na nią i zastanawiałem się od czego zacznę. Czy ona wie tak
naprawdę co ją czeka, jaki los jej zgotuję. Narkotyki już dawno zjadły jej mózg,
tak bardzo podatny na sugestię, chłonny jak gąbka. Myślała, że chodzi tylko o
seks. W pewnym sensie tak, ale nie to było najważniejsze…
Uspokoiła się i ściągnęła bucha herbaty. Jej źrenice były puste i ciemne. Jej
oczy nie wyrażały mądrości. Tam były pustka, ból i zagubienie.
„Lubię jak jestem nim chłostana po twarzy i brać go tak głęboko, że duszę
się i dławię. Lubię jaja na swojej twarzy, gdy wciska mi się je w nos i do buzi.
Muszę pić ją gorącą i uwielbiam mieć ją wszędzie. Gdy jest po wszystkim i jestem
na zajebistym haju po dobrym towarze, kręci mnie jak leją z góry na mnie jakby
odlewali się w jakiejś bramie. Wyzwiska, przyduszanie. Na dwa baty, ostro w
dupę. Taką zdzirą jestem. Lubię czuć się brudna, splamiona. Robię się mokra jak
wciągam koks wprost z kutasa albo zlizuje go z wora kolesia, to jest dobra jazda.
Podnieca mnie smak swojego kakałka, jak obciągam laskę po tym jak zruchał
mnie w dupsko. Mam wymieniać dalej?
„Tak” poprosiłem.
„Bukkake. Wiązanie. Klocki na usta. Jak siadają mi na twarzy i przyduszają
mnie. Dirty Sanchez. U kobiet lubię wyniosłość, gdy traktują mnie jak służącą,
zmuszają do pewnych rzeczy…” mówiła rozkręcając się. Trafiłem w dziesiątkę,
nie mogło być lepiej. Była wspaniale wtajemniczona w arkana sztuki.
„Koktajle. Kurwa, nawet nie wiedziałam, że tyle tego jest. Brudne skarpetki
w ustach, majtki z „draską”…
Jej skóra między nogami zaczęła lśnić, sutki stały się twarde i nabrzmiałe.
Zaczęła gładzić swoją szparkę.
„A ty? Teraz twoja kolej. Nie wiem wszystkiego, a chcę być wtajemniczona
w każdy, najmniejszy szczegół. Otwórz się na mnie…” poprosiła.
Zacząłem oddychać szybciej i głębiej, jakbym zaczął się dusić.
„Ja lubię zło. Zło w czystej postaci. Lubię dominację i kontrolę, upokorzenie.
Nakręca mnie to jak stajesz się bezwolną dziwką, podatną na sugestię i rozkazy,
zależną ode mnie.
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Lubię, gdy będę pierdolił cię w dupę zwiniętą w kłębek i wykręcał ci ręce,
bił po twarzy. Lubię jak zleje ci się w odbyt ciepłym moczem i będzie wyciekał z
ciebie jak krew z zarzynanego świniaka. Lubię gdy będę wchodził w twój rów w
momencie gdy właśnie będziesz robić kupę i poczuję ją ciepłą w twym wnętrzu.
To kurwa lubię.”
„Co do kurwy?” powiedziała, ale było już za późno.
Walnąłem ją w twarz pięścią z całej siły. Zalała się krwią i straciła
przytomność.
„Ale przede wszystkim lubię stopy – choć w niecodziennym wydaniu”
powiedziałem i zacząłem swoje przedstawienie.
Wynaturzenia, dewiacje seksualne, nienormalność związana z kontaktami
seksualnymi – to pociągało mnie od zawsze, byłem w tym swego rodzaju
ekspertem. Ona nie była pierwszą i ostatnią. Mucha złapana przez wygłodniałego
pająka w sieć. Ot co. Kolejna kurwa nie szanująca i nie doceniająca życia,
nadająca się tylko do tego by splugawić ją jeszcze bardziej, rozepchać jej
wszystkie dziury i zalepić białym kitem.
Gdy się obudzi - to ci dopiero będzie miała niespodziankę, odjazd lepszy
niż po brązowym cukrze, który paliła z takim uwielbieniem. I nie zapomni tego do
końca swojego krótkiego życia – wierzcie mi. Ta mała larwa…
Gdy była nieprzytomna zaaplikowałem jej igłą wszystkie niezbędne
medykamenty. Dalszym krokiem było przewiezienie jej na salę operacyjną – tak
nazywałem mały pokoik w którym zajmowałem się moimi ofiarami.
Swoją pracę traktowałem jak sztukę. Z namaszczeniem, z należytym jej
szacunkiem. Wszystko musiało być doskonałe i zapięte na ostatni guzik – choć
nieraz ponosiły mnie emocje – szczególnie wtedy, gdy tak dzielnie walczyły o
życie. Co ciekawe – gdy były już poranione i chore, po tym jak znęcałem się nad
nimi i wykorzystywałem je – chciały ratować swoje życie oddając mi jeszcze
ostatnie kęsy swojego brudnego i cuchnącego, odrażającego ciała, ostatnie kęsy
siebie, ostatnie kęsy seksu. Czy to nie dramatyczne i zabawne zarazem? Jak
sądzicie?
Przywiązałem ją do łóżka pasami. Nawet nie fatygowałem się by zetrzeć
krew z jej twarzy. Patrzyłem na nią – była naprawdę ładna. Chciałem pobawić się
z nią dłużej, może znalazłbym na to czas. Gangrena byłaby tak pociągająca… i
mógłbym zaliczyć to jako nowe doświadczenie.
Nie mogłem się powstrzymać, kucnąłem i zacząłem całować i lizać jej
stopy. To był towar z górnej półki. Najpierw oczywiście musiałem sprawdzić czy
mi odpowiadają. Przesłała mi zdjęcia na maila. Nie mógłbym obcować z
brzydkimi kobiecymi stopami lub niezadbanymi – to wykluczone. Musiały być
idealne w każdym stopniu – małe, zgrabne, kształtne a palce ładne, doskonałe,
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proste. Uwielbiałem ich zapach i smak, nieważne czy były akurat brudne czy
świeżo umyte – nie miało to dla mnie znaczenia. Czułem się wtedy poddanym,
służącym spełniającym ważną rolę. Chyba to mnie tak fascynowało i zaspokajało.
Czułem jak mi staje – były takie piękne i ponętne. Ale ja chciałem czegoś
więcej.
Podłączyłem piłę tarczową do kontaktu.
„Zatańczmy więc” pomyślałem.
Metal z łatwością poradził sobie z kościami, ścięgnami i żyłami. Miałem na
sobie jej gorącą, parującą krew. Oblała mi penisa, brzuch, praktycznie mnie
całego. Byłem jak rzeźnik albo stolarz. Najlepszy w swoim fachu.
Odcięte stopy wrzuciłem do metalowego wiadra. Zatamowałem
prowizorycznie krwawienie bandażami i opaskami elastycznymi, na tyle ile się
dało. Teraz pozostawało czekać aż ptaszyna się obudzi. Poszedłem do łazienki i
wykąpałem się. Nie mogłem już się doczekać kiedy to zrobię, byłem jak
narkoman, który właśnie zwęszył działkę.
Wróciłem do pokoju i z szuflady biurka wyjąłem polaroida. Zrobiłem masę
zdjęć (jej stóp, jej nagiej, jak wkładam jej penisa w usta czy jak siadam jej na
głowie). Takie tam pamiątki. Wybudzała się.
Biedna zaczęła wierzgać i rzucać się, a była blada jak ściana. Niestety nie
mogła nic powiedzieć, bo miała skrępowane usta – co za pech. Poczułem zapach
uryny, kału i potu – przepiękna kombinacja, co za symfonia.
To przerażenie w jej oczach, ta bezsilność, wola walki – bezcenne.
Zacząłem od tego czego najbardziej pożądałem. Ważne było to, by to
wszystko widziała. Masowałem szybko, by pobudzić go jeszcze bardziej, a potem
zrobiłem to, co tak bardzo mnie kręciło. Wyjąłem jej odciętą stopę z wiadra i
zacząłem rżnąć ją swoim kutasem na jej oczach. Od razu zemdlała. Słaba sztuka,
frajerka.
A to był dopiero początek, wszystko było jeszcze przed nią…
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Norbert Góra

Rocznik 90. Pisarz i poeta grozy. Dotychczas jego twórczość ujrzała światło dzienne nie
tylko w kraju nad Wisłą, ale także w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Australii oraz Kenii. W Polsce jego opowiadania opublikowano m.in.: w magazynach:
Krypta, Horror Masakra, Widok z Wysokiego Zamku, w antologiach: Gospoda pod Choinką,
Wydarzyło się w Malowniczem, Zaczarowani Słowami, w Internecie: Niedobre Literki,
Qfant, Histeria, Tchnienie Grozy, Misterium Grozy, Drabble na Niedzielę, Radio Pasta.
Współautor zbioru opowiadań „Cztery echa grozy” napisanego wspólnie z Tomaszem
Siwcem.
Za granicą jego opowiadania i wiersze ukazały się m.in.: w brytyjskich antologiach
„Detectives of the Fantastic”, „October’s End”, „Fall of the Great Empire”, irlandzkiej
antologii „Midir agus Etain”, w antologii „Language” kenijskiego kolektywu pisarskiego
„Jalada Africa”, a także w amerykańskich antologiach: „My Cruel Invention”, „Bad
Neighborhood”, Lovecraft After Dark”, „Wolfwatcher”, Coming Together in Verse”,
„Hidden in Plain Sight” oraz w magazynie grozy „The Horror-Zine”.
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Wspólnota koszmarnych tajemnic
Podjąłem decyzję o ucieczce. Nigdy nie potrafiłem rozwiązywać
problemów i rozmawiać o nich. Nie umiałem też tłumaczyć innym, że nie można
zachowywać się w określony sposób. Ludzie nie chcieli mnie słuchać, dlatego
uciekałem. Moim nowym domem miała stać się wspólnota Domenicum Sancti.
Dużo o nich czytałem, kiedy w mojej głowie zawodził wiatr przemian.
Znajdziesz tam swoje szczęśliwe miejsce, pisali internauci, wspierając siebie
nawzajem ciepłymi, rzadko kiedy spotykanymi słowami.
Pomyślałem wtedy, że chcę do niej należeć. Po długiej walce z samym sobą
spakowałem rzeczy do dużej, czarnej torby i zniknąłem. Nie zostawiłem nikomu
żadnej informacji, gdzie będę, co zamierzam, jak się czuję. Ten świstek papieru i
tak wylądowałby w koszu na śmieci, nie do końca przeczytany i zrozumiany.
Nad budynkiem wspólnoty górowały czerwone litery „DS”. W pierwszej
chwili zastanowiłem się, dlaczego nie podano jej pełnej nazwy, ale szybko
przegnałem czarne myśli. Wprowadzając aurę tajemniczości zapewne pragnęli
zniechęcić nieproszonych gości, którzy zmąciliby spokój tego miejsca. Dom był
oddzielony od ulicy wysokimi, silnymi dębami, powiewającymi majestatycznie na
wietrze. Już z daleka sprawiał wrażenie potężnego.
Tuż za nim, w odległości trzech, czterech metrów znajdował się park.
Piękno tryskało tu z każdego kąta. Zanim jeszcze przekroczyłem zardzewiałą,
starą bramę, co rusz wdychałem świeże powietrze i rozkoszowałem oczy
zieleniejącymi się na drzewach liśćmi. Czysta poezja.
Białe, otynkowane mury domostwa były solidne jak skała, a wielkie,
mahoniowe drzwi wejściowe musiały być niedawno odświeżone. Uwielbiałem,
kiedy dbało się o porządek. Tak powinno być zawsze. Zdecydowanym krokiem
przeszedłem przez brukowany, szary chodniczek i zapukałem do drzwi. Nie
czekałem nawet pięciu minut, kiedy otworzył mi brodaty, sympatyczny
mężczyzna.
– Słucham, młodzieńcze? – zapytał przyjaznym głosem.
Był zapewne jednym z członków wspólnoty. Ubrany skromnie, bez
żadnych kolorowych dodatków, wyglądał niczym mnich. Granatowy, znoszony
sweter, o co najmniej rozmiar za duży. Czarne spodnie z dzianiny, jakby wyjęte
prosto ze śmietnika. Czy ten człowiek miał w ogóle jakąś godność?
– Szanowny panie… wasza wspólnota… ja… – dukałem niezdarnie,
przełykając co chwila ślinę. – Jesteście moją ostatnią deską ratunku! Przyszedłem
tu, aby rozpocząć nowe życie. Błagam, proszę mnie nie odtrącać.
99

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

Błyskawicznie zauważyłem podejrzany błysk w jego błękitnych oczach,
kryjących jakąś tajemnicę.
– Cudownie, młody człowieku. Cieszę się – powiedział i odsunął się,
umożliwiając mi wejście do środka. Zdziwiło mnie, że nie zapytał o rodzinę, o
powody, które mną kierowały, czy dobrze przemyślałem tak poważną decyzję. Po
prostu „cieszę się”.
– Nazywam się Rafał, ale większość mieszkańców wspólnoty mówi do
mnie Rafael – stwierdził, zerkając na mnie z ciekawością. W tym człowieku było
coś przerażającego. Patrzył w moim kierunku napastliwym, pełnym niespokojnych
emocji spojrzeniem. O takich jak on mówiło się, że pożerają wzrokiem.
– Piotr, miło mi cię poznać – odpowiedziałem i wystawiłem rękę przed
siebie. Odwzajemnił mój gest.
– Domenicum Sancti jest niewielką społecznością. Mieszka tu zaledwie
piętnastu mężczyzn, którzy powzięli decyzje o poświęceniu życia sile wyższej, sile
wiary. Nie jesteśmy tak szeroką społecznością jak klasztor benedyktynów czy
franciszkanów – opowiadał, po czym nagle zatrzymał się, ściągnął brwi i
uśmiechnął. – Jeszcze nie jesteśmy. Mam nadzieję, że to wkrótce się zmieni.
Wnętrze domu było skromnie zdobione. Sosnowe klepki, obrazy
przedstawiające postać Chrystusa na każdej z kredowo-białych ścian. Na pierwszy
rzut oka można tu było dostać depresji. Z drugiej jednak strony zbytni przepych
szkodził kontemplacji i spokojnej egzystencji.
Rafael oprowadzał mnie powoli po całym domu, aż w końcu dotarliśmy do
mojego pokoju. Była to ponura klitka z jednoosobowym, skrzypiącym łóżkiem,
niewielką, dębową szafą, wizerunkiem Matki Boskiej na ścianie i dużym,
plastikowym oknem, z widokiem na park.
Nie wymagałem zbyt wiele. Cieszyłem się z tego, co miałem. Rafał
wyszedł z pokoju, a ja postawiłem torbę koło łóżka i zabrałem się do
wypakowywania rzeczy do szafy. Kilka chwil później ktoś zapukał do drzwi.
To był wysoki, tyczkowaty mężczyzna. Poruszał się jak narkoman na
głodzie. Blada, owalna twarz, kilkudniowy, czarny niczym smoła zarost.
Przetłuszczone, mysie włosy. Innymi słowy, chodzące potwierdzenie określenia
„siedem nieszczęść”.
– Ty to ten nowy, tak? – mówił z prędkością Formuły Jeden.
– Tak. Nazywam się Piotr, a ty? – zapytałem, patrząc podejrzliwie w jego
kierunku.
– Radek. – Powiedziawszy to, przeszedł przez próg, spojrzał za siebie, czy
nikt nie nadchodzi, po czym zamknął drzwi i przeniósł na mnie spojrzenie.
Podkrążone, szarozielone oczy tego gościa zwiastowały ciężką rozmowę.
– Widzę, że jeszcze się nie rozpakowałeś. Dobrze ci radzę, wiej stąd. – To
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drugie zdanie, przepełnione strachem, powiedział już szeptem. Odchyliłem głowę
do tyłu, a na moim czole pojawił się charakterystyczny mars.
– Co?
– Wiej stąd, póki czas. Ja sam uciekam dzisiaj w nocy. Oni rozerwą cię jak
sępy. Ta wspólnota to jeden wielki pic. Tydzień temu był tutaj taki Grzegorz i co?
Zniknął. Przepadł. – Radek zamilkł na chwilę, nasłuchując. Po dłuższej chwili
wypuścił powietrze z płuc i pokręcił głową. Na jego szczęście nikogo nie było na
korytarzu.
– Jak to, zniknął?
– Normalnie. Też tu przyszedł z nadzieją na nowe, lepsze życie i… ciach!
Następnego dnia już nikt przy śniadaniu go nie widział. Mówię ci, chłopie, wiej
stąd, póki jeszcze czas. Ja uciekam w nocy, dołącz do mnie. – Patrząc na niego
zastanawiałem się, czy mówił prawdę, czy to był tylko kolejny atak halucynacji po
narkotykach. Szybko odrzuciłem drugą opcję –
nikt nie zezwoliłby tu na narkotyki… chyba.
– Tyle że ja nie mam dokąd wrócić. Uciekłem, bo miałem już dość życia
tam, na zewnątrz – uargumentowałem, wskazując palcem krajobraz rozszerzający
się za oknem.
– Tu wcale nie jest lepiej. Mówi to członek wspólnoty z półrocznym
stażem. Zobaczysz sam. Grzegorz też nie chciał mi wierzyć. Uciekł, podobnie jak
ty. Teraz nawet nie wiem, gdzie jest. Wieczorem poszedł się pomodlić i już nie
wrócił do swojego łóżka. Wyobrażasz to sobie?
Słowa Radka nie trafiały do mnie. Nie wiedziałem, czy to z powodu jego bladej
twarzy, odoru z ust, czy tych przesadnie często mrugających oczu. Zachowywał
się jak świr.
– Halo, Piotrku? – zapytał głos dochodzący zza drzwi, a Radek przerażony
zerknął w tamtym kierunku. Po chwili podszedł do mnie szybko i szepnął na ucho:
„Gdyby ktoś się pytał, nic nie wiesz. Ja nic nie mówiłem. Mimo wszystko,
pamiętaj. Ta wspólnota to jeden wielki pic. Jak nie zwiejesz, pożałujesz swojej
decyzji”. Pokiwałem głową, przełknąwszy ślinę i Radek opuścił w pośpiechu mój
pokój. W progu o mało nie zderzył się z Rafałem.
– Poznałeś już Radosława, prawda? Biedny z niego człowiek. Jest tu już
pół roku i wciąż nie może zaznać spokoju. Nie mam pojęcia, jak mu pomóc –
mówił aksamitnym głosem, z niezmywalnym z twarzy uśmiechem.
– On jest jakiś chory? – zapytałem, zwracając na siebie uwagę Rafała.
– Ależ nie. Przejawia tendencje do samoumartwiania się i wyolbrzymiania
niewielkich problemów, ale w gruncie rzeczy to dobry chłopak.
Tak jak myślałem. Był zwykłym świrem, któremu złe doświadczenia trochę
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pomieszały pod kopułą. Znałem takich ludzi jak on. Kończyli na ulicy, w
tekturowych kartonach, z całym dobytkiem zawierającym się w malutkiej torbie na
kosmetyki. Współczesny świat akceptował jedynie wilki walczące o każdy
kawałek mięsa, do upadłego. Ludzie pokroju Radka bardzo szybko odpadali z
„wilczej rywalizacji”.
– Dobrze, odpocznij sobie. Za godzinę jest kolacja, a potem można się
modlić do woli. Cisza nocna obowiązuje od dwudziestej drugiej. Wstajemy z
reguły o siódmej. Szybko się przyzwyczaisz do życia we wspólnocie – pocieszył
mnie, poklepał po ramieniu i odszedł. Zostałem sam. Przez chwilę myślałem o
rozmowie z Radkiem. Może powinienem jednak zrezygnować z wypakowywania
ubrań do szafy?
Tak, i co zrobisz? Wrócisz do domu? Do tych, którzy pluli na ciebie, kiedy
potrzebowałeś pomocy? – pomyślałem, wspominając trudne chwile z rodzicami.
Nic z tego. Zostaję.
W nocy zbudził mnie szmer. Pokój był skąpany w całkowitej ciemności.
Nie wiedziałem, która jest godzina.
Przetarłem oczy i podniosłem głowę z poduszki. Słyszałem nadchodzące
kroki. Ktoś
w pośpiechu przemierzał korytarz. Zdziwiony odsunąłem ciepłą, bawełnianą
kołdrę i wstałem z łóżka. Podszedłem powoli do drzwi i nasłuchiwałem.
– Szybciej, streszczajmy się – szeptał czyjś głos. Nie znałem go.
Ściągnąłem brwi i, starając się robić jak najmniej hałasu, uchyliłem drzwi.
Korytarz był ledwie niewidoczny. Jedna, słabo świecąca lampka, przyczepiona do
ściany znajdującej się mniej więcej w jego połowie, nie wystarczała jak na tak
długi łącznik. Mimo wszystko, kroki nie ustawały.
– Ciszej, bo zbudzisz resztę – powiedział ciut głośniej inny głos, również
nieznany.
O czym oni, do cholery, mówią? – pomyślałem i wytężyłem słuch. Musiało
ich być dwóch. Zamaskowani jak złodzieje, prowadzili kogoś. Prowadzili, a
właściwie… o matko!
Dopiero wtedy, gdy weszli w oświetloną część korytarza zdałem sobie
sprawę, że wloką ze sobą jakiegoś wysokiego mężczyznę. Wszystko wskazywało
na to, że był nieprzytomny. Zaskoczony, zacząłem za nimi podążać. Skradałem się
na palcach, błagając, żebym nie zwrócił na siebie uwagi. Na moje szczęście byli
zbyt zaabsorbowani sobą nawzajem. Dwa kroki za lampką przystanęli przy
ścianie. Jeden z nich dotknął ją.
O cholera, szepnąłem, widząc jak ściana rozsuwa się, ujawniając ukryte
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przejście.
– Dawaj, bierz go za nogi i idziemy – powiedział jeden z tych
przebierańców, a drugi cicho przytaknął.
Szedłem za nimi, w głąb tajemniczego przejścia, o którym prawdopodobnie
nikt nie wiedział. Ciężko mi było powiedzieć, ile czasu brnąłem w ciemnościach.
W końcu zaczęło się robić jaśniej. To był następny, szeroki korytarz. Oświetlały go
pochodnie płonące czerwonym ogniem. Czułem się jak w średniowiecznym
zamku, a dokładniej w jego przerażających podziemiach.
Co to za miejsce, do licha? – zastanawiałem się, widząc ceglane ściany,
pokryte pyłem
i pajęczynami. Całe to otoczenie wyglądało, jakby nikt tu nie wchodził od co
najmniej stu lat. U końca korytarza znajdowała się sala wypełniona drewnianymi
skrzyniami, pordzewiałymi mieczami i starymi pogrzebaczami. Do jednej ze ścian
przykute były srebrne kajdany.
Uciekłem w lewo i schowałem się za drugą w rzędzie skrzynią.
Przebierańcy obrócili wleczonego po ziemi mężczyznę twarzą do mnie.
Zdębiałem.
To był Radek. Światło z palących się pochodni oświetlało jego zmizerniałą
facjatę.
– Przypinaj gnoja – warknął jeden z tych zamaskowanych. Wkładali
przeguby Radka w kajdany. Kiedy już skończyli ograniczać jego wolność, obaj
zwrócili się twarzami w moją stronę. Gały wyszły mi z orbit. Zamaskowanym
mężczyzną u lewego boku Radka był Rafał. Ten sam, uśmiechnięty Rafael, który
witał mnie u progu domu wspólnoty. Teraz miał zamknięte oczy. Nabrał powietrza
do ust, westchnął, zwrócił się twarzą do zakutego w kajdany Radosława, po czym
zdzielił go w policzek dłonią.
– Wstawaj, łajzo! – wrzasnął, a Blada Twarz – jak już zdążyłem nazwać
Radka – mrugnął kilkakrotnie oczami i patrzył tępym wzrokiem na ich obu.
– C… co? Gdzie ja… No nie, ten nowy mnie podpieprzył? – bełkotał
przerażonym głosem. Bez żadnego problemu domyśliłem się, o kim mówił.
– Ten nowy jeszcze gówno wie, łachudro! Na niego też przyjdzie kolej –
odparł Rafał beznamiętnie. Na niego też przyjdzie kolej?
O czym on, do cholery, gadał? Na co niby miała przyjść kolej?
– Myślałeś, że zwiejesz ze wspólnoty bez słowa? Obserwowałem cię od
dłuższego czasu. Jedyne na co zasługujesz to śmierć. Zadam ci ją, zgodnie z ideą
naszego powstania. Umartwianie ciała oczyszcza duszę! – Rafael mówił głośno i
wyraźnie, zupełnie jak polityk na mównicy, chociaż to porównanie było zupełnie
nie ma miejscu.
– Nie, nie, ja się poprawię, błagam. Zrobię wszystko, żebyś tylko dał mi
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szanse, Rafale. Naprawdę, uwierz mi – jąkał Radek w pośpiechu, ale Rafael nie
miał zamiaru go słuchać. Ponownie zdzielił Bladą Twarz w policzek.
– Teraz już za późno, łajzo – syknął i zwrócił się w kierunku pomagiera. –
Dawaj pogrzebacz, do cholery jasnej!
Nie wiedziałem, kim był ten człowiek. Niewysoki, korpulentny, łysy, w
czarnym, jednolitym stroju. To musiał być habit, ale nie miałem absolutnej
pewności. Drżałem ze strachu, widząc jak Rafał potwornie traktuje Radka.
Wspólnik Rafaela odszedł na bok, ku stercie polan. Podpalając je, stworzył z nich
niewielkie ognisko, do którego następnie włożył pogrzebacz.
Już zanim wyjął narzędzie tortur wiedziałem, co planują zrobić. Chcą go…
przypiec! Zwyrodnialcy! Apatyczne świry!
Rafał ściągnął spodnie Radosława i obrócił go bokiem, o mało nie
wyłamując lewej ręki. Blada Twarz wrzasnął z bólu, ale prawdziwe,
niewysłowione cierpienie dopiero nadchodziło. Pomagier Rafaela chwycił za
rozżarzony pogrzebacz, podszedł do Radka i wsadził mu go prosto w odbyt. Salę
przeszyły przeraźliwe krzyki.
Przytknąłem dłoń do ust, starając się zahamować napływający do gardła
potok wymiocin. Nie wiedziałem, czy dam radę wytrzymać ten festiwal
okrucieństwa. Radek wrzeszczał w niebogłosy i szarpał się, ile tylko miał sił, lecz
Rafael trzymał go w uścisku.
Po kilku chwilach biedak wyzionął ducha, a wewnątrz mnie coś umarło. Ci
psychopaci zabili niewinnego człowieka. Zabili, bo chciał uciec i rozpocząć inne
życie, zgodnie z obowiązującymi prawami. Skrywając się za skrzynią miałem
ochotę zapłakać. Nie tylko nad jego losem, ale też i nad swoim, bo nie miałem
żadnej pewności, czy dożyję jutra.
– Umartwianie ciała oczyszcza duszę – powtórzył Rafael, puszczając
bezwładne ciało Radosława. Brutalna pokazówka się skończyła.
Muszę stąd wiać, postanowiłem. Wychyliłem się delikatnie zza skrzyni i
spróbowałem przedostać się niezauważony do powrotnego korytarza. Niestety w
ostatniej chwili zawadziłem nogą o ścianę. Rafał i jego szurnięty wspólnik
spojrzeli w moją stronę.
Już po mnie, wymamrotałem szeptem, widząc ich grobowe miny.
– Ty, ktoś tam jest – powiedział Rafael, wskazując palcem korytarz
wyjściowy.
Rozsądek kazał mi wziąć nogi za pas. Nie było czasu do namysłu.
Obróciłem się twarzą w kierunku korytarza i podbiegłem do pochodni. Rafał wraz
ze swoim pomagierem zaczęli zmierzać w moją stronę. Szli powoli, klęli,
wymachiwali rękami i grozili mi.
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Boże… to była wspólnota bestialskich psycholi!
Jednym, zwinnym ruchem wyjąłem pochodnie z metalowej osłonki
przykutej do ściany i trzymałem ją przy sobie.
– Nawet nie ważcie się podejść, świry! – Moja groźba nie podziałała.
Sadystyczni zabójcy zaczęli się śmiać. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. – Z
czego się śmiejecie, kretyni? Zabiliście niewinnego człowieka!
– Chciał rozpocząć inne, lepsze życie. My mu to tylko umożliwiliśmy –
odparł Rafael, wzruszając ramionami. Oni naprawdę nie mieli świadomości czynu,
który popełnili.
– Czy słyszałeś kiedykolwiek o Domenicum Sancti? Sprawdzałeś, czy taka
wspólnota naprawdę istnieje? Widziałeś ten napis „DS” nad drzwiami
wejściowymi do naszego domu? Jak myślisz, dlaczego nie wpisano tam pełnej
nazwy? – dopytywał wspólnik Rafaela, ledwie mogąc powstrzymywać śmiech.
Zerknąłem w jego kierunku zdziwionym wzrokiem. Do czego zmierzał?
– Domenicum Sancti nie istnieje! To tylko przykrywka. Ta wspólnota
nazywa się Dominum Satanicum. Młody człowieku, łowimy naiwnych, ku chwale
Księcia Ciemności! – krzyknął Rafał i pokręcił głową. Po chwili skierował swoje
spojrzenie na ciało Bladej Twarzy.
Jezu, to nie może być prawda, starałem się sobie wmówić, patrząc jak
kroczą żółwim tempem w stronę truchła.
– C… co, wy? Chyba nie chcecie go… – zacząłem dukać, opuściwszy
pochodnię w dół.
– Oczyszczona dusza i umartwione ciało jest dla nas chlebem powszednim
– stwierdził uśmiechnięty wspólnik Rafaela. Zabrali się do konsumpcji.
Rozżarzonym pogrzebaczem przypiekali ręce, nogi, klatkę piersiową i głowę.
Następnie, w miarę możliwości, odrywali od ciała. Tego było za wiele.
Zwiększyłem dystans między nami, rzuciłem pochodnię na ziemię i
zwymiotowałem. Klęcząc na kolanach, trzęsącymi rękami opierałem się o
zakurzone ściany i wydalałem z siebie nie do końca strawione resztki.
Poczułem, że tracę siły. Patrząc jak psychopaci pożerają ofiarę modliłem
się tylko o spokój. Dla mnie to już było zbyt wiele. Moje serce nie wytrzymywało.
Cały obszar widzenia otaczała mgła, coraz gęstsza, coraz intensywniejsza.
Zdążyłem jeszcze wstać, postawiłem kilka kroków na oślep i runąłem na
ziemię, zamykając oczy. Teraz wiedziałem, że nie przed wszystkim dało się uciec.
Nie przed śmiercią, oszustwem i problemami. Przecież nie oczekiwałem wiele od
życia. Pragnąłem tylko ciszy i zrozumienia, niczego więcej. W końcu miałem to w
garści, tak jak chciałem.
Otworzyłem oczy i spojrzałem przed siebie po raz ostatni. Cicho jęknąłem,
widząc jak kostucha uśmiecha się do mnie. Kończyła już danse macabre.
105

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

Łukasz Radecki

(ur.1979) nauczyciel, pisarz, muzyk, redaktor. Autor zbiorów opowiadań "Kraina bez
powrotu: Opowieści Niesamowite" i "Horror Klasy B", cyklu "Bóg Horror Ojczyzna" i
współautor zbiorów opowiadań "Lek na lęk" (z Kazimierzem Kyrczem) i "Pradawne zło" (z
Robertem Cichowlasem) oraz powieści "Miasteczko" i „Zombie.pl”(również z Robertem
Cichowlasem). Laureat Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego i
kilkukrotny zdobywca Złotego Kościeja. Zrealizował muzykę do kilku horrorów, gier i serialu
"Oblicza mroku". Tworzy w zespołach metalowych Acrybia, Damage Case i Wilcy. Mąż i
ojciec. Mieszka w Krzyżanowie pod Malborkiem.

106

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

WZÓR
Dagmara miała najpiękniejsze ciało jakie kiedykolwiek widziałem. Wiem
co mówię. Znam się na tym. Uwielbiałem jej kształty poczynając od cudownych,
smukłych stóp z typowo greckim układem palców, gdzie najdłuższy jest ten zaraz
obok największego. Kochałem jej kształtne łydki, zgrabne kolana, ponętne uda.
Ubóstwiałem jej cudny brzuch z klasycznie zarysowanym pępkiem. Wielbiłem jej
ramiona, niczym w antycznej rzeźbie przechodzące w łabędzią szyję. Pasjami
zachwycałem się jej ramionami, dłońmi o artystycznych palcach. Nie muszę
wspominać o jej jędrnych, krągłych i nad wyraz delikatnych piersiach, z pięknie
sterczącymi różowiutkimi sutkami, których wygląd wprost doprowadzał mnie do
szaleństwa. Jej pupcia, idealnie proporcjonalna aż prosiła się o schrupanie. A jej
łono... Ech, brak wprost słów, by wyrazić jak cudowne, niezaprzeczalnie
wyjątkowe misterium kobiecości kryło się w tym zakątku rozkoszy ozdobionym
figlarnie kępką włosów, spod których wyglądały do mnie nieśmiało różowe płatki
anielskiej słodyczy. Którą spijałem z namaszczeniem godnym największych
nabożeństw.
Albowiem uwielbiałem jej ciało, boskie, nie tylko w słowie, którym
można sobie szafować do woli, ale klasycznie idealne i proporcjonalne wedle
antycznych wzorców. Nikt zaś chyba nie zaprzeczy, że niepowtarzalne kanony
piękna zostały wymyślone i utrwalone właśnie przez starożytnych Greków i
Rzymian. Cóż z tego, kiedy Daga była klasycznym ideałem, doprawionym
słowiańską krwią, tym samym górującą nad taką Wenus czy inną Afrodytą pod
każdym względem.
Była moją boginią i nie marnowałem dni by nie okazywać jej swego
uwielbienia.
I miłości, bowiem kochałem ją nad życie.
Co wieczór, a jeśli zdarzyło się, że mieliśmy okazję na intymność w innej
porze, to i w ciągu dnia, oddawałem jej swoje ciało, a ona oddawała mi swoje.
Czerpaliśmy niewysłowioną wprost przyjemność ze wspólnego dzielenia się
miłością, bowiem ekstatycznych przeżyć, jakich doświadczaliśmy nie sposób
określić po prostu banalną erotyką. Niech inni uprawiają sobie seks, tak jak rolnicy
pole. My dawaliśmy sobie siebie. Nawzajem, bezgranicznie, do samego końca.
Zawsze potem zasypialiśmy, wtuleni w siebie. Jak łyżeczki, ja zawsze z
jedną dłonią na jej pośladku, drugą na piersi. Twarz wtulałem w jej szyję.
***
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Często gdy leżeliśmy obok siebie, nadzy i wyczerpani rozkoszą, jaka
rozlewała się po naszych ciałach, uwielbiałem gładzić jej ciało, delikatnie wodząc
palcami pomiędzy pieprzykami znajdującymi się na jej skórze. Małe, ciemne
punkciki rozsypane były po całym ciele mej ukochanej, nadając jej tym samym
seksownego charakteru. Kochałem każdy milimetr tego ciała. Znałem też
położenie każdej kropki. Każdą pieściłem językiem i wargami.
Któregoś dnia zażartowałem, że moglibyśmy policzyć wszystkie te
punkciki. Daga ze śmiechem zażartowała, że może po prostu połączmy wszystkie i
zobaczymy jaki wyjdzie z tego wzór.
Pomysł mi się bardzo spodobał. Jako element gry wstępnej nakreśliłem na
jej brzuchu maleńkiego motylka. Zgodziła się, że faktycznie, z tych kropek dałoby
się coś takiego wyrysować, a potem przyciągnęła mnie do siebie i wdarła językiem
w me usta, a ja gdy poczułem dotyk jej nagich sutków na moim torsie, straciłem
całkowicie panowanie nad sobą i poddałem się ogarniającemu nas pożądaniu.
Przygniotłem ją swoim ciałem, wpijając się w jej wargi, a nasze języki zatańczyły
wokół siebie. Jej oddech rozkoszą otulił moją twarz, gdy odchyliłem się by mieć
dostęp do jej szyi. Przyciągnąłem do siebie ukochaną, drugą dłonią delikatnie
uciskając jej pierś. Jęknęła zniewalająco, gdy zacząłem pieścić jej szyję i naparłem
na nią członkiem. Otarłem się jedynie o wilgoć jej łona, a ona natychmiast ujęła
mnie w dłoń i zaczęła delikatnie masować. Ponownie złączyliśmy usta w
namiętnym pocałunku. Nie przestając pieścić jej piersi, drugą dłonią zacząłem
delikatnie masować jej wnętrze, rozchylając wargi i bezbłędnie odnajdując punkt,
którego dotknięcie i masaż sprawiły, że Daga zadrżała niekontrolowanymi
spazmami rozkoszy rozlewającymi się po jej ciele. Całowaliśmy się, pieszcząc
przy tym jak nastolatki, niewinnie i namiętnie. Czułem twardość mego członka, do
którego odpłynęła już chyba cała krew z mojego ciała, czułem wilgoć, która
sokami wypływała na moją dłoń z wnętrza ukochanej.
Dagmara odsunęła mnie od siebie i poprosiła, żebym położył się na plecy.
Nie opierałem się, bo wiedziałem, co to oznacza. I uwielbiałem to. Odwróciłem się
na plecy, a moja ukochana natychmiast zaczęła mnie pieścić. Nie wiem, jak to
robiła, ale czułem mrowienie w łydkach, a przez całe ciało przebiegały mnie
dreszcze. Nie mogłem również opanować tików nerwowych, kąciki warg drgały
targane rozkoszą tysiącami impulsów elektrycznych rozsypującą się po ciele.
Czułem, jak kręci mi się w głowie, kiedy kolejne fale ciepła, wraz z krwią i
rozkoszą uderzały do mózgu. Podciągnąłem ukochaną do siebie i pocałowałem jej
nabrzmiałe i rozpalone usta, po czym delikatnie obróciłem ją na plecy i
gwałtownie, by nie zdążyła mnie powstrzymać, ruszyłem językiem przez szyję do
piersi, którym poświęciłem jedynie moment uwagi, sprawiedliwie rozdzielając
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pieszczoty sterczących, sztywnych sutków. Moim celem była gorące i wilgotne
łono, w którym już po chwili zanurzyłem język, by w kolejnym momencie
pozwolić mu wibrować pomiędzy płatkami i w szczególności w wybranym
punkcie, który doprowadzał mą ukochaną do ekstazy. Znaliśmy swoje ciała
perfekcyjnie i uwielbialiśmy się nimi cieszyć. Dłońmi pieściłem jej pośladki,
ściskałem piersi, masowałem uda, głaskałem stopy. Starałem się dotrzeć wszędzie,
tak by żaden centymetr jej ciała nie poczuł się zaniedbany, pominięty i niekochany.
Czułem, jak drży coraz mocniej, słyszałem jej coraz głośniejsze jęki, które w
pewnym momencie przeszły w przeciągłe zawodzenie z rozkoszy. Towarzyszyło
temu spazmatyczne drganie ud, a ja wiedziałem, że moja ukochana właśnie traci
kontrolę nad swym ciałem. To był mój ulubiony moment. Jeszcze gdy fale
orgazmu rozchodziły się pod niebiańską skórą mojej ukochanej, ja wszedłem w nią
delikatnie i zacząłem się powoli poruszać. Natychmiast objęła mnie nogami, jej
pięty uderzyły o me pośladki, ramiona oplotły moje plecy, usta wbiły się w moje
usta. Widziałem jej zamglone rozkoszą oczy, zarumienione od ekstazy policzki,
krople potu ściekające po jej czole. Nie mogłem nad sobą zapanować, poruszając
się coraz szybciej i szybciej. Na moment oderwałem się od niej, by móc spojrzeć
na jej falujące piersi, na rozchylone w podnieceniu wargi, na półprzymknięte oczy.
Wykrzyknąłem jak bardzo ją kocham i wystrzeliłem w nią, wbijając się najgłębiej
jak potrafiłem. Przycisnęła mnie najmocniej jak mogła, chcąc wtulić mnie całego
w siebie. W spazmatycznych drgawkach całowaliśmy się jeszcze przez moment,
dając orgazmom opanować całkowicie nasze ciała.
Zaspokojeni, wyczerpani i szczęśliwi zasnęliśmy nago.
Jak zawsze, wtuleni w siebie. Jak łyżeczki.
***
Rano znalazłem w sypialni niewielkiego, dziwacznego motylka o
ciemnych, atramentowych skrzydełkach. Pieprzyki na brzuchu mej ukochanej
zniknęły.
***
Od tej pory nie mogłem odgonić od siebie myśli o tym zdarzeniu. Ciało
Dagmary i tak zaprzątało mi większość myśli, teraz jednak nie mogłem przestać
myśleć o tym, co by się faktycznie stało, gdybym połączył wszystkie punkty na
ciele ukochanej. I w jaki sposób to zrobić, bo jeśli to jest rzeczywiście jakiś wzór,
to muszę odnaleźć początek i właściwy schemat. Codziennie zatracałem się w
kolejnych rozkoszach, ale tym razem wszystkie pieszczoty koncentrowałem na
analitycznym badaniu rozmieszczenia pieprzyków na skórze Dagmary. Po dwóch
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tygodniach miałem już opracowany wzór.
Dagmara ze śmiechem przyjęła moją propozycję, bym tego wieczora
nakreślił na jej ciele wzór z jej pieprzyków. Ostatecznie i tak wszystko
sprowadziło się do subtelnej gry wstępnej, podczas której pieściłem jej ciało,
badając każdy fragment językiem i dłońmi. Jak zawsze. Z tą różnicą, że tym razem
robiłem to w opracowanej wcześniej kolejności. Trwało to dość krótko, bowiem
rozbudzone pożądanie i namiętne pocałunki mojej ukochanej sprawiły, że
zapomniałem o wypracowanym schemacie i zadziwiającym wzorze, a skupiłem
się tylko i wyłącznie na przyjemności. Tej którą dawałem i tę którą brałem.
Kochaliśmy się tej nocy wyjątkowo długo i namiętnie.

***
Zasnęliśmy jak zawsze, wtuleni w siebie.
***
Obudziły mnie niepokojące skurcze, jakie targały ciałem Dagmary. Wiele
razy, gdy zasypiała w moich objęciach, dostawała niekontrolowanych drgawek,
gdy zmęczone mięśnie rozkurczały się gwałtownie. Były to jednak krótkie,
pojedyncze wstrząsy, których w żaden sposób nie mogłem odnieść do ataku,
jakiego moja ukochana doświadczała w tej chwili. Jej ciało dygotało nienaturalnie
szybko, spazmatycznie wstrząsając jedną ręką, podczas gdy druga wciąż
przygnieciona przez korpus jedynie podrygiwała nieznacznie. Nawet przez
moment nie przyszło mi do głowy, że to może być wina jakiegoś wyjątkowo
drastycznego koszmaru, od razu przez myśli przebiegło mi kilka najczarniejszych
scenariuszy, a każdy był związany z dramatycznymi słowami typu: atak, padaczka,
wylew, konwulsje.
Prawda okazała się jeszcze straszniejsza.
Gdy złapałem ukochaną za ramię, by spytać czy wszystko w porządku,
Daga wrzasnęła rozdzierająco odwracając się jednocześnie na plecy. Żałowałem,
że nie zapaliłem światła, choćby nocnej lampki. Teraz słyszałem, jak ta spadła ze
stolika, strącona ręką mojej ukochanej i rozbiła się nim jeszcze skończył
wybrzmiewać krzyk Dagmary.
Krzyk pełen niewyobrażalnego bólu.
Nie myślałem już wtedy logicznie. Zacząłem przywoływać imię najbliżej
memu sercu kobiety, jednocześnie ściskając jej dłoń, której palce z niesamowitą
mocą zaciskały się na moich. Drugą ręką próbowałem w ciemności odnaleźć twarz
ukochanej, ale ta wierzgała głową targana bólem i przerażeniem, jakiego nigdy nie
byłbym w stanie pojąć. Dotknąłem jej spoconego policzka, mokre włosy otarły się
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o moją dłoń, a z jej ust wydobył się przerażający charkot świadczący o
niewyobrażalnym cierpieniu. Nigdy w życiu nie słyszałem tak straszliwego
dźwięku, tym bardziej szokującego, że dobywającego się z gardła mojej
ukochanej.
Mój pęcherz nie wytrzymał ze strachu.
Zawstydzony zerwałem się gwałtownie z łóżka, ale potknąłem się
przewrócony stolik, wdepnąłem w pobitą lampkę i runąłem jak długi na podłogę.
Panele przywitały mnie brutalnie i chłodno.
Nie czułem bólu w rozciętej stopie, nie czułem wstydu z powodu
zmoczonych spodni od piżamy. Ogarnął mnie wszechwładny, niewytłumaczalny
lęk. Nie, nie lęk.
Groza.
Gdyby Dagmarze działo się teraz coś złego, na pewno rzuciłbym się do
włącznika światła, złapał za telefon, przytulił ją, uspokoił... Cokolwiek. Tyle jest
możliwości, nawet jeśli coś nas zaskoczy, w skrajnych sytuacjach potrafimy
jednak myśleć racjonalnie. Szczególnie, jeśli chodzi o ratowanie ukochanej osoby.
Ale tu racjonalizm nie wchodził w grę. Nic nie widziałem, w ciemnym pokoju,
gdzie nawet promyk światła z ulicznych lamp nie był w stanie przebić się przez
zaciągnięte rolety, moimi jedynymi zmysłami zostały słuch i węch. Czułem
przeraźliwy fetor, odurzającą i duszącą woń, której nie byłem w stanie odnieść i
przyrównać do żadnego znanego mi zapachu. Słyszałem zaś skrzypienie łóżka, na
którym ciało Dagmary wiło się w niepojętej męce, słyszałem jej krzyk, który
wibrował mi w uszach przekraczając wszystkie skale dostępne dla ludzkich strun
głosowych, aż wreszcie pękł, urwany przeraźliwym skrzekiem, który położył kres
moim wszelkim nadziejom. Bowiem gdy tylko moja ukochana zamilkła dobiegł
mnie inny, jeszcze bardziej przerażający dźwięk.
Dźwięk rozdzieranej skóry.
Moje myśli natychmiast powędrowały do zdarzeń z motylem, do
wczorajszego wieczora, gdy na ciele Dagi nakreśliłem nowy wzór. I już
wiedziałem, że to ja ją zabiłem.
Dźwięk pękającej skóry nie był tak okropny i przerażający, jak te które nastąpiły
potem. Najpierw usłyszałem jak coś bulgocze, przelewa się wreszcie z
obrzydliwym plaśnięciem chlupocze na panele. Wyobraźnia podsuwała mi obraz
rozlewających się wnętrzności i spadających na podłogę jelit, wypadających z
najpiękniejszego ciała jakie widziałem.
Wtedy usłyszałem chrupot kości. Zgrzyt pękających i łamiących się kości sprawił,
że moje nogi na wysokości łydek niemal wykręciło mrowienie i skurcze
spowodowane przerażeniem. Chyba wrzasnąłem.
Coś mi odpowiedziało.
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Przenikliwie, wysoko, drapieżnie. Jak owad? Czy gryzoń raczej? A może
coś pomiędzy?
Nie wiem.
Najgorsze, że w tym samym czasie Dagmara odezwała się ponownie. Jej
wrzask był tylko ostatecznym potwierdzeniem agonii, jednak sprawił, że
poderwałem się na nogi. W pierwszej chwili chciałem rzucić się przez ciemność
do łóżka, na którym umarła moja ukochana, ale ryk tego stworzenia, tej istoty,
które wydostało się z ciała Dagi, sprawił, że zwątpiłem. Rzuciłem się do ucieczki.
Po ciemku wpadłem na drzwi, w panice odszukałem klamkę i goniony
odrażającymi dźwiękami rozlegającymi się za moimi plecami, wydostałem się do
przedpokoju. Słyszałem jak stworzenie wciąż rycząc i piszcząc przeraźliwie
wydostaje się z ciała mej ukochanej, niczym z kokonu, rozdzierając skórę i
wnętrzności, łamiąc i miażdżąc kości.
Nie wiem dlaczego nie wybiegłem z mieszkania. Z przedpokoju mogłem
udać się w czterech dowolnych kierunkach. Trzech w zasadzie, bo przecież nie
zawróciłbym do sypialni. Kuchnia i drugi pokój były bezcelowe, ale mogłem
przecież wybiec na klatkę schodową. A ja wbiegłem do łazienki i zamknąłem za
sobą drzwi. Opadłem, oparty o nie plecami i zacząłem płakać.
Tymczasem stwór chrobotał swymi odnóżami (?), pazurami (?) po
podłodze, świdrującym skowytem czy może gwizdem, manifestując swoje
pojawienie się na świecie. Usłyszałem jak zderza się z drzwiami sypialni, które
zatrzasnąłem za sobą. Usłyszałem, że te nie stanowią dla niego większego
problemu. Rozległ się huk pękającego szkła, które wyprysnęło z drzwi i rozsypało
się po posadzce korytarza. Drobinki zachrzęściły zgniatane przez istotę, która z
łomotem wyłamywanego z ościeżnicy drewna wydarła się z pokoju na zewnątrz.
Przerażony odsunąłem się gwałtownie pod stojącą pod przeciwległą do wejścia
ścianą wannę. Słyszałem jak stwór pędzi w moją stronę, wrzasnąłem gdy uderzył
w drzwi łazienki. Wytrzymały, choć znajdująca się w górze szyba zatrzęsła się
złowrogo. Wiedziałem, że nie potrwa to długo nim istota wedrze się do środka.
Zadziwiające, ale nagle w ogóle przestało mnie to martwić.
Kolejne uderzenie. Drzwi jeszcze stoją.
W tej chwili pozwoliłem sobie na rozpacz. Niepowstrzymany strumień
łez za moją tak straszliwie utraconą ukochaną rozlał się po moich policzkach. W
jednej chwili, tak bezsensownie wymazana miłość, szczęście i przyszłość ścisnęły
mą klatkę piersiową niewysłowionym żalem.
Kolejne uderzenie. Słyszę jak pękła szyba. Drzwi chyba trochę też.
Łzy płyną, płacz targa moim ciałem, które drga w niekontrolowanych
spazmach, tak jak kilka minut temu drgało ciało mojej ukochanej. Przecudowne
ciało, na którym odnalazłem wzór.
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Uderzenie. Trzask drewna.
Wzór, którego rozwiązanie zaraz poznam.
Drewno pęka, a towarzyszy temu przeraźliwy dźwięk jaki wydaje ta
istota.
Ten smród!
Zaczynam krzyczeć.
Ona już tu jest.
O mój Boże!
Co ja uczyniłem!
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Dagmara Adwentowska

Redaktorka i korektorka m.in. w magazynie Histeria, Szortalu oraz prasie drukowanej o
przeróżnym zasięgu, tematyce i mocy rażenia; wśród tego bogactwa tytułów miesięcznik
dla lekarzy gastroenterologów był zaiste najmniej egzotyczny. Czasami napisze także coś
własnego i sprawdza, czy jej dobrze poszło. Jej opowiadania można znaleźć w Histerii,
Szortalu, antologiach: Teorie spisków, Fantazje zielonogórskie IV, Elgacon II, Horror na
Roztoczu: Insomnia, I odpuść nam nasze winy. Beznadziejnie zakochana w Stefanie
Grabińskim – i kilku innych polskich autorach grozy, których nazwisk nie poda, bo
współczesne obiekty platonicznych westchnień jeszcze żyją.
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Zmiana załogi
Lecz ja żałobnym krokiem
Przechadzał się będę po pokładzie,
Gdzie mój Kapitan leży zimny i martwy
Walt Whitman

Nie, nie odwrócę twarzy, panowie dziennikarze, byście mieli lepsze ujęcie, gdy
wchodzę skuty kajdankami po schodach wrocławskiego sądu w asyście wąsatych
milicyjnych cerberów, przejętych swą rolą stróżów ładu i porządku społecznego.
Wiem, po co żeście tu przyszli. Chcecie zobaczyć i pokazać innym szaleńca,
wielokrotnego mordercę. Zbrodniarza, który okrutnie i wymyślnie pozbawił życia
swego kapitana i kolegów z załogi. Chcecie napaść oczy i porobić notatki, odwalić
wierszówkę i potem opowiadać o tej chwili nad wódką i korniszonami, sączyć
opinie przez dym taniego tytoniu do podobnych wam ślepców: „a wyglądał na
takiego porządnego człowieka”. Wyście już na mnie wszyscy wyrok wydali...
Niech wam będzie. Winny!
Oto i ja, Karol Brzeginia, bosman z „Ostroga”. Na szczycie schodów – przystaję.
Odwracam się, trzask migawek, pytania i obelgi zlewają się w jeden dźwięk. Błysk
lamp aparatów fotograficznych mnie oślepia, ale unoszę dumnie głowę i prostuję
plecy. Ani żądna sensacji gawiedź, ani szmatławce, ani ten – czy jakikolwiek
ziemski – sąd nie wyda dla mnie sprawiedliwego wyroku.

Co tu dużo gadać – jak zobaczyłem przydział, morda mi się uśmiechnęła od ucha
do ucha. Mijałem „Ostroga” kilkakrotnie na Odrze, a i raz obok siebie staliśmy w
Cigacicach. Swojej dotychczasowej jednostki – rozsypującej się barki, na której
sienniki dzieliłem z palaczem i pluskwami, ponadto na spółkę mając też wiadro i
czajnik – nie pożegnałem nawet jednym spojrzeniem. A kilka miesięcy na niej
pływałem, od kiedy tylko wojna się skończyła i trzeba było odbudować polską
żeglugę. Zamustrowałem się na holownik parowy już jako bosman, a to, prócz
większej estymy, oznaczało także lepsze warunki. Miałem dostać osobistą kajutę.
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Ciasną, ale własną, ale nade wszystko ciepłą, położoną niedaleko kotłów. Nie
szedłem ku swoim nowym obowiązkom i nowym luksusom, ale wręcz leciałem
jak wariat; moje stopy ledwie tykały poniemieckiego, wrocławskiego bruku, a
piersi rozpierała duma i młodość. Dopiero gdy mogłem być już widziany z
„Ostroga”, nasrożyłem się profesjonalnie. Źle, by załoga pomyślała, że nowy
bosman jest niespełna rozumu.
Załoga... Że z załogą będą problemy, zacząłem podejrzewać, gdy mi w biurze
powiedzieli, kto na holowniku pływa. Po nazwiskach już można było
domniemywać, że zarówno dwaj palacze, jak i maszynista z pomocnikiem to
Ślązacy... a jeden rzut oka na ich posiadaczy wystarczał, by ten domysł
potwierdzić w całej rozciągłości. Rozsiedli się wokół składanego stoliczka na
pokładzie, ćmili tani tytoń, rżnęli w skata i pokrzykiwali do siebie w swojej
gwarze.
Pierwszy podniósł się z miejsca najstarszy z nich, maszynista, Wincenty Pampuch
się zwał, jak już wiedziałem z dokumentów. Brzuch miał – całkiem w zgodzie z
nazwiskiem – okrągły i pękaty jak beczka, czerwone, obwisłe poliki właściwe
ludziom przy tuszy i nos z porami skóry wyraźnymi, głębokimi i brudnymi jak
dziurki w używanym pumeksie. Maszynista zrzucił z kolan śpiącego kota, białego,
ale umorusanego jak nieszczęście w smarze i węglu, i do wyświechtanej czapki
przytknął palec.
– Statek fertig, panie bosman, ale my to rychło nie popłyniem.
– A czemu to?
– A bo to pan kapitan wieczorem słepać poszedł, a on z jeden z tych, co nie wróci,
póki swego nie wychłepta. My tu wyrychtowali co trza i pozor na wszystko mają –
dodał uspokajająco, ale zaraz potem twardo dokończył: – Nawet keby tera
przylazł, to nie wyjdziem.
– A czemu to? – powtórzyłem machinalnie, jak dzieciak albo ktoś niespełna
rozumu, ale czułem już, że coś się wewnątrz mnie buzuje jak w kotle.
– A bo – odpalił Pampuch z pewnym wdziękiem i tą samą manierą, po czym
podwinął rękaw i podsunął mi pod nos zamknięty pod grubym szkiełkiem
cyferblat – widzi pan, panie bosman. My bez połednie nie wypływają. Aże do
pierwszej.
Pozostali Ślązacy, pomocnik maszynisty Hermann Oślizło, tak chudy, jak jego
przełożony otyły, i dwaj palacze pokiwali poważnie głowami.
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– Bo to pecha przynosi – naświetlił problem jeden z nich, Wiktor Widera.
– „Ostróg” i tak nieszczęściem oblepiony. – Maszynista szarpnął wąsa
niespokojnie i rozejrzał się, jakby jakieś licho czy inny ślonski bebok miały zaraz
wyskoczyć z ładowni i natrzaskać go po pysku pazurzastą łapą.
– Wy, Pampuch, pieronie, stary chłop jesteście – postanowiłem zacząć sposobem i
zawstydzić podwładnego, zanim drzeć się zacznę – a w takie bajki wiarę dajecie?
A może robić wam się nie chce i w tym przyczyna leży?
– My som fachmani – obruszył się potężny maszynista jak dziewuszka i aż za
serce, czy też może okolice wątroby złapał się krzepką prawicą w teatralnym
geście. – Ale czarnym kotom z drogi schodzimy. Po co pecha kusić... I tak myślę,
panie bosman – skoro kapitana nie ma jeszcze – może Hermanka poślemy, na
jednej nodze hycnie i farorza sprowadzi.
– Jak takiś pobożny, trzeba było w niedzielę na mszę iść, a nie teraz wydziwiać –
uciąłem zdecydowanie.
– Ale... – próbował jeszcze Pampuch.
– Żadnych ale. Robota jest, a wy mi, Pampuch, z coraz to nowymi gusłami i
zabobonami wyskakujecie. Księdza mu się zachciało... Może papieża samego?
Mniej myślcie i gadajcie, a więcej róbcie, to wam się zwidy i głupoty lęgnąć w
głowie nie będą. Wychodzimy zaraz jak tylko kapitan wróci.
I na ich szczęście, a ku mojej zgryzocie, kapitan Szymon Rutwicki stawił się
akuratnie o trzynastej. Szczupły i szpakowaty, tą szczególną chudością i siwizną,
które nie wiek sprowadza, a zgryzoty, wszedł na pokład zdecydowanym,
sprężystym krokiem i zaraz wsadził w zęby wrzoścową fajkę. Jak na człowieka,
który pił całą noc i pół dnia, wyglądał zbyt świeżo i porządnie, elegancko nawet, a
przede wszystkim – trzeźwo.
– Fachman od flaszki – skomentował cicho Hermann, zauważywszy moje
spojrzenie. Zaraz potem kapitan gestem przywołał mnie do siebie i cichym głosem
kogoś przywykłego, że go słuchają, zaczął wydawać polecenia co do wyjścia i
spływu.
I słuchałem go, lekko zawstydzony swoimi wcześniejszymi podejrzeniami, że
trafił mi się jakiś zarzygany, zapijaczony łachudra i wszystko na mojej głowie
będzie. Kiedy kończył, z maszynowni wyszedł Wycior, owe białe kocisko, które
Pampuch z taką czułością hołubił. Kocur minął nas dumnie, jakby on tu był
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pierwszym po Bogu, i przeszedł na dziób. Zanim jednak ułożył się do snu na
szmacie do szorowania pokładu, dreptał w miejscu z ogonem zadartym i
wyprężonym, kręcąc się w kółko i mrucząc zajadle. Jakby łasił się do czyichś
niewidocznych nóg.
***
Już pierwszego ranka miałem scysję z palaczami. Wyszedłem rankiem ze swojej
kajuty i przymykając drzwi, zauważyłem smugę węglowego pyłu obok framugi.
Odznaczało się w niej mocniej pięć pasm – ot, ktoś łapskiem brudnym, prosto od
kotłów przyszedłszy, wysmarował mi koło drzwi pamiątkę. Widerę znalazłem na
pokładzie przy goleniu i nie szczędziłem ani gardła, ani ostrych słów.
– Ani my się koło drzwi panu bosmanowi nocą nie kręcimy niepotrzebnie, ani rąk
w drewno nie wycieramy... Hadra z terpentyną lepsza ku temu – obruszył się
młody palacz, ale w jego oczach zamiast urazy niepokój dostrzegłem i strach. – A
padoł Pampuch: farorza zawołać, żeby nad duszami potępionymi porzykał jak
trzeba.
– Dajcie wy mi spokój z waszym farorzem – burknąłem i pogoniłem go do pracy,
smugi koło drzwi moich każąc uprzednio wyczyścić dokładnie.
A pięć minut później na własne oczy zdumione zobaczyłem, jak Widera razem z
Pietrkiem, drugim palaczem framugę i drzwi do kajuty mojej obadują dokładnie,
szepcąc coś trwożliwie między sobą. Nim Widera starł węglową smugę szmatą
zanurzoną w wiadrze z odrzańską wodą, skropili drzwi sumiennie jakąś cieczą z
fiolki. Coś mi mówiło, że również wodą, ale nie z rzeki zaczerpniętą. Święconą.
Irytacja aż mi dech zatchnęła i pogoniłem ich z krzykiem, razem z ich gusłami.
Nim się w wyzwiskach rozpędzić jednak dobrze zdążyłem, z góry dobiegło mnie
jedno słowo, ciche, ale doskonale słyszalne. Moje własne nazwisko.
– Brzeginia.
Kapitan nie uniósł głosu. Stał na pokładzie przy drabince, chudy i tak blady, że
nawet w pełnym świetle dnia zdawał mi się – upiorem, jednym z tych bajęd,
którym służący w żegludze, także tej śródlądowej, tak chętnie przychylali ucha.
– Pan pozwoli do mnie, panie bosmanie.
Odwrócił się, zaplatając kościste dłonie z tyłu na plecach. Chcąc nie chcąc,
wspiąłem się po drabince i przeszedłem do sterówki. Rutwicki stał ze wzrokiem
utkwionym w Odrę przed nami. Na mój widok wyjął z zębów ustnik fajki i
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schował zapałki do kieszeni na piersi.
– Ja wiem, Brzeginia, że pana drażni, jak wielu ostatnio, pobożność i przesądność
– zaczął takim tonem, jakby ordynował, że na kolację otworzymy puszkę z
mielonką. – Może nawet bardziej pobożność niż przesądność. Nie zaprzeczajcie,
szkoda energii. Pan jest, jaki jest... i to samo tyczy się załogi. Mamy dopłynąć do
Szczecina z ładunkiem, pobrać nowy i wrócić do Wrocławia. Moim zadaniem jest
tego dopilnować... Pan mi nie przerywa, pan teraz słucha. Moim zadaniem jest
dopilnować wykonania zlecenia, i będę interweniował zarówno jeśli miałaby w
tym przeszkodzić rozbuchana obawami wiara Ślązaków, jak i pańskie rozbuchane
świeżym awansem ego, które się próbuje wyszumieć w krzykach i
obsztorcowywaniu załogi bez żadnego powodu.
– Powodem jest... – obruszyłem się.
– Powodem jest to, że pan się nie zaciekawił ani przez chwilę, czemu oni tak
portkami trzęsą – sarknął Rutwicki, po raz pierwszy z czymś w rodzaju
delikatnego zniecierpliwienia. – To nie dzieci przecież, a stare, silne chłopy. Wojnę
przeżyli, niemało złego widzieli. Ale tu się czegoś boją, i to tak bardzo, że tego
nawet nie kryją. I nie tylko oni. Wie pan, ledwie udało się skompletować załogę.
Nawet jak ktoś się zgodził, to szybko stawał na głowie, żeby się gdzie indziej
przenieść. Pan jest trzecim moim bosmanem, poprzedni nawet nie wypłynęli z
Wrocławia. Nikt nie chce pracować na „Ostrogu”. I samych tu mamy takich, co
ich nigdzie indziej nie chcieli przyjąć. Z różnych powodów. Rodzina Hermanna
podpisała volkslistę. Widera pobił milicjanta, po pijaku i z głupoty, ale na wilczy
bilet zasłużył. Pampuch kolportował jakąś bibułę, a przynajmniej na tym go złapali
za rękę... Ale chcą tu pracować, bo muszą. Nawet jeśli się boją. Próbują jakoś swój
problem rozwiązać. Pan, bosmanie, tylko krzyczy.
Stałem przed nim jak uczniak przed belfrem. Buzował się jeszcze we mnie gniew i
twarz paliła ze wstydu.
– Dopłyniemy i wrócimy jak po maśle, panie kapitanie – odpowiedziałem, bo i co
więcej mądrego mogłem wymyślić. Rutwicki włożył fajkę w zęby i sięgnął do
kieszonki po zapałki. Skinął mi głową i znów zapatrzył się w Odrę przed nami.
– Wszyscy? – zapytałem. – Pan powiedział, że cała załoga to tacy, którzy nigdzie
indziej nie mogli pływać... A pan?
Uśmiechnął się tylko półgębkiem, bezradośnie i gorzko. Oczy miał tak samo
szarozielone jak woda i nieprzeniknione. Odpuściłem.
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– Pan wie, czego oni się boją.
Trzasnęła zapalana zapałka. Z ust kapitana buchnął dym, wonne, widmowe palce
rozpierzchnęły się pod sufitem, zachłannie zagarniając przestrzeń.
– Jak to czego, bosmanie? Oczywiście, że ducha. Na „Ostrogu” straszy. Podobno.
– Spojrzał na mnie przez dym, a potem pomału przymrużył prawe oko.
***
– No, frela umrzyta łazi po nocy i straszy. – Pampuch, zanim wyszeptał
konspiracyjnie odpowiedź, rozejrzał się wokół siebie. Nie wiedzieć za kim –
swoim wymyślonym upiorem, kapitanem czy resztą załogi.
– Znaczy kto? – Po kapitańskiej reprymendzie postanowiłem zasłużyć na miano
anioła cierpliwości i wyrozumiałości.
– Dziewczyna znaczy. Pan Brzeginia wie... Z tych, co na ulicy wystają i siebie
sprzedują.
– I jak niby na holownik zamustrowała się?
– Tam zamustrowała. Bosman goda, jakby życia nie znał. Palacze ku uciesze sobie
przyprowadzili. Niemieccy palacze. Za wojny jeszcze, przed wyzwoleniem. I
wozili ją ze sobą, póki ich krosty na pulokach nie obsypały. Stwierdzili, że od tej
dziewczyny zmorzyło ich... i ją żywcem z wściekłości w kotle spalili – zakończył
maszynista poważnie. – I ona teraz chodzi i straszy.
Pusty śmiech wzbierał mi w piersi i tłukł się, tłukł się o żebra, tak się chciał
wydostać. Z trudem zachowałem kamienną twarz. Oto i wielka tajemnica –
niedorzeczna historia, plotka sprzed lat obrastająca w kolejne pogłoski i przesądy,
chętnie powtarzane po zbyt wielu kieliszkach „mój kuzyn znał załoganta z tego
statku i on przysięgał, że tam w nocy...”.
– Skoro to się wydarzyło niemieckiej załodze, podczas wojny, to skąd niby o tym
wiemy?
– No przecież wszyscy to wiedzą!
No przecież. Skinąłem głową. Obiecałem uroczyście, że w Cigacicach sam pójdę
po księdza i osobiście dopilnuję, żeby najświętszą ze święconych wód skropił, co
trzeba. Z nalanego oblicza Pampucha zniknął wyraz napięcia, a z jego oczu tajony
strach. Gdy zaś godzinę później Widera zagadnął mnie przyjaźnie, a wszyscy
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patrzyli jakby z większym szacunkiem, pomyślałem sobie, że było warto.
Wspomnienie węglowych smug obok moich drzwi nie mąciło mi dobrego
nastroju. Pewnie któryś w półśnie za potrzebą szedł, oparł się o ścianę i nawet nie
pamięta. Po południu zza chmur przebiło się słońce i uznałem, że nie będzie tak
źle, jak mi się z początku wydawało.
Nastroje się poprawiły i nie popsuła ich nawet kolejna noc, podczas której sam z
siebie uruchomił się mechanizm windy kotwicznej, stawiając nas wszystkich na
nogi, ani ranek, kiedy zorientowałem się, że przy mych drzwiach znów widnieją
czarne ślady palców. Starłem je, nie przyznając się do tego nikomu prócz kapitana.
Rutwicki skinął głową w podziękowaniu i rzekł coś o przypadkach, którym się
znaczenie naddaje magiczne, gdy człowiek czuje się zagrożony. Rzekł też ze
śmiechem, że bardziej od duchów obawia się żywych ludzi. Sięgnął po tytoń do
biurka i wtedy zauważyłem pośród drobiazgów i szpargałów niemieckiego lugera.
Po dnie szuflady toczyły się naboje.
– Nie dałem się złamać za wojny ani po wojnie. Niczemu ani nikomu. I teraz też
się nie dam, panie Brzeginia.
Z jakiegoś powodu wydawało mi się, że w spokojnym zazwyczaj głosie pojawiły
się ostre i zgrzytliwe nuty groźby. Skąd ma broń, ani gdzie i z kim konspirował
przed wyzwoleniem – nie pytałem. Gdzieś we mnie urodził się głęboki szacunek
dla Szymona Rutwickiego. Uznałem, że jeśli kapitan będzie chciał coś o sobie
powiedzieć – powie mi sam. Puściłem domniemaną groźbę mimo uszu. Czyż nie
on mi mówił, że wszyscy jesteśmy, jacy jesteśmy? On także miał prawo bać się
swoich upiorów, zmyślonych czy nie.

Nad leniwie toczącymi się wodami rzeki płynęły słowa modlitwy. Ksiądz był
młody i cokolwiek zdziwiony prośbą, ale do sprawy podszedł profesjonalnie.
Zanim do modłów się zebrał, powiedział kilka słów o okrucieństwie wojny i o
tym, że zmarłym należy się pamięć. Ślązacy porzucili łopaty, którymi zgarniali
węgiel na dalszą drogę. Z czapkami zatkniętymi pod pachy i przejęciem w oczach
słuchali. Co jakiś czas któryś donośnie pociągał nosem. Nawet Rutwicki wyłonił
się ze sterówki i stał obok, jak zwykle z rękami założonymi na plecy, kołysząc się
w przód i w tył na obcasach. Podchwycił moje spojrzenie i uśmiechnął się
porozumiewawczo i jak zawsze – blado. Ksiądz przeżegnawszy się, wyciągnął
kropidło i zrosił pokład i wszystkich obecnych niezwykle obficie. Ślązacy dopiero
po chwili odetchnęli z ulgą. Chyba naprawdę oczekiwali, że pod wpływem
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święconej wody stanie się coś niewymownie przerażającego i niezwykłego. Może
spod nitów zacznie sączyć się krew, może z kotła na wysypaną piaskiem posadzkę
wypadnie upiór ulepiony z popiołów niby bałwan ze śniegu, a z komina
wydobędzie się potępieńczy wrzask spalonej dziewczyny?
Nic takiego nie nastąpiło, rzecz jasna. Ksiądz skończył modlitwy i, wymówiwszy
się uprzejmie kapitanowi z poczęstunku i szklaneczki koniaku, pozbierał szybko
manatki i ruszył z powrotem. Dogoniłem go i w dłoń chciałem mu wcisnąć
pieniężną gratyfikację za, było nie było, fatygę, ale wzbraniał się i ostatecznie nie
przyjął.
– Oby moje modlitwy pomogły w czymkolwiek. Nie jestem egzorcystą, panie
Brzeginia – przyznał cicho i zawiesił niespokojne spojrzenie na kominie
„Ostroga”.
– To tylko dla lepszego snu załogi – zaśmiałem się. – Ubzdurali sobie, że na statku
straszy duch spalonej prostytutki.
Ksiądz zamrugał zdziwiony.
– Nic o żadnej kobiecie nie wiem. Ale wiem – ściszył głos do szeptu – że okrutne
śmierci czasem rodzą zło, są miejsca i przedmioty przeklęte. Lepiej ich unikać...
Potrząsnął głową, nagle spłoszony, jakby uznał, że już powiedział za wiele.
Odszedł w pół zdania, szybko przebierając nogami.

Nikt nie ma świadomości końca, nim koniec nie nadejdzie. Jeszcze wieczorem
siedzieliśmy razem na kolacji. Rutwicki dobry miał humor, pykał z fajki i
poczęstował wszystkim łykiem tego swojego chowanego na szczególne okazje
koniaku. Opowiadał o tym, jak przed wojną pływał na Wiśle, na liniach
pasażerskich z Warszawy do Płocka. Pampuch i Oślizło śpiewali świńskie
piosenki, a Widera, gdy poszliśmy obejść statek, podzielił się przypuszczeniem, że
kapitan chyba był w Armii Krajowej.
– Nie ma co snuć domysłów – odparłem. – A nawet jeśli to prawda, nie ma co
powtarzać. Lepiej dla siebie zachować. Dobrego mamy kapitana, po co nam inny...
– ...diaboł, kerego nie znamy? – dokończył ze śmiechem Widera.
Pokiwałem głową. Odra szemrała, uderzając delikatnie o burty „Ostroga”. Koniak
szumiał w mojej czaszce, ale naprawdę nie wypiłem wiele. Nie na tyle, by stracić
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kontrolę z rzeczywistością, widzieć, czego nie ma, a nie widzieć, co jest.
Koniec nadszedł krótko po północy, niedaleko Roztoki Odrzańskiej.
Wpierw usłyszałem, że pracuje winda kotwiczna. Potem plusk i wyraźny męski
krzyk. Zerwałem się z łóżka na równe nogi, pochwyciłem latarkę i wypadłem z
kajuty. Wydarł mi się krzyk przestrachu, gdy z impetem wpadłem w coś ciepłego,
miękkiego, trzęsącego się jak galareta i pachnącego smarem i kiepskim tytoniem.
– Kiś ruch na pokładzie! – zaalarmował odziany w sam podkoszulek i kalesony
Pampuch, z którego brzuszyskiem zderzyłem się z takim rozmachem. Za
maszynistą wyrósł palacz Widera, dzierżący lampę naftową, oraz kapitan z
lugerem w dłoni.
– Gdzie Hermann i Pietrek? – rzucił tylko kapitan, zawołał brakujących
załogantów, a gdy nie doczekał się odpowiedzi, zakomenderował: – Na górę!
Sam ruszył przodem. Podążyłem za nim, w kark dyszał mi uzbrojony w siekierę
Pampuch, na końcu postępował Widera z lampą. Bałem się, a blade gęby
maszynisty i palacza mówiły bez słów, że oni także. Mimo to myśl o duchach
nawet nie przemknęła mi przez głowę. Bandyci, myślałem, albo złodzieje, może
niebezpieczni, może uzbrojeni, podpłynęli po ciemnicy łodzią wiosłową i
próbowali nas okraść. Zrobili coś Piotrowi i Hermannowi, a teraz czają się w
ciemności, czekając, aż wyjdziemy spod pokładu.
Zadrżałem, gdy owionęło mnie chłodne, nocne powietrze. Kapitan szedł przede
mną, wyprostowany i czujny, z lugerem ukrytym w rękawie swetra. Na pokładzie
było spokojnie i cicho. Statek kołysał się lekko, na bezchmurnym niebie
bezgłośnie migotały gwiazdy. Gdzieś na brzegu, odznaczającym się ciemniejszą
linią drzew, przebudzony ptak zaśpiewał i zaraz zamilkł.
Za moimi plecami Pampuch głośno przełknął ślinę.
– Klapy do ładowni są rozwarte – rzekł maszynista z wolna, wskazując grubym
paluchem na dziób.
– Pioootr! Hermann! – wydarło się Widerze, ale gdy echo jego głosu zamarło,
znów zaległa cisza. Tylko pluskanie wody i nasze oddechy. Krok za krokiem,
przesunęliśmy się w stronę ładowni, zajrzeliśmy w ciemność, w którą wiodły
wąskie schodki.
– Tam... – szepnął Widera – coś jaśniejszego leży na węglu. Schodzić, panie
Rutwicki?
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Kapitan skinął głową. Kiedy jednak Widera otoczony złotą bańką światła był już u
podstawy schodków, zawołał cicho:
– Zaraz! Gdzie z naftówką do ładowni?!
Widera jednak nie posłuchał. Szedł prosto do kształtu odcinającego się od czerni
bryłek węgla. Światło wydobywało z ciemności coraz więcej szczegółów. Złamaną
nogę, okrwawiony piszczel wystający przez skórę i materiał spodni, skręcone w
paroksyzmie ciało i skamieniałą w przedśmiertnym grymasie twarz Pietrka.
– Nie żyje. Skręcił kark – oznajmił cicho Widera.
Kapitan wciągnął głośno powietrze.
– Widera, na górę. Wszyscy. Szukać Oślizły. Musi gdzieś tu być...
Jego polecenie przerwał przeraźliwy krzyk Pampucha. Maszynista przechylony
przez burtę na dziobie wskazywał powierzchnię rzeki. Tam, gdzie przy drgającym
łańcuchu kotwicznym raz po raz pękały bąble powietrza.
– Wyciągnijcie go!
Próbowaliśmy, ale braszpil ani drgnął. Jakby coś trzymało bęben w jednej pozycji.
Kapitan krzyczał, po raz pierwszy słyszałem, żeby krzyczał. Wrzeszczał Pampuch,
próbujący wyciągnąć kotwicę gołymi rękami i ja skowyczałem jak zwierzę, z
rozpaczy i bezradności, szarpiąc zablokowane urządzenie. Łańcuch drgnął dopiero
po wielu – zbyt wielu minutach. Hermann był przywiązany do kotwicy. Pampuch
objął głowę swojego pomocnika i łkał bezgłośnie. Potem zamarł i zdawać się
mogło, że też umarł, tkwił bez ruchu i bez słowa. Gdy się odezwał wreszcie, rzucił
zbielałymi wargami straszliwe oskarżenie.
– Widać od razu, kto to zrobił... Inteligencik, co porządnie węzła zrobić nie potrafi.
Od początku bosman miał do nas anse! – wydarł się i puścił bezwładną głowę
Hermanna. Ze zręcznością zaskakującą przy jego tuszy porwał porzuconą siekierę
i rzucił się na mnie. W oczach miał łzy i szaleństwo.
Uniosłem odruchowo ramię, by osłonić się od ciosu, jakkolwiek mizerna by to nie
była ochrona. Usłyszałem tylko twardy głos kapitana, rozkazujący Pampuchowi
się zatrzymać... huk wystrzału i łomot walącego się na pokład ciała maszynisty.
Brzęknęło śpiewnie o nity ostrze siekiery. Rutwicki stał w lekkim rozkroku nad
drgającym jak galareta ciałem Pampucha. I takim chciałbym go zapamiętać – póki
jeszcze był niezłomny i silny.
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Głos Widery dobiegł nas cichy i dziwnie stłumiony, tak samo jak głuche walenie w
klapę. Klapa była zamknięta i tak samo zablokowana jak wcześniej braszpil.
Widera tłukł się po ładowni jak dusza potępiona i krzyczał.
Potem zaś „Ostrogiem” targnął wybuch. Od lampy Widery musiał się zająć pył
węglowy. Eksplozja nie była silna, ale obaliła mnie na pokład, pozbawiła na
moment przytomności i częściowo słuchu.
W lepkiej ciemności o smaku i zapachu krwi usłyszałem krótką wymianę zdań po
niemiecku. Wśród wielu głosów dźwięczał zażywny bas Pampucha, nerwowy
chichot Pietrka palacza i wystraszony szept Hermanna Oślizły. Otworzyłem oczy.
Stali przed sterówką. Tacy jak za dnia, może tylko bledsi trochę. Z dziury w
piersiach Pampucha ciągle sączyła się krew, rzeczna woda płynęła z ust i nozdrzy
Hermanna. Pietrek kulał na złamanej nodze, a jego głowa zwisała miękko na
złamanym karku. Widera, gdy obrócił ku mnie drgającą oparzelinę twarzy,
spoglądał oczami ściętymi jak jajka na patelni, pozbawionymi ochrony spalonych
powiek.
Między nimi stał czterdziestoletni na oko mężczyzna w kapitańskiej czapce i
mundurze, jaki przed wojną nosili marynarze niemieckiej żeglugi śródlądowej.
Jego prawa skroń pod otokiem była masą roztrzaskanych kości i krwi.
Rutwicki opierał się o drzwi sterówki i lugerem trzymanym w drżącej ręce mierzył
w piersi Niemca. Strzelił, ale tamten ani drgnął, choć widziałem kulę wylatująca
spomiędzy jego łopatek. Mój kapitan osunął się na pokład. Łkał bezradnie i takim
nie chcę go pamiętać. Ani tego, że zamiast walczyć do końca, skierował broń
przeciwko samemu sobie, wsadził lufę lugera do ust i pociągnął za spust.
Chwilę później leżał pod sterówką z roztrzaskaną głową, lecz jednocześnie stał
blady pomiędzy Pampuchem a Widerą, a niemiecki kapitan szparkim krokiem
szedł w stronę szalupy, gdzie czekała już jego załoga.
I wtedy dotarło do mnie, że Niemcy opuszczają holownik, a do pełnej wymiany
załogi brakuje jeszcze – bosmana.
Mój poprzednik nie wyglądał na takiego, któremu się spieszy. Siedział na
rozkładanym zydelku i wytrzeszczał na mnie oczy. Jego szyję otaczała ciasno
szubieniczna pętla. Zerwałem się jak oparzony i z jękiem przesadziłem burtę.
Wynurzyłem się z rozpaczliwym krzykiem, odepchnąłem się obunóż od kadłuba
statku. Łapczywie orałem rzekę ramionami, byle dalej od „Ostroga”, zza którego
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steru mój kapitan, blady i martwy, odprowadzał mnie spojrzeniem jasnych oczu.
Ostatnim razem, gdy się obejrzałem za siebie w panice, uniósł do kącika prawego
oka kościstą dłoń. Jakby chciał powiedzieć – do zobaczenia.
Złapali mnie cztery dni później, w gigantycznej obławie. Mogłem uciec upiorom,
ale połączonym siłom milicji, leśników i wojska nie dałem rady. I gdy tylko
wywlekli mnie za nogi z ziemianki, w której się schroniłem, wiedziałem, że nikt tu
nie będzie szukał sprawiedliwości. Potrzebny był pokazowy proces i winny.
***
Ksiądz jest młody i wydaje się zaskoczony prośbą. Możliwe też, że po prostu taki
ma zwyczajny wyraz twarzy. W końcu wtedy w Cigacicach też wyglądał na
zdziwionego.
– Zdawało mi się, że pan jest niewierzący, panie Brzeginia.
– Mnie też się zdawało.
Wysłuchuje mojej ostatniej spowiedzi i znów wygląda na zdziwionego, że pośród
wielu grzechów, ja, skazany za wielokrotne morderstwo, nie wymieniam
zabójstwa.
– Próbowałem ostrzec pana... pan wybaczy, że nie starczyło mi odwagi, by zrobić
to wprost. Złe miejsca kuszą do zła.
Wybaczam mu wspaniałomyślnie. W końcu dwa piętra niżej już dla mnie pętlę
wiążą, warto rozstać się ze światem z lżejszym sercem. Ksiądz nachyla się ku
mnie i szepce, szybko, słowa płyną jakby wezbrana woda przełamała tamę. O tym,
że niemiecka załoga nie chciała wydać holownika czerwonoarmistom, gdy Breslau
padło. Próbowali uciekać, ale ich zatrzymano. Maszynista miał chyba najwięcej
szczęścia – zginął postrzelony w walce. Jego pomocnika utopiono, palaczy
torturowano wymyślnie, podczas gdy kapitan zabarykadował się w swojej kajucie
i palnął sobie w łeb.
– Co mnie to obchodzi... – rzucam lekkim tonem, bo ani mnie te historie wojenne
już nie dotyczą, ani nic, co się wiąże z „Ostrogiem”. Uciekłem od przeklętej łajby i
teraz umrę w spokoju, chociaż obciążony zbrodnią, której nie popełniłem.
– Bosman był Polakiem. Udało mu się wyłgać i uciec. Wyrzuty sumienia chyba
jednak go zgryzły, że swoją załogę zostawił na śmierć. I tak pił, i pił, aż w końcu
się po pijaku powiesił. W pięćdziesiątym pierwszym, na jesieni. Wiem, bo w
Cigacicach mieszkał i...
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Zaczynam krzyczeć. Drę się jak opętany, kiedy milicjanci wyprowadzają księdza,
tak zdziwionego moim wybuchem, że aż sztywnego ze skonfudowania.
Wrzeszczę, gdy prowadzą mnie schodami w dół. Gdy widzę czekającą na mnie
pętlę i dla przypomnienia znów odczytują mi wyrok, wyję już jak zwierzę,
przeciągle i nieludzko.
Wspominam sznur zaciśnięty na szyi upiornego bosmana i wiem już, żem
zamustrowany i niebawem dołączę do Pampucha, Widery, Hermanna i Pietrka.
Stanę na pokładzie, gdzie zimny i martwy czeka na mnie mój kapitan.
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Tomasz Mordum X Siwiec

Pisarz, recenzent, redaktor, założyciel kilku fp: poświęconych horrorom (Zin Horror
Masakra, Horror News – PL, Klub Miłośników Białej Damy ze Suchej
Beskidzkiej).Korespondent audycji "Misterium Grozy" radia Panteon.
Redaktor naczelny magazynów Horror Masakra, Krypta, w których również znalazły się jego
opowiadania. Jest dwukrotnym laureatem pierwszego miejsca w literackim konkursie na
najstraszniejsze opowiadanie, organizowanym przez portal Kostnica.pl. Publikował w
Horror Online, Kostnica, Okiem Na Horror, Niedobre Literki,Lol24, sucha24, powiatsuski24,
opowiadania.pl, Szortal.Jego opowiadania znalazły się w antologiach takich jak:
Gorefikacje, Gorefikacje 2, Oblicza grozy, PoStoSłowie, Krwawnik, Księga wampirów.
Jest również pomysłodawcą i współautorem zbioru opowiadań horroru satanicznego
„Demononicon”.
Całkiem niedawno ukazał się zbiór opowiadań horroru makabrycznego "11 Grzechów
Głównych", który napisał wraz z wrocławskim pisarzem Tomaszem Czarnym. Napisał
również zbiór dwudziestu-czterech bardzo krótkich, makabrycznych opowiadań z
przewrotnym zakończeniem, zatytułowany "ABC Makabry".
Jest współautorem charytatywnej antologii "4 Echa Grozy", który napisał z innym pisarzem
- Norbertem Górą. W sieci dostępne są również dwie części jego antologii zatytułowanej:
„Ciernie” i „Ciernie2”. Jego najnowsza, współautorska książka to „Liturgia Plugastwa”.
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MIŁOŚĆ
Kochać - jak to łatwo powiedzieć
Kochać - tylko to więcej nic
Bo miłość jest niepokojem
nie zna dnia, który da się powtórzyć.
Piotr Szczepanik-Kochać.

Kobieta z dzieckiem na ręku wsiadła do tramwaju i zajęła miejsce pod oknem. To
samo, co zwykle. Malec zdążył usnąć zanim tramwaj ruszył w drogę. Matka miała
nadzieję, że to będzie spokojna noc. Zdawała sobie sprawę, że na pewno
spokojniejsza od nocy spędzonej w domu. W domu, który już w niczym nie
przypominał bezpiecznego miejsca. Ciągłe wrzaski, awantury. Płacz dziecka i
pijacki bełkot jej męża. Ten dom zamienił się w piekło, z którego coraz częściej
zmuszeni byli szukać ucieczki. Janek nie liczył się z jej słowami, ani gromkim
płaczem swojego synka. Jego twarda ojcowska dłoń nigdy nie zadrżała przed
uderzeniem trzyletniego Piotrusia. Dlatego nie było innej możliwości, tylko
ucieczka. Kobieta nie miała się gdzie podziać. W przytułkach dla bezdomnych
panował trudny do zniesienia fetor i nieciekawe towarzystwo. Raz nawet
próbowano ją zgwałcić. Cudem uniknęła tragedii. Na rodzinę również nie mogła
liczyć, ponieważ rodzice już nie żyli, a jedyna siostra nie chciała mieć z nią nic
wspólnego. To były tak zwane - wyższe sfery. Dlatego też, pewnej nocy, tuż po
karczemnej awanturze z mężem postanowiła uciec. Gdziekolwiek. Wędrowała bez
celu pustymi ulicami, kiedy okazało się, że kilka metrów dalej zatrzymał się nocny
tramwaj. Ewa nie namyślała się długo i zajęła jedno z wielu pustych miejsc.
Okazało się, że noc spędzona w tramwaju była pierwszą, od bardzo dawna,
spokojnie spędzoną nocą. Malec spał jak zabity, a Ewa tuliła go w ramionach,
podziwiając nocne widoki śpiącego Krakowa. Od tamtej pory, kiedy w domu
robiło się niebezpiecznie, ewakuowała się do nocnego tramwaju. Pojazdy
zazwyczaj kończyły swoje kursy około czwartej nad ranem, gdy na zewnątrz
zaczynało się rozwidniać. To była pora, kiedy mogła spokojnie wrócić do domu.
Jej mąż zazwyczaj jeszcze spał, albo obudzony porannym kacem, wychodził w
poszukiwaniu darmowego alkoholu.
Nocne podróże nie zawsze były bezpieczne. Zdarzało się, że do tramwaju wsiadała
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pijana młodzież lub podejrzane typki, ale nikt nigdy, nie zaczepiał kobiety z
dzieckiem. Kierowca również nie zwracał na nią uwagi. Zupełnie, jakby
przeczuwał, że jego tramwaj jest dla nich schronieniem. Nocnym azylem i ostoją
spokoju dla spokojnego snu dziecka. Bo tylko o to chodziło. Musiała ratować
dziecko przed bandytą. W głębi serca nienawidziła męża za to, co im robił. Kilka
razy przeszło jej przez głowę, aby położyć temu kres i poderżnąć we śnie
skurwielowi gardło. Niestety, kończyło się jedynie na mrocznych myślach. Była
zbyt tchórzliwa i słaba, aby zdecydować się na taki krok. Co prawda płacz
maleństwa determinował ją do działania, ale zdawała sobie sprawę, że to wiązało
się z poniesieniem okrutnych konsekwencji, czego skutkiem mogłaby być rozłąka
z synkiem.
Podczas nocnych podróży zauważyła, że na samym przedzie tramwaju siedzi
mężczyzna w czarnym kapturze na głowie. Był obecny niemalże podczas każdego
kursu. Nie wysiadał na żadnym przystanku, tylko tak jak ona, jeździł aż do końca
trasy. Ewa pomyślała, że być może on też szuka jakiegoś azylu, ale jego dość
potężna postura nie wskazywała na to, że mógłby się kogokolwiek bać. Nie
chciała wnikać w szczegóły, ale w pewien sposób intrygował ją. Do tej pory nie
miała okazji bliżej przyjrzeć się jego twarzy. Zresztą, nie szukała towarzystwa.
Pragnęła jedynie odetchnąć od koszmaru małżeństwa.
Pewnej nocy mały dostał gorączki. Męczył go potworny kaszel, a z nosa ciekło
gorzej niż z kranu. Bez wątpienia trzeba go było pokazać lekarzowi. Ewa
pomyślała, że jutro z samego rana zgłosi się do miejskiej przychodni zdrowia,
choć zdawała sobie sprawę, że może być ją nie stać na leki. Mąż przepijał
wszystkie pieniądze. Nawet jak przynosił do domu jakieś profity, to i tak podczas
awantur musiała mu wszystko oddać. Niepokojący stan zdrowia malca nie
przeszkadzał Jankowi w obsypywaniu Ewy stertą wyzwisk i pijackich zarzutów, że
to ona jest winna jego nieszczęściu. Kiedy zaczął ją szarpać i popychać zrobiła to,
co zwykle – spakowała małemu butelkę z ciepłą herbatą, zarzuciła na plecy ciepły
koc i wybiegła z domu.
Kierowca tramwaju obrzucił ją pełnym politowania spojrzeniem i wrzucił jedynkę.
Ewa minęła kilku nocnych pasażerów w tym mężczyznę w kapturze i zajęła
miejsce z tyłu pod oknem. Po raz kolejny nie udało się jej dostrzec jego
tajemniczej twarzy.
Piotruś kaszlał coraz mocnej. Jego upłakana buzia zrobiła się sina i lekko
opuchnięta. Chłopiec wyraźnie miał problemy z oddychaniem i z coraz większym
trudem łapał powietrze. Ewa podała mu butelkę z herbatą i na chwilę zrobiła się
cisza. Sama poczuła się bardzo senna. Tak naprawdę była już wykończona całym
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swoim życiem. Z trudem starała się utrzymać otwarte powieki. Nawet nie
wiedziała, kiedy opadła jej głowa i zapadła w krótki sen. Obudził ją kaszel
Piotrusia. Kiedy otworzyła powieki, zauważyła, że stoi nad nią mężczyzna w
kapturze. W tramwaju panował półmrok, dlatego w dalszym ciągu nie potrafiła
dostrzec rysów jego twarzy. Spod kaptura wyglądała jedynie ciemna plama, jakby
w ogóle nie było tam twarzy. Ewa przestraszyła się. Zauważyła, że tylko oni
zostali w tramwaju. Przytuliła do siebie kaszlące dziecko i wtedy właśnie
mężczyzna odezwał się.
- Twoje dziecko jest poważnie chore. To atak ostrej astmy dziecięcej. Jeżeli nie
wysiądziesz na następnym przystanku i nie skierujesz się natychmiast do
najbliższego ambulatorium, to mały się udusi. Należy mu natychmiast podać leki
rozkurczowe.
Tramwaj nagle zatrzymał się i automatyczne drzwi rozsunęły się na boki. Widać
było przez nie podświetloną informację. „SZPITAL REJONOWY –
AMBULATORIUM”. Ewa spojrzała na malca, który faktycznie nie wyglądał
najlepiej i bez zastanowienia skierowała się do wyjścia. Słowa nieznajomego
podziałały na nią wręcz hipnotyzująco. Nie było czasu, ani sensu się nad nimi
zastanawiać. Pozostawało pytanie – dlaczego postanowił jej pomóc i skąd mógł
wiedzieć o chorobie małego.
- W ostatniej chwili – powiedział lekarz, zwracając się do Ewy - Jeżeliby pani
przetrzymała chłopca jeszcze chwilę dłużej, mogłoby się to bardzo źle skończyć.
Ewa z uwagą wsłuchiwała się w te słowa.
- Czy chłopiec zażywa jakieś leki na astmę?
- Nie, panie doktorze. Nie wiedziałam, że on ma jakiekolwiek problemy tej natury.
- Rozumiem. – odparł – Ale od tej pory dziecko powinno być pod stałą kontrolą
lekarza specjalisty oraz wypisze pani wziewy, które należy mu podać w przypadku
ataku duszności…
Ewa wróciła do domu. Powiedziała mężowi o chorobie ich synka, ale on
skwitował to stwierdzeniem, że w jego rodzinie nikt nie miał astmy, zatem
chorobę musiała mu najwidoczniej przekazać matka lub ktoś z jej rodziny. Jeszcze
tego samego dnia mąż przyprowadził do domu kilku pijanych kolegów. Ich
donośne śpiewy nie pozwalały ani jej, ani zmęczonemu dziecku zasnąć. Ewa nie
miała wyjścia. Postanowiła znowu spędzić noc w tramwaju. Tym bardziej, że
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chciała podziękować tajemniczemu osobnikowi za pomoc. Zaraz, kiedy tylko
znalazła się w tramwaju zauważyła mężczyznę na miejscu, które zawsze
zajmował. Postanowiła, że tym razem usiądzie obok niego i chwilę z nim
porozmawia.
- Dziękuję panu za to, co pan wczoraj zrobił.
Mężczyzna odwrócił głowę w jej kierunku i po raz pierwszy Ewa spojrzała mu w
oczy. Widok zaskoczył ją bardziej niż wczorajsze słowa. Jego skóra była biała jak
kartka papieru. Na policzkach i ustach można było dostrzec ślady po różnej
wielkości bliznach. Zupełnie, jakby ktoś pociął tę twarz nożem. Głębokie bruzdy
zdobiły również pomarszczone czoło. Najdziwniejsze były jego mleczno białe
oczy. Nie było w nich widać źrenic ani tęczówek. Ewa była w szoku, ale starała się
tego po sobie nie okazywać. Kimkolwiek był, uratował jej dziecko. Wyczuwała
jednak, że nie ma do czynienia ze zwykłym człowiekiem. Jego spojrzenie, aura,
którą wokół siebie wytwarzał była tak silna, że Ewa czuła się jakby przebywała w
działaniu jakiegoś pola elektromagnetycznego. Znowu poczuła ten błogi nastrój,
który udzielił się jej, kiedy spotkali się twarzą w twarz po raz pierwszy. W jednej
chwili poczuła się bezpieczna, szczęśliwa i jednocześnie podniecona.
- Jeszcze dzisiaj możesz zakończyć swoją traumę. To właśnie tej nocy twoje
dziecko będzie mogło być bezpieczne i wolne od ciężkiej ręki pijanego ojca, a ty
już nigdy nie będziesz musiała uciekać.
Ewa rozsunęła usta w geście zdziwienia. Choć zupełnie się nie znali, była w stanie
uwierzyć w każde jego słowo. Zamierzała właśnie zapytać, co konkretnie ma na
myśli, ale po chwili wszystko stało się jasne.
- Twój mąż upije się dzisiaj do nieprzytomności. Zaśnie w fotelu z głową
odchyloną do tyłu. Nie obudzą go nawet wymioty, którymi się udławi, pod
warunkiem, że nikt mu nie przeszkodzi… Musisz jedynie tam iść i dopilnować,
aby dokonało się przeznaczenie. Za około godzinę do waszych drzwi będzie się
dobijał jego kolega. Będzie go chciał wyciągnąć na wódkę. Potem naciśnie na
klamkę i przerwie ten bieg wydarzeń. Jeżeli zamkniesz je na zamek i przeczekasz
ten moment, to będziesz wolna. Twój dramat i koszmar twojego dziecka się
skończy. Powinnaś już ruszać w drogę.
Ewa zadrżała. To, co jej powiedział było zatrważające. Nie było jednak czasu do
namysłu, jeżeli była to szansa na zmianę życia. Musiała mu zaufać. Czuła, że
może. Poprzednim razem nie wprowadził ją w błąd. Sytuacja była napięta.
Zdawała sobie sprawę, że jeżeli chciała wyswobodzić się ze szponów tyrana,
musiała pomóc mu umrzeć. Nie była pewna, czy ma na tyle odwagi. Postanowiła
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jednak spróbować. Chciała właśnie zawinąć dziecko w kocyk, ale chuda koścista
dłoń uniemożliwiła jej ten ruch.
- Twoje dziecko może obudzić męża – powiedział świdrując ją spojrzeniem – Nie
jestem pewien, czy wówczas będziesz na tyle odważna, aby uciszyć go raz na
zawsze. To twoja jedyna szansa. Zostaw malca. Ze mną będzie bezpieczny. Załatw
sprawę i zanim ten tramwaj skończy swój kurs, przyjdź odebrać syna. Będzie tutaj
bezpiecznie czekał na ciebie…
Zanim opuściła tramwaj jej żołądkiem targnęły mdłości. Czuła, że nie jest w stanie
powstrzymać się przed puszczeniem porządnego pawia. To najprawdopodobniej z
nerwów - pomyślała. Chciała, czym prędzej wydostać się z pojazdu i
zwymiotować na zewnątrz, ale to było silniejsze od niej. Nie zdążyła nawet
odwrócić głowy, kiedy wyrzuciła z siebie gęstą, ciemną masę cuchnących
rzygowin. To było silniejsze od niej. Dopiero po chwili zauważyła, że wszystko
zostało zwrócone na podstawione dłonie tajemniczego mężczyzny. Zupełnie jakby
chciał, aby zrobiła to na jego ręce. Cokolwiek z niej wyszło nie wyglądało na coś,
co wcześniej zjadła. Pośród kleistej masy na wpół strawionego jedzenia zauważyła
dziwną czarną kulę. Wyglądała jakby chowało się w niej jakieś życie. Wyraźnie
można było zauważyć, że coś w niej pulsuje. Nie przypominała sobie, aby
konsumowała coś podobnego. Chwile potem mężczyzna zacisnął ubrudzone ręce,
odwrócił się w tył i zajął miejsce obok jej dziecka. Ewa nie wiedziała co ma o tym
myśleć, ale z rozmyślania wyrwał ją jego głos.
- Już najwyższa pora, Ewo..
Ewa delikatnie nacisnęła na klamkę i cicho weszła do przedpokoju. Nieznośny
zapach alkoholu uderzył ją w nozdrza. Niewietrzone mieszkanie zamieniło się w
chlew. Ostrożne przeszła do pokoju i stanęła oko w oko ze swoim mężem. Nie
spał, jak przepowiadał tajemniczy mężczyzna. Jej ciałem wstrząsnął zimny
dreszcz. W jednej sekundzie dotarło do niej, że została oszukana. Janek zbliżył się
do niej i mocno zacisnął jej rękę na gardle. Nie zdążyła się cofnąć, ani nawet
wrzasnąć. Poczuła szarpnięcie, a potem tępy ból głowy, kiedy uderzył nią o ścianę.
Zanim upadła na ziemię uchwyciła wzrokiem, że na podłodze znajduje się
mnóstwo rozsypanych piór. Tylko Piotruś miał pościel z pierza. Potężny cios w
usta pozbawił ją przytomności. Na języku czuła słodki smak krwi spływającej w
przełyk i ostatkami odpływającej świadomości uchwyciła wrzask męża. – Zabije
was kurwy. Ciebie i tego zasranego…
Zanim całkowicie odpłynęła, zdążyła jeszcze pomyśleć o Piotrusiu.
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Obudziła się na łóżku szpitalnym. Z trudem otworzyła opuchnięte powieki.
Zauważyła nad sobą lekarza, pielęgniarkę oraz dwóch policjantów. Potworny ból
głowy nie pozwalał jej wydusić z siebie, ani jednego słowa. Chciała zapytać o
Piotrusia. Gdzie jest? Kto się nim opiekuje? Ale tuż po tym, jak dostrzegła
pielęgniarkę robiącą jej zastrzyk, zasnęła w mgnieniu oka.
Posterunkowy Kowalczyk zapalił papierosa i spojrzał w notatki leżące na biurku.
- A więc twierdzi pani, że nieznajomy mężczyzna ukradł pani dziecko.
Ewa z trudem przełknęła ślinę. Nie wiedziała, co powiedzieć.
- Tak…
- Cholernie trudno w to uwierzyć. Jak to możliwe, że oddała pani dziecko w
opiekę mężczyźnie, którego nawet pani nie zna? Jaka matka postępuje w taki
sposób?
Ewa chciała opowiedzieć policjantom o wszystkim, co zaszło. O tajemniczych
przepowiedniach i o tym, jak mężczyzna z tramwaju uratował jej dziecko przed
uduszeniem. Jednak po krótkim namyśle nie wypowiedziała już ani słowa.
Zdawała sobie sprawę, jak to by zabrzmiało. Kto uwierzyłby w tajemniczą istotę
przepowiadającą przyszłość?
- Mamy monitoring z tramwaju, w którym rzekomo pani podróżowała i w dniu, w
którym zaginęło dziecko siedzi pani sama. Co więcej – dodał podniesionym
głosem – nie ma na kamerze żadnego mężczyzny. Kierowca również twierdzi, że
nikogo więcej, poza panią nie wiózł w tramwaju. To się kompletnie nie pokrywa z
pani wersją wydarzeń. Jeżeli cokolwiek się stało dziecku, musiało do tego dojść
jeszcze przed tym zanim pani wsiadła do tego cholernego tramwaju. Dlatego
proszę nie owijać w bawełnę i zacząć gadać – gdzie jest pani dziecko?
Ani w pokoju przesłuchań, ani na sali sądowej Ewa nie odezwała się słowem. To
nie miało sensu. Wpadła w niezrozumiałą pułapkę. Nie myślała o więzieniu, ale jej
myśli lgnęły ku synkowi. Gdzie jest? Czy dobrze się czuje? Czy nikt mu nie zrobił
krzywdy? Czy jeszcze kiedykolwiek go zobaczy?
Po kilku miesiącach rozpraw i dziesiątkach prób wymuszenia, aby przyznała się
do współpracy przy uprowadzeniu własnego dziecka, zapadł wyrok. Pięć lat
pozbawienia wolności. Z racji braku jakichkolwiek dowodów za wyjątkiem
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zeznań jej męża, jakoby widział, że tej feralnej nocy opuszczała dom z dzieckiem
na rękach, dalsze śledztwo zostało umorzone. Ze słupów informacyjnych
poznikały ogłoszenia „ZAGINĄŁ PIOTRUŚ” i od tamtej pory już nikt go nie
szukał.
Przez długie pięć lat nie było, ani jednego dnia, w którym nie myślałaby o swoim
synku. Każdej nocy zasypiała z nadzieją, że jeszcze kiedyś go zobaczy.
Postanowiła, że kiedy wyjdzie z więzienia, to odnajdzie swoje maleństwo. Jej
matczyne serce przeżywało istne katusze, podczas z rozłąki z dzieckiem. Bywały
noce, że wyła żałośnie w poduszkę, raz modląc się do Boga o pomoc, innym zaś
razem przeklinała stwórcę, że dopuścił do takiej sytuacji. Te długie pięć lat
wytatuowało w jej sercu ogromną ranę bólu i tęsknoty, jaką tylko skrzywdzona
matka może odczuwać. Po około trzech latach odsiadki otrzymała informację, że
jej mąż powiesił się w ich dawnym mieszkaniu. Nie uroniła wówczas ani jednej
łzy. To nic dla niej nie znaczyło. Liczył się tylko czas do wyjścia i determinacja w
poszukiwaniu swojego najdroższego skarbu. Dokładnie dwudziestego czwartego
sierpnia 2015 roku opuściła zimne mury więzienia. To był piękny, słoneczny
dzień. Nie udała się wówczas do domu, czy w inne przyjazne miejsce, ale czym
prędzej postanowiła odszukać pamiętny przystanek tramwajowy. Dokładnie ten, z
którego każdej nocy zabierał ją i Piotrusia tamten tramwaj. Usiadła na
odnowionym przystanku i spokojnie czekała na nocny kurs. Miała wrażenie, że te
kilka godzin ciągną się dłużej niż ostatnie pięć lat. Choć wydawało się to
nieprawdopodobne, miała dziwne przeczucie, że jeszcze dzisiaj zobaczy swojego
synka. Po tylu latach przemyśleń, wylanych łez i nieludzkiej tęsknoty, postanowiła
zacząć poszukiwania właśnie od tego miejsca. Z drżeniem serca wpatrywała się w
zachód słońca, a następnie obserwowała, jak srebrna tarcza księżyca wznosi się na
wyżyny niebios. Około godziny 22:30 na przystanek zajechał tramwaj z numerem
683. Ewa zadrżała na jego widok. Na nogach jak waty, zbliżyła się do otwartych
drzwi i przestępując trzy metalowe schodki, znalazła się w środku. Przez chwilę
przeszło jej przez głowę, że jest naiwną idiotką, ale kiedy spojrzała na przednie
siedzenia, dostrzegła znajomą sylwetkę. Zakapturzony mężczyzna wyprostował się
we fotelu, jakby czuł, że ktoś na niego patrzy i zaczął powoli odwracać głowę w
jej stronę.
Kiedy ich oczy spotkały się, Ewa nie miała już żadnych wątpliwości, że to ten,
który porwał jej dziecko. Jej utęsknione serce przyśpieszyło miarowy rytm. W
ciągu sekundy zaczęło walić, jak oszalałe. Ewa zrobiła krok do przodu. Najpierw
jeden, potem drugi i chwilę później znalazła się oko w oko z tajemniczym
mężczyznom. Miała ochotę rzucić się na niego z pięściami i wydrapać mu te
przerażające oczy. Chciała skręcić kark i połamać jego kości. Pragnęła wykrzyczeć
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– gdzie jest moje dziecko, potworze?! Ale w tej chwili bezradności, kiedy
podniósł się z siedzenia i stanęli twarzą w twarz, padła na kolana i zaczęła go
błagać. Proszę... Oddaj moje dziecko. Błagam.
Nagle wszystko wkoło zaczęło przybierać jakby ciemniejsze barwy. Ewa nie
wiedziała, czy to wytwór jej zachwianej wyobraźni, czy faktycznie ogarnia ją
namacalna ciemność. W jednej sekundzie zewnętrzny świat przestał istnieć, a w
pochłaniającej wszystko czerni została tylko ona i on. Chwilę potem, usłyszała
jego głos. Ciepły, kojący i niosący nadzieję.
- Przechadzam się po twoich myślach Ewo i już wiem, jak bardzo cierpiało twoje
serce po rozłące z synem. Czułem twą tęsknotę, ale przeznaczenie musiało się
wypełnić, abyś mogła tutaj i teraz doznać prawdziwego szczęścia i absolutnej
wolności.
Mężczyzna wyprostował wskazujący palec i delikatnie dotknął jej skroni.
- Nie ma pytań bez odpowiedzi. Zatem zobacz, co musiało się dokonać.
Ewa jakby uniosła się z ziemi. Przed jej oczami pojawił się dawny widok. Jej
mieszkanie. Cuchnące z powywracanymi meblami. Zauważyła sterty pierzy
walające się po podłodze. Część z nich była w czerwonym kolorze. Im bardziej
zbliżała się do łóżeczka Piotrusia, tym więcej pojawiało się śladów krwi. Chciała
zamknąć oczy i nie widzieć tego, co znajdowało się w łóżeczku, ale to było
niemożliwe. Wśród porozcinanej pierzyny leżały zwłoki zmasakrowanego
dziecka. Jej dziecka. Ewa chciała krzyknąć, ale w pokoju pojawił się czyjś cień.
Wtedy zauważyła swojego męża. Jego szara, flanelowa koszula ubabrana była
krwią. W prawej dłoni ściskał lśniący nóż. Janek zbliżył się tak szybko, że nawet
nie zdążyła wrzasnąć. Stalowe ostrze przesunęło się po jej przerażonej twarzy. Zabiję cię...
Słyszała wrzask męża, który na oślep zadawał jej ciosy. Ostrze rozdzierało skórę i
raniło kości.
Potem znowu przeniosła się do tramwaju.
- Jeżeli tamtej nocy pozwoliłbym wam odejść, to właśnie w taki sposób, to by się
zakończyło. Twoi synowie są tutaj ze mną. Cali i bezpieczni. Tak, jak obiecałem.
Dokładnie wtedy Ewa zauważyła, że Piotruś siedzi we fotelu i uśmiecha się w jej
stronę. Łzy automatycznie popłynęły po policzkach. Pomimo tego, że minęło aż
pięć lat jej synek nic się nie zmienił. Tak, jakby minął zaledwie jeden dzień.
Wyglądało jakby nie zestarzał się ani o sekundę.
136

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

- Zatrzymałem dla was ten czas – powiedział mężczyzna. - Będziesz mogła
wszystko zacząć od chwili rozstania. Nie skradłem wam nawet sekundy.
Dopiero po chwili dotarło do Ewy to, co przed momentem zostało powiedziane.
Twoi synowie są tutaj... Załzawionymi oczyma spojrzała w jego oblicze.
- Wiem, o co chcesz zapytać – powiedział, uprzedzając ją.
- Moi...?
- Byłaś w ciąży, zanim trafiłaś do więzienia. Nie mogłem pozwolić, aby cokolwiek
złego spotkało twoje dzieci. Dlatego przez ten nieunikniony okres zaopiekowałem się nimi.
Ewa nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała.
- Kim ty jesteś? - Zapytała, licząc na szczerość.
Kimkolwiek był, ocalił nie tylko jej życie. W jednej chwili zdała sobie sprawę, że
bez jego pomocy nie było by ich tutaj. Zastanawiała się, dlaczego to dla nich
zrobił.
- Jestem diabłem. - Odpowiedział, jakby to było czymś zupełnie naturalnym.
Złem, który popycha ludzi do zbrodni i okrutnych czynów. Niestety nie jestem w
stanie zapanować nad narzuconym porządkiem świata, zatem nie potrafiłem
zapobiec temu, co się wydarzyło. Jednak, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem
ciebie i twoje dziecko, zdałem sobie sprawę, że... nic nie jest takie, jak być
powinno. Nie potrafię ci tego dokładnie wytłumaczyć - wyszeptał kładąc dłoń na
jej policzku. Być może poruszyła mnie twoja aura. Twa rozpacz i cierpienie, albo
nienawiść.
- Dziękuję - powiedziała przez drżące usta. Zupełnie nie wiedziała, co o tym
myśleć. Wciąż zastanawiała się, czy to wszystko dzieje się na serio.
Nagle mężczyzna sięgnął dłonią do swojej jamy ustnej. Po chwili wyciągnął coś
stamtąd i pokazał to na rozpostartej dłoni, Ewie. To była ta czarna, pulsująca kula.
- Oto ciało twoje, które za ciebie będzie wydane, Ewo.
Dopiero w tym momencie zrozumiała, co powinna zrobić. Ponownie padnęła na
kolana, a stojący przed nią mężczyzna wsunął jej w usta kleisty "opłatek". Zrobił
to w taki sam sposób, jak kapłan w kościele podaje komunię swoim parafianom.
Kiedy otworzyła usta, dotarło do niej, że przyjmuje ciało od diabła. Czy to znaczy,
że jej dusza zostanie potępiona? Setki pytań przelatywały przez głowę. Kilka
chwil po połknięciu jej brzuch delikatnie naprężył się i Ewa zauważyła, że jest w
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zaawansowanej ciąży. Zrozumiała, że ten opłatek, który zwymiotowała, a teraz z
powrotem go przyjęła, to było jej dziecko.
Chciała spojrzeć w oczy swojemu wybawcy, ale już go nie było. Kilkoro ludzi
zajmujących miejsca w tramwaju, obrzucało ją dziwnym wzrokiem, kiedy klęczała
na środku pojazdu. Czym prędzej zbliżyła się do Piotrusia i przytuliła go do siebie
bardzo mocno.
- Tak bardzo cię kocham - wyszeptała, połykając słone łzy.
Kiedy wysiedli z tramwaju, naszła ją myśl, gdzie w tej chwili mają się udać? Jej
mieszkanie najprawdopodobniej już dawno zostało sprzedane. Odzyskała dzieci,
ale teraz będzie musiała zatroszczyć się o ich byt i bezpieczeństwo oraz żeby nie
chodziły głodne. Kiedy wolnym krokiem przemierzała krakowskie ulice,
trzymając za rękę Piotrusia, zastanawiała się, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczy
tajemniczego mężczyznę. Diabła z tramwaju. Przypomniała sobie jego słowa:
...kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ciebie i twoje dziecko, zdałem sobie sprawę,
że... Nic nie jest takie, jak być powinno... Czy to oznaczało, że się niej zakochał? Z
jednej strony czuła się już bezpieczna. To wszystko dzięki niemu. Zaś z drugiej,
potwornie bała się tego uczucia. To nie był zwykły człowiek. To zło. Tylko,
dlaczego zwrócił na nią uwagę? Czy już więcej go nie zobaczy, czy też może dalej
będzie nad nią czuwał? Mijała właśnie potężny hipermarket, kiedy ze środka
zapachniało jej świeżo pieczonymi kajzerkami. Zdała sobie sprawę, że jest głodna.
Tuż nad wejściem migotał bilbord LOTTO. Sięgnęła do kieszeni i wydobyła ze
środka kilka złotych. Miała właśnie udać się po pieczywo, kiedy nagle usłyszała
jego głos. Dochodził z jej głowy. Powiedział tylko: 6, 12, 34, 36, 41, 42.
Znieruchomiała w połowie drogi i z uśmiechem na ustach przyjrzała się
migającemu bilbordowi. Teraz już była pewna, że nie jest sama. Ścisnęła malcowi
wilgotną rączkę i oboje ruszyli wypełnić kupon lotto. Potem, jakoś to będzie…
Dla córeczki Alicji
Przeczytasz – jak będziesz dorosła!
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Piotr Ferens

Wrocławianin, rocznik 1973. Człowiek (zbyt) wielu zainteresowań. Miłośnik komputerów.
Kocha podróże w dowolnym kierunku, książki, magię oraz duże, ciężkie motocykle i bujanie
w przestworzach na motolotni. Pianista amator, a także fan gier planszowych. Pisze od lat
młodzieńczych i tak już zapewne pozostanie, bo pisanie to podróż, w którą nie sposób nie
wyruszać każdego dnia. Autor powieści "Na Krańcach Luster”. Współautor „Horror na
Roztoczu II”, „Szlakiem odmieńców”, „Lustra Zbrodni”. Publikował między innymi w
magazynie Histeria „Zapach cienia i smak duszy”. A już wkrótce w zbiorze antologii
słowiańskiej ukażą się jego kolejne dwa tytuły: „Licho nigdy nie śpi” i „Powrót
Pradawnych”.
Nieustannie pracuje nad kolejnymi tytułami.
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UWIĘZIONA ŚMIERĆ
To była okazja!
Taka trafia się tylko raz w życiu. Być może innym częściej, jednak ja ze
swoim szczęściem na bakier nie miałem specjalnie na co liczyć. Dlatego kiedy
tylko zobaczyłem na jednym z internetowych portali ogłoszenie o sprzedaży
mustanga shelby GT-500 muscle z tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego siódmego
roku, i to w dodatku w bardzo okazyjnej cenie, natychmiast chwyciłem komórkę w
drżące z emocji dłonie i wystukałem numer do sprzedającego. Marzyłem o tym
cacku, odkąd jako kilkuletni dzieciak zobaczyłem taki wóz na jednym z
parkingów. Zakochałem się bez pamięci w jego drapieżnej sylwetce ujętej ostrą
linią kształtu karoserii.
Gdy słuchałem sygnału wywołania, przez moją głowę przelatywało
tysiące myśli na sekundę; zdawałem sobie sprawę z tego, że nie jest to auto tanie
w utrzymaniu, że pewnie będzie się czasami psuło, że w gruncie rzeczy jest
niebezpieczne, bo przecież nie ma choćby tak popularnych w dzisiejszych
konstrukcjach poduszek powietrznych. Wiedziałem doskonale, że przy moich
mizernych dochodach taki zakup to głupota, ale po pierwsze dysponowałem
uciułaną kwotą, jaką żądał sprzedający, a po drugie czułem, że albo teraz, albo
nigdy.
Największym zmartwieniem było to, czy auto jest rzeczywiście w tak
dobrym stanie, jak było to opisane w ogłoszeniu. Co prawda właściciel wypisał, że
samochód jest w stu procentach na chodzie. „Nic, tylko odpalać i śmigać” – tak
brzmiał ostatni wers zachęcającego ogłoszenia.
– Tim Herx, słucham. – W słuchawce zabrzmiał cichy męski głos.
– Dzień dobry. Mówi Rick Solgan. Dzwonię w sprawie mustanga
wystawionego na aukcji.
W słuchawce zapanowała cisza. Czyżbym źle wpisał numer?
– Ciemna zieleń, Shelby z sześćdziesiątego siódmego – wyjaśniłem. –
Nadal jest na sprzedaż? – zapytałem i z biciem serca czekałem na odpowiedź.
Mijające sekundy ciągnęły się niczym godziny. Słyszałem jedynie równy oddech
rozmówcy.
– Halo! – rzuciłem wreszcie poirytowany.
– Tak, tak – odpowiedział szybko. – Oczywiście, ogłoszenie jest nadal
aktualne. Zapraszam.
Dogadaliśmy wstępnie szczegóły i już następnego dnia skoro świt
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siedziałem w pociągu, który miał mnie zawieźć prosto do celu. Do pokonania
miałem dobrze ponad pięćset kilometrów.
Podróż była przyjemnością połączoną z niekończącą się udręką. Mijała na
bezustannych rozmyślaniach o tym, jak to będzie: zasiąść za kierownicą
wymarzonego samochodu. Już czułem pod palcami lekką chropowatość skóry
kierownicy, gładkość gałki zmiany biegów. Próbowałem trochę czytać gazetę z
wiadomościami, którą kupiłem na dworcu, ale mój umysł wciąż nieustannie
przywoływał zdjęcia wymarzonego mustanga.
***
Taksówkarz o hinduskich rysach zawiózł mnie pod wskazany adres. Przez
całą kilkunastominutową drogę zerkał na moje odbicie w lusterku, a kiedy tylko
podchwyciłem jego wzrok, uśmiechał się porażającą bielą równych zębów i kiwał
zapamiętale głową. Zatrzymał się, trąc przednią prawą oponą o wysoki krawężnik.
Zapłaciłem należną sumę i wysiadłem.
Taksówkarz odjechał niespiesznie, zmieniając biegi ze zgrzytem i nadal
zerkając na mnie w lusterku. Nie miałem pojęcia, czym sobie zasłużyłem na takie
zainteresowanie.
Powietrze było ciepłe i suche, choć temperatura w słońcu nie przekraczała
jakichś dwudziestu sześciu stopni. Wygładzone niczym tafla lodowiska niebo,
nieskażone ani jedną chmurą, przywodziło na myśl szklaną bańkę, z nudów
pomalowaną przez Boga na niebiesko.
Znajdowałem się na spokojnej ulicy jednorodzinnych domków z
pobielonymi fasadami, otoczonych eleganckimi płotkami, równo przystrzyżonymi
trawnikami i zadbanymi klombami obsypanymi feerią kwiatowych barw. W pełni
idylliczny obrazek. Niczym w filmie grozy, gdzie zbrodnia czai się tuż za rogiem.
Nie wiedzieć dlaczego pomyślałem, że nawet przed największą tragedią wszystko
wygląda najzupełniej zwyczajnie; Bóg dyskretnie przymyka oczy, świat kręci się
zapamiętale w swoją stronę, a ludzie nawet nie wiedzą, że czekają.
Dobiegł mnie dźwięk koszenia trawy. Otrząsnąłem się z rozmyślań.
Zerknąłem na zapisany w telefonie adres i podszedłem do zielonej furtki z
numerem czternaście.
– Pan po samochód? – usłyszałem głos mężczyzny w momencie, kiedy
właśnie miałem nacisnąć dzwonek.
Podniosłem wzrok. W cieniu skośnego daszku, na szczycie schodów,
przed drzwiami prowadzącymi do domu stał człowiek. Wyglądał na około
pięćdziesiąt lat, ubrany w białe spodnie i koszulę z nieco za dużym jak na
dzisiejsze czasy kołnierzykiem.
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– Tak to ja. Rick Solgan.
– Proszę wejść. Otwarte.
Pchnąłem furkę i ruszyłem wyłożoną elegancką kostką ścieżką w stronę
gospodarza.
Przywitaliśmy się. Dłonie miał zimne i suche jak ręce nieboszczyka.
Wyglądał mi na człowieka zmęczonego życiem. Jakby niedawno w jego życiu
wydarzyło się coś, co przyćmiło radość z każdego kolejnego dnia. Od czasu do
czasu przyłapywałem go na spojrzeniu, które błądziło gdzieś w przestrzeni, poza
wszystkim. Zadbana, siwa broda okalała jego twarz, nadając jej dobroduszny
wyraz. Skojarzył mi się z postacią świętego Mikołaja.
Weszliśmy do garażu. Tim zapalił światło i z szarości wyłoniła się
przepiękna sylwetka forda.
***
Jazdę tym samochodem można było określić tylko jako poezję! To było
coś cudownego! Mogłem porównać ją jedynie do wręcz religijnego, mistycznego
przeżycia, chociaż sam nigdy takiego nie doznałem. Tak to po prostu czułem.
Silnik mruczał miarowo, koła toczyły się po asfalcie, a z głośników radiowych
płynął utwór „I don't want to get hurt” zespołu Roxette.
Do domu dotarłem tuż po dwudziestej. Byłem zmęczony, szczęśliwy i
zachwycony moim wymarzonym autem. Kupiłem motoryzacyjne cacko w bardzo
atrakcyjnej cenie i w dodatku wszystko wskazywało na to, że wóz jest
rzeczywiście w idealnym stanie. Dokładnie tak, jak zapewniał jego dotychczasowy
właściciel.
Przez chwilę nawet rozważałem, czy nie przespać się w nim, ale uznałem,
że trochę opamiętania mi nie zaszkodzi. W końcu nie miałem już nastu lat. Zresztą
największą przyjemnością w korzystaniu z przyjemności jest jej odpowiednie
dawkowanie. Pogładziłem czule karoserię, pogasiłem światła i zamknąłem garaż.
***
Pięć dni później, w czwartek, coś obudziło mnie w środku nocy.
Spojrzałem na zegarek; lekko fosforyzujące bladą niebieską poświatą wskazówki
ustawiły się na pierwszą piętnaście. Sekundnik podrygiwał nerwowo, jakby każda
kolejna sekunda była dla niego wielkim zaskoczeniem. Z dołu dobiegały jakieś
hałasy. Zmarszczyłem brwi i nastawiłem ucha. Czyżby ktoś usiłował się włamać?
Wstałem i na palcach podszedłem do lekko uchylonych drzwi sypialni. Zacząłem
uważnie nasłuchiwać. Przez chwilę nie działo się zupełnie nic, aż nagle do moich
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uszu dobiegł stłumiony krzyk. Wydawało mi się, że źródło dźwięku znajduje się
gdzieś w garażu. Od razu przyszło mi na myśl, że ktoś widział, jak przyjeżdżam
tutaj swoim nowym nabytkiem i postanowił go zwyczajnie ukraść. Niestety, ale
takie rzeczy od czasu do czasu miały miejsce w tej dzielnicy. A dom, w którym
mieszkałem, był już dość stary. Alarm przestał działać dawno temu, a zamki
pewnie nie byłyby wielką przeszkodą dla w miarę wprawnego włamywacza.
Szybko wciągnąłem na siebie spodnie i czarną koszulkę, po czym
chwyciłem żelazny pręt, który stał oparty o ścianę. Tkwił tam już od kilku dobrych
miesięcy i czekał, aż w końcu go zamontuję, by zacząć ćwiczyć podciąganie.
Zszedłem po schodach i stanąłem przed drzwiami, które oddzielały
mieszkanie od garażu.
Cisza.
Zdawało mi się, że posłyszałem czyjś płacz. Jakby chlipanie. Przyłożyłem
ucho do zamkniętych drzwi jednocześnie sprawdzając, czy aby przez szparę na
dole nie widać błysków światła od latarek potencjalnych złodziei.
Nagle nastąpiło głośne uderzenie, a ja odskoczyłem do tyłu z mocno
bijącym sercem. Chwilę później odgłos powtórzył się; raz, drugi, trzeci. Kolejne
stawały się coraz głośniejsze. Jakby znajdował się tam ktoś, kto został zamknięty
w bagażniku i w panice usiłował wydostać się na zewnątrz.
Szarpnąłem drzwi, przekroczyłem próg i z rozmachem uderzyłem dłonią
we włącznik światła. Obrzuciłem szybkim wzrokiem całe pomieszczenie. Nigdzie
nikogo nie było. Odrzwia garażowe nadal były zamknięte, a wszystkie rzeczy na
swoim miejscu.
– Wypuść mnie!!! – Stłumiony przez blachy rozdzierający krzyk wypełnił
garaż.
Zdrętwiałem.
– PROOOSZĘ! – Teraz byłem pewien, że krzyk dochodził właśnie z
bagażnika mustanga.
Podszedłem do niego i drżącymi ze zdenerwowania dłońmi sięgnąłem do
zamka. W drugiej ręce trzymałem w gotowości moją prowizoryczną broń. W
ustach czułem okropną suchość. Z trudem przełknąłem resztkę gęstej jak melasa
śliny.
Kiedy klapa uniosła się w górę, mój wzrok napotkał tylko pustkę. W
środku nie było nikogo.
Odetchnąłem, jednocześnie czując, jak mijający strach wychładza moje
ciało. Jakby zimna śmierć przeszła tuż obok, ledwie muskając mnie swoim
podniszczonym, wiekowym płaszczem, pełnym kurzu, krwi i cierpienia.
Do rana nie mogłem już zasnąć. Ustawicznie rozmyślałem nad tym, co
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mnie spotkało. Kiedy zamknąłem oczy, natychmiast pojawiał się garaż spowity w
ciemnościach, a głuche odgłosy uderzeń odbijały się echem od milczących ścian.
Nie należałem do osób zbyt wierzących. Wszelkie opowieści o duchach
traktowałem raczej w formie ciekawostek. Jednak nie byłem w stanie racjonalnie
zakwalifikować tego, co właśnie mnie spotkało. Rozważałem, czy nie była to jakaś
forma przywidzenia, spowodowana zmęczeniem, przeżyciami i czymkolwiek tam
jeszcze. Nie miało to jednak najmniejszego sensu! Wiedziałem przecież, że to, co
mi się przydarzyło, miało miejsce w rzeczywistości, a nie tylko i wyłącznie w
moim umyśle. Chociaż jeżeli nasz własny umysł zaczyna nas okłamywać,
rzeczywistość, jaką kreuje, jest dla nas prawdą jedyną i nie do podważenia.
***
Minął tydzień, w trakcie którego moje życie nabrało nowego blasku.
Poznałem bowiem niezwykle uroczą i atrakcyjną Lily. Była brunetką, młodszą ode
mnie o dobre dziesięć lat i miała najbardziej zniewalające spojrzenie, jakie
kiedykolwiek dane mi było napotkać u kobiety. Kiedy tak na mnie patrzyła,
zaczynałem pragnąć zostać jej niewolnikiem i już do końca życia spełniać jej
wszystkie polecenia. Poznaliśmy się zupełnie przypadkiem, na stacji benzynowej,
kiedy zachwyciła się moim nowym samochodowym nabytkiem. Od słowa do
słowa i tak oto umówiliśmy się razem na spędzenie wspólnego wieczoru w
knajpce, przy dobrym jedzeniu i jeszcze lepszym winie.
Był czwartek, tuż po dwudziestej drugiej. Odwoziłem właśnie Lily do
domu. Nasza oficjalna, pierwsze randka powoli dobiegała końca. Było wspaniale,
ale żadne z nas nie zamierzało niczego przyspieszać.
– Może następnym razem ja wybiorę jakąś knajpkę? – zapytała, lekko
przekrzywiając głowę.
– Czemu nie? Ale ta chyba nie była taka zła?
– To prawda. Nie najgorsza. – Uśmiechnęła się.
W tym momencie do naszych uszu dotarł dziwny dźwięk. Brzmiał jak jęk i
dobiegał z tylnej części samochodu. Poczułem, jak całe moje ciało spina się
wewnątrz i skręca.
– Słyszałeś to? – Lily zmarszczyła wąskie kreski czarnych brwi. Na jej
czole odznaczyła się delikatna pionowa linia.
Jęk powtórzył się, tym razem głośniejszy. Lily złapała mnie za rękę i
spojrzała ze zgrozą w moje oczy. W jednej sekundzie skóra ścierpła mi na karku, a
włosy zaczęły powoli stawać na baczność. Mimowolnie zerknąłem we wsteczne
lusterko, sprawdzając, czy ktoś jakimś cudem nie siedzi na kanapie. Nikogo
jednak tam nie było.
144

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

– Trzymasz kogoś w bagażniku? – Oczy Lily zrobiły się okrągłe. Cofnęła
dłoń i odsunęła się. – Chyba nie jesteś jakimś psychopatą!?
Jęk powtórzył się, tym razem jeszcze głośniejszy i bardziej zawodzący.
Zaraz potem nastąpiło głuche uderzenie. RAZ! DRUGI! TRZECI! W
panice wcisnąłem pedał hamulca, jednocześnie szarpiąc kierownicą w bok. Z tyłu
za mną rozległ się głos klaksonu. Z chrzęstem opon zatrzymaliśmy się na poboczu.
– Nie jestem żadnym psychopatą – powiedziałem łagodnym tonem mimo
dławiącego mnie przerażenia. – Zostań tutaj, sprawdzę, co się dzieje– poleciłem i
wyskoczyłem na zewnątrz.
Ciepły wiatr niczym oddech Boga otulił moją twarz i znikł, rozwiewając
się pod rozgwieżdżonym niebem. A może było to tchnienie kogoś innego?
Serce waliło mi jak oszalałe. Odniosłem irracjonalne wrażenie, że przy
każdym rozkurczeniu głośno i boleśnie obija się o żebra. Dłonie pokrył wilgotny
pot, a usta wyschły w jednej chwili. Doskoczyłem do bagażnika i uniosłem klapę
w górę.
Nic. Pusto. Tak samo jak wtedy, w garażu.
W tym samym momencie do moich nozdrzy dotarł odór zgniłego mięsa
przemieszanego z… chyba papierosowym dymem. Jakby w bagażniku znajdowały
się rozkładające się zwłoki.
– Fuj, co to za smród? – Lily wbrew mojej prośbie wyszła jednak z
samochodu i teraz stała z boku. Cofnęła się o kilka kroków przykładając dłoń do
twarzy.
Spojrzałem na nią. Fetor znikł równie niespodziewanie, jak się pojawił.
Lily postanowiła wrócić do domu taksówką. Nie wiem, czy uwierzyła
moim zapewnieniom, że naprawdę jestem normalnym facetem, i że nie mam
pojęcia, co się dzieje. Patrzyła na mnie z dystansem, stojąc w bezpiecznej
odległości. W desperacji wspomniałem jej o wydarzeniu, które miało miejsce
tydzień temu w garażu.
– Powinieneś zadzwonić do tego gościa, od którego kupiłeś ten wóz –
stwierdziła.
– Tak sądzisz?
– Może on coś wie? Może ten samochód uczestniczył w jakimś wypadku i
ktoś w nim zginął?
– Ale auto jest bezwypadkowe. Sprawdzałem w rejestrze. Zresztą... –
Machnąłem ręką. – Jakie to może mieć znaczenie, czy ktoś w nim zginął, czy nie?
Myślisz, że jakaś potępieńcza dusza siedzi sobie teraz w bagażniku i wyje
akuratnie w czwartki?
– Tak czy inaczej, zadzwoń. Nic na tym nie tracisz.
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***
Z samego rana z pewną niechęcią wykonałem telefon na numer, z którego
korzystałem w trakcie zakupu pojazdu. Po kilku sygnałach ktoś w końcu odebrał.
– Tak słucham? – Kobiecy głos miał aksamitną, kojącą barwę.
– Mówi Rick Solgan. Chciałem rozmawiać z Timem Herxem.
– Tim nie żyje.
– Słucham?
– Wypadek – wyjaśnił głos z taką samą szelestliwą łagodnością.
– Jaki wypadek?
– W zasadzie drogowy. Został przygnieciony przez auto, które wpadło w
poślizg, uderzyło w przystanek i dachowało. Tim szedł właśnie do sklepu po piwo.
– Po piwo? – powtórzyłem bezwiednie, jakby ta informacja nie miała
zupełnie najmniejszego sensu.
– Właśnie. Uwierzyłby pan w takie coś? Jak można zginąć, idąc po prostu
do sklepu po piwo?
Potrząsnąłem głową, wracając myślami do sprawy, w której dzwoniłem.
– Przykro mi. Może jednak pani zdoła mi jakoś pomóc. Niespełna dwa
tygodnie temu kupiłem od Tima mustanga. Zna pani może jego historię?
Po kilku sekundach przedłużającej się ciszy, głos odpowiedział:
– Nie, niestety. Wiem tylko, że Tim kupił go po okazyjnej cenie, ale nie
wiem od kogo.
– Rozumiem. Dziękuję.
***
Lily spoglądała na mnie ze współczuciem. Poszliśmy na spacer do parku i
usiedliśmy na ławce z krzywo wyrytym na oparciu sercem oraz inicjałami „M.
C.”, a pod spodem „I. D.”. Przez niebo przemykały wielkie białe chmury, wiatr
szmerał pośród liści, trącając je i zaczepiając, a te protestowały wstydliwy,
nieustannym śpiewnym szumem.
Opowiedziałem jej o telefonie do byłego właściciela mustanga.
– Jestem strzępem człowieka – wyszeptałem zmęczonym głosem. – Mam
już tego dosyć.
Lily pokiwała głową.
– Za to ja coś znalazłam.
Sięgnęła do torebki i wyjęła z wnętrza niewielki ekran tabletu.
– Spójrz. – Przysunęła go w moją stronę.
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Zobaczyłem jakiś artkuł, którego tytuł brzmiał: „Porwana Natally Pogger
nie żyje”. Obok, w ramce, widać było twarz uśmiechniętej dziewczyny o
ciemnobrązowych, kręconych włosach. W jej dużych zielonych oczach odbijał się
cały świat. Poniżej zamieszczono zdjęcie, które mnie przeraziło. W kadrze widniał
ford mustang z otwartym bagażnikiem i dwóch mężczyzn kładących właśnie
czarny worek ze zwłokami na nosze z kółkami. Nie miałem najmniejszych
wątpliwości. To był mój ford.
– Miała siedemnaście lat – powiedziała cicho Lily. – Facet porwał ją w
drodze ze szkoły do domu. Podobno wcześniej obserwował ją przez kilka dni,
zanim zdecydował się zaatakować. Jak ustalili śledczy, woził ją przez tydzień w
bagażniku, od czasu do czasu gwałcąc i przypalając papierosami oraz podduszając.
Zmarła w czwartek.
Podniosłem wzrok na Lily. W oczach zapiekły mnie ostre drzazgi łez.
– Musisz się go pozbyć, Rick.
– Wiem – przytaknąłem, jednocześnie przełykając ciężką gulę flegmy.
– Nie możesz go sprzedać. Musisz…
– Wiem – powtórzyłem.
***
Na złomowisku u Teda, którego hasło reklamowe brzmiało:
„Gwarantujemy! Nie poznasz swojego samochodu”, piętrzyły się wraki aut,
tworząc niekończące się kolumny zardzewiałych wież. Tu i ówdzie widać było
wystające różne kable, wiszące smętnie klosze lamp, a rozebrane części silników
wyglądały jak niedokończone budowle zupełnie obcej cywilizacji. W tym istnym
labiryncie stali i rdzy tkwiły setki wraków, a z każdym z nich związana była jakaś
historia, jacyś ludzie; ktoś je wyprodukował, ktoś je kupił, być może potem
odsprzedał. Jedne trafiły tutaj ze starości, inne w wyniku wypadku.
Lily chciała mi towarzyszyć, ale uznałem, że wolę zrobić to sam. Nie
nalegała. Została w parku.
– Takie auto chce pan oddać na złom!? – wykrzyknął do mnie gruby facet
w brudnym kombinezonie o nieokreślonym kolorze. Na lewej piersi, tuż nad
kieszonką, która mogła pomieścić co najwyżej jedną tabletkę aspiryny, widniała
trzyliterowa niegdyś żółta aplikacja obwieszczająca jego imię: TED.
– Tak – odpowiedziałem krótko bez wdawania się w dyskusje.
– A co mu dolega?
Lewy policzek miał naznaczony prostą kreską blizny ciągnącej się
nieomal od ucha, aż do kącika samych ust. Kiedy mówił, końcówka blizny
tańczyła, nadając mu nieco groteskowy wygląd wesołego szaleńca o złośliwym
147

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

uosobieniu.
– Długo by opowiadać – odparłem, podchwytując kątem oka jego
zaciekawione spojrzenie.
– Wie pan… – zaczął. – Może się dogadamy? Chętnie bym go od pana
odkupił.
– Nie! – krzyknąłem. – Ono musi zostać zniszczone!
– Ale dlaczego!? Kradzione? – zniżył głos do szeptu. – Dam panu dwa
razy tyle, ile za złom. Opłaci ci się, człowieku.
– Nic pan nie rozumie – westchnąłem. – Ten cholerny samochód jest jak...
– starałem się znaleźć odpowiednie określenie – ...jak femme fatale.
– Jak fam co?
– To takie określenie, oznaczające kobietę fatalną, która mężczyźnie może
przynieść tylko same problemy.
– No i?
– A ja nie chcę mieć problemów. I nikomu innemu też ich nie życzę.
Wymruczał coś o ludziach, którym poprzewracało się w głowie i o tym, że
za czasów jego młodości taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia.
– Świat zwariował – skomentował. – A ludzie razem z nim.
– Pewnie ma pan rację.
– Dobra – westchnął, obrzucając tęsknym spojrzeniem sylwetkę forda. –
To trochę potrwa. Muszę wymontować akumulator, spuścić płyny, i tak dalej.
– Zrób pan, co trzeba, i zniszcz w końcu to auto – warknąłem, czując, że
tracę już cierpliwość.
Mężczyzna przyglądał mi się przez chwilę uważnie, po czym wzruszył
ramionami i podszedł do samochodu. Otworzył maskę i niespiesznie zabrał się za
demontowanie akumulatora.
Przyglądałem się temu z poczuciem rosnącej satysfakcji przemieszanej z
żalem. Mimo wszystko szkoda było takiego wozu. Gdyby nie jego nieszczęśliwy
los, mógłby jeszcze przez wiele lat służyć mi i jeździć po drogach, a tak…
***
Mustang został umieszczony w specjalnej niszczarce. Z dołu, gdzie
stałem, widać było jego ciemnozielone uwypuklenie dachu i kawałek
chromowanego przedniego słupka.
– Na pewno? – zapytał Ted, zatrzymując dłoń nad czerwonym przyciskiem
rozruchu.
Skinąłem w milczeniu głową.
Facet westchnął męczeńsko i pokręcił głową. Pewnie uważał mnie za
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kompletnego wariata, ale mało mnie to obchodziło.
Ted nacisnął włącznik i zachodzące na siebie naprzemiennie dwa wielkie
walce zaczęły miarowo obracać się w przeciwnych kierunkach. Zaraz też wgryzły
się z chrzęstem w przód forda, który zaczął lekko podskakiwać, jakby tańczył. A
może po prostu chciał się wydostać w desperackiej próbie ratunku? Jeden z
metalowych kłów wbił się w oponę. Powietrze uszło z głośnym sykiem, jakby
dusza opuszczała właśnie metalowe ciało, w które kiedyś człowiek tchnął
nieszczęśliwe, mechaniczne życie.
Metalowe zęby wgryzały się centymetr po centymetrze w metal i plastik, z
każdą chwilą wyszarpując kolejny ich kawał i zgniatając na miazgę w swych
cierpliwych trzewiach.
Staliśmy w milczeniu. Ted od czasu do czasu rzucał mi spojrzenie o
wyrazie trudnym do interpretacji. Najsilniej dostrzegałem w nim zwykłe
niezrozumienie mojej decyzji. Cieszyłem się, że nie zadawał zbyt wielu pytań.
Maszyna w chrzęstliwych haustach zgrzytliwie połykała kolejne kęsy
karoserii. W gardzieli zniknęło już ponad pół samochodu.
Z każdym obrotem walców czułem rosnącą ulgę. Żal po stracie
wymarzonego wozu wygasał i rozpadał się. Niszczarka dotarła do tylnej szyby,
która pękła w jednej chwili, sypiąc rzęsiście kawałeczkami szkła, które
zachrobotały o stalowe ściany maszyny. Kręcące się w monotonnym tempie walce
zaczęły ze zgrzytem wciągać bagażnik.
Nagle dało się słyszeć jakieś stukanie. Ted zerknął na mnie, ale ja tylko
wzruszyłem ramionami. Wtedy rozległ się przeraźliwy kobiecy wrzask.
Krew natychmiast uciekła z twarzy Teda. Pobladł jak nieboszczyk w pół
sekundy.
– O Bożesz kurwa jego mać! – wykrzyknął, jednocześnie z impetem waląc
dłonią w przycisk STOP.
Maszyna znieruchomiała. Ted natychmiast zaczął niezgrabnie wspinać się
na górę, nerwowo łapiąc za kolejne odrapane uchwyty. Dotarł do krawędzi i
spojrzał w dół.
– Co żeś pan narobił! – jęknął, wykrzywiając twarz, a jego blizna
uśmiechnęła się szaleńczo. – Co żeś pan najlepszego narobił!
Ruszyłem w jego stronę na sztywnych nogach i z niemałym trudem
wlazłem na górę. Nie chciałem tego, ale musiałem to zobaczyć. Przeczuwałem,
jaki widok może mnie czekać i bałem się go jak cholera. W końcu skierowałem
wzrok wprost na resztki samochodu.
– O kurwa! – wyszeptałem, czując, jak opuszczają mnie siły. W oczach mi
pociemniało, a świat rozsypał się na małe punkciki, z których każdy zabrał cząstkę
mnie samego.
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***
– Niesamowita sprawa. – Mark Grab zapamiętale ssał końcówkę ołówka
zakończonego gumką. – Nadaje się na pierwszą stronę jak nic.
Wszedł właśnie do gabinetu naczelnego lokalnej gazety „Between us” i
rozłożył na jego biurku kilka zdjęć. Część z nich pochodziła z internetowej aukcji i
przedstawiała piękny ciemnozielony samochód marki Ford Mustang GT-500
Shelby. Reszta z nich została wykonana na złomowisku u Teda.
– Dlaczego tak sądzisz?– zapytał naczelny Peter Whick.
Był szczupłym, wręcz wychudzonym mężczyzną. Jego lekko zapadnięte
policzki znacząco uwydatniały cienie wokół oczu. Zawsze tak wyglądał. Choćby
pochłonął nie wiadomo ile jedzenia, to i tak jego organizm przerobił wszystko bez
najmniejszego problemu.
– Wyobraź sobie, że pewien gość z naszego miasta, niejaki Rick Solgan,
kupił po bardzo okazyjnej cenie samochód, w którym pewien psychol załatwił
swego czasu jakąś tam dziewczynę. Wiesz… tę nastolatkę, o której było tak
głośno. Jak ona się nazywała?
– Natally Pogger? – podpowiedział Peter.
– O właśnie! Dokładnie ta! Potem, ni stąd ni zowąd, zdaje się, że jakoś tak
z miesiąc później, wspomniany Rick pojechał na złomowisko, żeby swój okazyjny
zakup, ni mniej ni więcej, tylko zezłomować.
– To, ten wóz? – Peter wziął do ręki jedno ze zdjęć, na którym widniał
samochód.
– Aha – przytaknął Mark. – Mustang shelby GT-500 muscle z
sześćdziesiątego siódmego.
Naczelny pokiwał głową wysuwając nieco dolną szczękę.
– Piękne auto.
– No właśnie. Piękne. A ten gość, uparł się, żeby je zezłomować.
– Po cholerę?
– No właśnie. Słuchaj teraz. W trakcie tego złomowania rozległ się
okropny wrzask, a kiedy zatrzymano niszczarkę, okazało się, że jest tam pełno
krwi.
Peter uniósł w milczeniu brwi.
– I teraz zdecydowanie najlepsze! Przyjechała policja i ci z labu. Pobrali
próbkę krwi i oczywiście rozebrali całą tę maszynerię co do ostatniej śrubeczki.
No i wyobraź sobie, że nie znaleźli ani kawałeczka ciała.
– Jak to?
– A tak to! Ale teraz będzie jeszcze lepsze. – Mark uśmiechnął się szeroko,
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oblizując wargi. – Po analizie okazało się, że ta znaleziona krew należy do kogo? –
Wycelował palec w naczelnego.
– Nie mam pojęcia.
– Do Natally Pogger.
Peter popatrzył na dziennikarza jak na wariata.
– Co ty pieprzysz? Chcesz mi powiedzieć, że to ten cały Rick ją załatwił?
Przecież tego zwyrodnialca, który zamęczył na śmierć Natally, złapali na gorącym
uczynku i to kawał drogi stąd.
– Właśnie.
– Więc?
Mark rozłożył ręce w geście bezradności.
– Nie wiadomo.
Przez kilka minut panowało milczenie. Peter przyglądał się uważnie
kolejnym zdjęciom.
– Kiedyś – odezwał się Mark. – Nie pamiętam już gdzie, ale słyszałem
takie zdanie: „Kupując samochód, w którym ktoś zginął, kupujesz także śmierć tej
osoby”.
– Ale co to może znaczyć?
Mark wzruszył ramionami.
– Że lepiej brać z salonu?
Peter uśmiechnął się krzywo.
– No dobra, a co z tym całym Rickiem? – zapytał.
– Z tego, co się dowiadywałem, jakoś się tam pozbierał. Nie chce z nikim
gadać, tak więc póki co na wywiad szans nie ma.
– Wcale mu się nie dziwię.
– Wiesz, współczuję mu. To, co go spotkało, musiało na nim odcisnąć
swoje piętno.
– Chyba nie tylko na nim.
Telefon komórkowy Marka zadźwięczał w takt jednej z popularnych
melodii.
– Taak? – rzucił, a zaraz potem zmarszczył brwi i pokiwał w
zastanowieniu głową. – Kiedy? Rozumiem. Dzięki.
Peter spojrzał na niego pytająco.
– Nie uwierzysz – sapnął Mark wstając z krzesła.
– To zależy w co?
– Rick Solgan nie żyje. Parę minut temu w centrum potrąciła go
ciężarówka.
***
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Po kilku tygodniach drobiazgowych analiz, niszczarka została na powrót
złożona i oddana do użytku właścicielowi złomowiska. Stanęła na starym miejscu.
Usunięto z niej także wszelkie biologiczne ślady w postaci krwi oraz innych
zanieczyszczeń.
Pracowity dzień chylił się już ku końcowi. Ted zmielił dziś trzy
samochody i musiał przyznać, że niszczarka działa zupełnie bez zarzutu.
Właśnie zmienił ubranie z roboczego na zwykłe i powoli przygotowywał
się do wyjścia. Powyłączał wszystkie światła i właśnie zamykał swój niewielki
kantorek, kiedy do jego uszu dotarło jakieś miarowe stukanie. Niezbyt głośne, ale
zupełnie wyraźne. Dźwięk bez wątpienia dobiegał z niszczarki. Zaintrygowany
obejrzał się, wyjmując jednocześnie klucz z zamka i chowając go do kieszeni. Po
chwili pukanie ustało. Ted ostrożnie podszedł do zamarłej w bezruchu maszyny.
Rzucił okiem na panel sterujący. Przez plastikową, półprzeźroczystą pokrywę
widać było, że wszystko zostało wyłączone. Podszedł ostrożnie jeszcze bliżej.
Nagle w ciszy zapadającego wieczoru z wnętrza niszczarki rozległo się
ciche, dziewczęce łkanie.
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Marek Ścieszek

Rocznik 1975. Redaktor naczelny elektronicznego miesięcznika „Szortal Na Wynos”.
Wykonawca idei kwartalnego Wydania Specjalnego Szortalu Na Wynos. Pisarz. Wielbiciel
literatury grozy, kryminału retro, fan współczesnej polskiej literatury historycznej.
Próbujący własnymi siłami z różnym skutkiem tworzyć mariaże wymienionych gatunków
oraz konwencji literackich.
Do tej pory opublikował zbiór opowiadań, pt. „Wehrwolf”, przy współpracy z
wydawnictwem Radwan 2014. Brał udział w kilku projektach literackich, których pokłosiem
były opowiadania w antologiach elektronicznych (trzy kolejne części „Halloween po Polsku”
oraz „O choinka! Czyli jak przetrwać święta”) oraz tradycyjnych, papierowych („Szortal
Fiction” oraz „Po100słowie”, obie pod szyldem wydawnictwa Solaris). Publikował w
czasopismach zarówno tradycyjnych (SFFiH oraz Magazyn Fantastyczny), jak i
elektronicznych (Głos Fantastyki, Drugi Obieg Fantastyki, Magazyn Histeria). Współpracuje z
Oficyną Wydawniczą RW2010, specjalizującą się w ebookach, efektem zaś tej współpracy,
nie licząc opowiadań promocyjnych, jest mikro-powieść „Pola śmierci”.
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Anatomia szaleństwa
Z tego, co mówi, chłopak ma nie więcej jak siedemnaście lat, lecz wygląd
uczynił z niego osobę dorosłą, może nawet czterdziestolatka. Suchotnicza twarz,
obciągnięta szarawą skórą, wystające kości policzkowe, wąskie usta, kryjące
zdumiewająco zdrowe, kompletne uzębienie. Głównym jednak winowajcą
złudzenia są oczy, smutne, pozbawione blasku, głębi, pozorów życia. Jeśli oczy są
oknami duszy, te, które mieliśmy przed sobą, ktoś zamalował olejną farbą by nie
było widać co znajduje się po drugiej stronie.
Czasami się uśmiecha. Wolałbym aby tego nie robił. W uśmiechu nie biorą
udziału oczy, właśnie dlatego, że są takie, jakie są: zimne, obce, pozbawione
wyrazu.
Nazywa się Karl Kownacki. Przedstawił się. Dopóki nie nadejdzie
odpowiedź z dowództwa, nie mamy podstaw aby mu nie wierzyć. Wydział V
RSHA1 milczy, nie pozostaje nam więc nic innego, jak uznać jego słowa jako
pierwszy element ku dojściu do prawdy. Według zeznań świadka w osobie starszej
pani Magde Straub, poderżnął gardło jej mężowi, po czym, nie przejmując się, iż
kobieta widzi wszystko, wyłupił starcowi oczy i je zjadł. Po spożyciu oczu, zajął
się konsumpcją reszty Wilhelma Strauba, emerytowanego zawiadowcy stacji
Landsberg an der Warthe2. Tak go to zajęło, iż nie zauważył ucieczki jedynego
świadka. Trudno nie dać wiary staruszce; gdy dotarliśmy na miejsce, właśnie
przeżuwał coś, co mogło być skrawkiem ludzkiej wątroby. Jej właściciel leżał w
kałuży stężałej krwi na podłodze i w przeciwieństwie do szacownej małżonki,
miast świadkiem, mógł być już co najwyżej dowodem w sprawie o brutalne
morderstwo.
Chłopak, po obfotografowaniu z każdej możliwej strony, oraz zebraniu
śladów uczty, został na kripo3 doprowadzony do ładu. Zmyto zeń ślady krwi i
posadzono na ławce na wprost mego biurka.
1

RSHA (niem. Reichssicherheitshauptamt) – Główny Urząd Bezpieczeństwa
Rzeszy. Utworzona 27 września 1939 na mocy rozkazu Heinricha Himmlera
(obowiązującego od 1 października 1939) centrala państwowej policji bezpieczeństwa.
2
Landsberg an der Warthe – (niem.) Gorzów Wielkopolski.
3
Kripo (niem. Kriminalpolizei) – Niemiecka policja kryminalna działająca w czasie
II wojny światowej; też: kripo to posterunek tej policji. Po utworzeniu RSHA w 1939, Kripo
stało się V wydziałem wewnątrz jej struktur.
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Od pierwszego wypowiedzianego przezeń słowa niebawem minie godzina.
Mówi dużo, z wyraźną ochotą. W jego głosie pobrzmiewa jednak wystudiowana
obojętność, jakby zaproszono go, by przy herbatce oraz ciasteczkach mile spędził
czas. Jakby właśnie nie dokonał bezwzględnego czynu, godnego bestii rodem z
najgłębszych kniei.
Młody Kownacki mówi. My słuchamy: ja siedząc za biurkiem, pozostali
stojąc wzdłuż ścian. Jest jeszcze Brygitte von Maunsfield, cywilna pracownica
naszego kripo, tworząca stenogram z przesłuchania.
Dziwna sprawa: dzieciak wie jak się nazywa, zna imiona członków
najbliższej rodziny. W zasadzie tyle. Nie potrafi podać miejsca zamieszkania,
własnego wieku, wielu innych faktów, które pozwoliłyby go zidentyfikować.
Potrafi opisać znane sobie okolice, z nazwaniem ich ma już problemy. Jak z
rękawa sypie opisami sytuacji z przeszłości. Są to jednak wycinki nie
uszeregowane, wyrwane z kontekstu, zupełnie jakby opisywał je podniecony
wspomnieniami zabaw pięciolatek. Posądzeniom o podniecenie przeczy
bezwzględna obojętność głosu.
Kłamie? Jeśli tak, jest świetnym aktorem. Ale i na takich są metody, które
potrafią odpędzić chęć konfabulacji. Jest tego bliski, nie zdaje sobie sprawy z tego
jak bardzo. Opowiada głosem suchym, monotonnym, zapatrzony przed siebie.
Treści jednak sprawiają, że słuchamy, miast wziąć go na dołek i wykręcić z
prawdy jak ścierkę z wody.
***
Jego sąsiad hodował króliki.
Jak nazywa się sąsiad? Gdzie mieszka?
Chłopak kręci głową, marszczy czoło, wyraźnie niezadowolony, iż ktoś mu
przerywa. Milknie, ale tylko na chwilę. Nie indagowany tymczasowo, podejmuje
opowieść.
Klatki stały, przylepione do bocznej ścianki chlewika. Niedaleko od siatki,
za którą trzymany był pies. Duży jak cielak, wypuszczany z kojca na noc, by
pilnował zagrody. Rząd skrzyń, wypełnionych po brzegi puchatymi, nieustannie coś
przeżuwającymi stworzeniami.
Sąsiad zawołał kiedyś dzieciaka, by mu pokazać kilkanaście bezwłosych
maleństw. Pozwolił mu głaskać je po drżących łebkach, brać do rąk. Sam stał obok
i patrzył, zaśmiewając się do rozpuku. Takie drobinki, które mógł bez problemu
zamknąć w dłoniach. Chłopak był wniebowzięty. Tulił je do piersi, przemawiał jak
do dzieci. A one sprawiały wrażenie zasłuchanych. Wszystkie zdawały się być tej
samej wielkości, oprócz jednego. Ten nazwany został, z racji rozmiarów,
Gigantem.
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W niedzielę, gdy sąsiad z całą rodziną poszedł do kościoła, dzieciak wkradł
się na jego podwórko, po czym wszystkie trzynaście popiskujących kruszyn, po
kolei rzucił psu. Przelatywały ponad siatką, bezwładnie niczym woreczki z
piaskiem, a psisko chwytało je paszczą w locie. Chaps! Jedno za drugim. Chaps!
Chaps!
Gigant zniknął w czeluściach psiego brzucha na końcu, niczym kapitan,
który opuszcza tonący okręt jako ostatni.
***
Spoglądam mu w oczy, nie starając się nawet przerywać beznamiętnego,
monotonnego opisu zdarzeń. Szukam śladów kpiny, próbuję wychwycić kłamstwo.
Potrafię. Przed wojną, nim dochrapałem się szarży obersturmführera SS i policji,
byłem prywatnym detektywem. Odzywa się we mnie ten Karl Monitz sprzed
zasilenia szeregów partii. Nawet jako dowódca landsberskiej kriminalpolizei,
łatwiej mi przychodzi dedukować w ciszy, aniżeli wśród wrzasków ludzi, którym
wyłamuje się palce i zdziera paznokcie.
Dzieciak mnie fascynuje. Wyrachowany, zimny, spokojny. W bardziej
sprzyjających okolicznościach, czy raczej poprowadzony inną ścieżką, mógłby
dojść do najwyższych godności w armii. NSDAP wchłaniała takich jak on. Takich
jak ja sam. Żywiła się nami, ale to nie była forma pasożytnictwa, a raczej
symbiozy. W ramionach narodowego socjalizmu uwypuklały się nasze
podstawowe cechy. Jeśli wcześniej nawet bywały ukryte, wkrótce stawały się
dominującymi, ku chwale III Rzeszy, która miała trwać tysiąc lat i dłużej.
***
Miasteczko bez nazwy, którą chłopak mógłby nam podać. W okolicy rzeka
oraz dwa jeziora, w przewężeniu połączone ze sobą konstrukcją z desek, nazwaną
przez miejscowe dzieciaki Tamą. Fakty! Co prawda szczątkowe, ale już można je
jakoś przypisać do rzeczywistych miejsc.
***
Tama idealnie się nadawała do skakania do wody na główkę. Wznosiła się
jakieś dwa metry ponad lustro wody, majestatyczna niczym zamkowa wieża.
Oczywiście, nikt przy zdrowych zmysłach nie skakałby w kierunku mniejszego z
jezior. Z opisu chłopaka wynikało, iż stał tam pomost, niepołączone z lądem molo,
z którego również można było skakać.
Woda zawsze była zimna, ciemna, a dna lepiej było nie zwiedzać, kryło się
bowiem pod grubym pokładem mułu oraz gnijących szczątków roślinności.
Znałem takie miejsca. Jeziorka torfowe, w których sam, jako knypek,
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uwielbiałem się pluskać. Niebezpieczne, zdające się bowiem pozbawionymi dna.
Ileż w nich zakończyło się istnień ludzkich. Ileż było tego bliskich.
Do Tamy wiodła droga polna. Najpierw się mijało pałac miejscowego rodu
szlacheckiego, nieco dalej kilka domów, później zaczynały się łąki po jednej
stronie, po drugiej – przyjeziorny lasek. Mijało się strumyk, pod dróżką płynący
betonową rurą, skręcało w prawo, cały czas idąc skrajem lasu i podmokłych łąk.
Latem wypasano na nich krowy. Jakieś osiemset metrów od strumyka trzeba było
wejść pomiędzy drzewa. Teren był grząski, dlatego wąską dróżkę aż do Tamy
pokonywało się ułożonymi bezpośrednio na ziemi balami, wzmocnionymi
dodatkowo po obu stronach wbitymi w błotnisty grunt palikami. U kresu wędrówki
wyłaniały się szuwary oraz wspomniana konstrukcja, na którą można było dotrzeć
wyłącznie brodząc w wodzie.
Chłopiec, którego młody Kownacki, obserwował blisko godzinę, ukrywając
się wśród gęstego sitowia, był odeń kilka lat młodszy. Nosił imię Alfred. Siedział na
molo, po lewej stronie od Tamy, na wprost mniejszego jeziorka i łowił ryby. Jego
wędkę stanowił kij leszczynowy, zaś postawione obok na deskach wiaderko
stopniowo wypełniało się błyszczącą w słońcu rybną drobnicą.
Mały Alfred był nagi od pasa w górę. Jego skóra przybrała brązową barwę
na letnim słońcu. Jak bliski był wtedy złego losu? Zapewne nigdy się tego nie
dowie. Oganiający się od owadów Kownacki, w tym okresie życia, rozważał
przeniesienie swych chorych skłonności ze zwierząt na ludzi. Pławienie w wodzie
kotów, podrzynanie gardeł psom straciło dlań swój nietuzinkowy urok. Łaknął
czegoś, co da mu solidniejszą dawkę satysfakcji.
Jak by to było zabić człowieka?
Dojrzewając do tej decyzji, utracił szansę, gdy spomiędzy drzew wyłoniła
się grupka dzieciaków. Dwóch z wędkami zaraz dołączyło do małego szczęściarza.
Reszta skorzystała z okazji by poskakać z Tamy do większego z jezior.
Kownacki wycofał się powoli, zagłębił w las kilkanaście metrów od
wyznaczonej balami ścieżki. Nie bacząc na to, że błocko sięga mu powyżej łydek,
że korzenie drzew oraz ukryte w błocie gałęzie oraz kamienie ranią mu stopy do
krwi, dotarł do łąk. Był zły. Gniew rozsadzał mu piersi. Był tak blisko poznania
czegoś nowego, wspaniałego.
Na łące pasły się krowy. Kownacki ujął w dłonie solidny drąg i podszedł do
najbliższej. Uderzył ją w łeb, a potem, gdy już leżała w trawie podrygując nogami,
uderzył jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze… Okazało się, że krwi w krowie jest dużo
więcej niż w przeciętnej wielkości kocie.
Następnego dnia nie mógł podnieść ręki powyżej ramienia. Ale ból minął, a
potrzeba odbierania życia innym stworzeniom pozostała, z każdym dniem
silniejsza.
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Bez wątpienia, pierwszego człowieka zabił wkrótce potem. Jednak jego
opowieść nie toczy się po linii prostej, lecz przeskakuje z meandra w meander, jak
ogromny jesiotr, zbyt niecierpliwy by dotrzeć do celu zgodnie z wytyczonym
korytem rzeki. Wkrótce poznajemy historię dziewczyny, przymusowej pracownicy
miejscowego bauera.
***
Polka. Rówieśniczka naszego zatrzymanego. Musiało to być zatem już po
trzydziestym dziewiątym, gdy na naszych rdzennych terenach osadzono niezliczoną
ilość pracowników z ziem podbitych.
Jak miała na imię? Dzieciak nie pamięta. Może w ogóle nie miała imienia?
Przez chwilę widać w jego oczach, jakby rozważał taką ewentualność.
Miała ogromne piersi, które podskakiwały w tańcu gubiącym
synchronizację, gdy wypędzała na łąki bydło swego gospodarza. Przez pewien czas
kołysały się razem, by po kilkunastu krokach dziewuchy nabierać samodzielności.
Każde w innym rytmie. Kiedy się zatrzymywała, one również zamierały w
bezruchu. Przyjmowały kształt, który odzywał się dreszczem w podbrzuszu
chłopca, gdy kładła się w trawie, pozwalając krowom paść się niedaleko.
Udusił ją. Jej paznokcie poznaczyły mu policzki krwawymi pręgami. W jej
rozwartych w bezgranicznym zdumieniu oczach odbijały się dwa malutkie
wizerunki Kownackiego. Jej pęczniejący język wyczyniał cuda na wargach.
Okazało się, iż w tych jej okazałych piersiach nie było mleka, choć ssał
zapamiętale. Pojawiła się za to krew. Słona, lecz smaczna. Pił ją więc łapczywie,
aż miękkie półkule stały się białe jak twaróg a wszystkie żyłki uwidoczniły się
niczym błękitna sieć pajęcza.
***
To już informacja, która pozwoli określić miejsce i czas. Wystarczy
wykonać kilka rozmów telefonicznych. Nazwiska pamiętane jeszcze z lat
dwudziestych, z dobrych czasów Monitza – detektywa.
Jak wiele spraw z kartotek z ostatnich dwóch, czy trzech lat zawiera
informacje o dziewusze, znalezionej pośród krów, uduszonej, z krwią wyssaną
przez sutek?
Chłopak wpatruje się w Gritt, naszą pomoc biurową, na jego wargach
pojawia się rozmarzony uśmiech. Oczy pozostają bezmyślne. Ona tego nie widzi,
zapatrzona w rzędy przez siebie tylko rozumianych znaczków, lecz tuż obok siedzi
Manfred Welde, który do Gritt czuje miętę. Dostrzega wzrok dzieciaka, jego twarz
robi się coraz bardziej czerwona, górna warga unosi mu się coraz wyżej i wyżej,
ukazując zęby. Za chwilę zrobi coś gwałtownego: uderzy Kownackiego, rzuci nim
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o podłogę.
Za drzwiami rozlegają się głosy, rozbrzmiewa pewny stukot okutych
metalem podeszew. Jak na komendę odwracamy głowy. W drzwiach pojawia się
oficer Waffen-SS. Oberfürer. Zrywam się wraz z resztą moich ludzi, jak stoimy
wznosząc ramiona do nazistowskiego powitania.
Nie potrafię przypisać konkretnej strukturze wojennej jego insygniów: na
czarnej tarczy z odgryzionym prawym górnym rogiem, czarna, obwiedziona na
biało swastyka, z ramionami tworzącymi okrąg. Chwilę później tajemnica zostaje
rozwiana. Zza oficera wyłania się człowieczek odziany w wełniany garnitur, szary
aż do obrzydzenia.
– Obersturmführer Karl Monitz? To oberführer Karl Ullrich, dowódca 5
Dywizji Pancernej SS4. Macie naszego człowieka.
„Wiking”! Czy oni nie walczą teraz gdzieś na dalekim wschodzie, bardzo
dalekim, poza którym już tylko śnieg i lód? Polska w moich oczach to niemal
trzeci biegun globu.
Patrzę na niego jak na wariata. Tymczasem oficer podchodzi bliżej,
ściągając po drodze skórzaną rękawicę. Podaje mi dłoń, uścisk ma silny, niemalże
stalowy. Dwa krzepkie potrząśnięcia i rękawiczka wraca na swoje miejsce.
Chłopak na krześle chowa głowę w ramionach, kuli się, drży. Jego oczy
strzelają od oficera do wełnianego elegancika, na którego głowie widnieje tyrolski
kapelusik z fantazyjnym piórkiem. Boi się, widać to jak na dłoni. Jest przerażony.
Elegant podchodzi, jego usta poruszają się, z gardła wydobywa się monotonny
szept, w którym mnóstwo chropowatych akcentów. Nie sposób rozpoznać słów.
Kownacki zadziera głowę niemalże na kark, żyły na szyi naprężają się jak
powrozy, rozdziawia usta. Z kącików warg ściekają strużki śliny. Tęczówki
chowają się pod powiekami, ukazując same białka. Jego zęby, czy nie stają się na
chwilę dłuższe, niczym kły jakiegoś dzikiego leśnego stworzenia?
Gdzieś z boku dobiega przelęknione westchnienie. To Gritt, z piąstkami
przyciśniętymi do ust. Panicznie wystraszona. Ja nie czuję strachu. Staję pomiędzy
elegantem a chłopakiem, zasłaniając tego drugiego plecami.
– Niech pan nie robi głupstw, poruczniku – mówi cicho Ullrich. – To nie
jest sprawa dla kripo.
Trudno mi się z tym pogodzić. Chciałbym zaoponować. Zdumiewające, nie
potrafię jednak uczynić ruchu, ani wydobyć z siebie głosu. Cywil wpatruje się w
moje oczy, intensywnie, nie ustając w chropawym szeptaniu. Mogę tylko patrzeć,
4

5 Dywizja Pancerna SS „Wiking” – Najbardziej zróżnicowana
narodowościowo jednostka w strukturach Waffen-SS. Oberführer Karl Ullrich
dowodził tą formacją od 9 października 1944 do 5 maja 1945.
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jak zza moich pleców wyłania się Kowancki. Na czworakach, jak pies.
Dzieciak podchodzi do oficera, lgnie bokiem do jego nogawki, podkłada
głowę pod dłoń, prawdziwie po psiemu. Ulrich klepie go po włosach.
– Niedobry. Po co było uciekać? – szepce z czułością i popycha go ku
wyjściu.
Znikają za drzwiami. Najpierw dzieciak, za nim oficer. Na końcu elegancik
o spojrzeniu potrafiącym zamieniać w kamień.
Gdy tylko zamykają się za nimi drzwi, padam na kolana.
Słyszę płacz Gritt. Słyszę przekleństwa Manfreda. Zlewają się ze sobą w
jednostajny szum, łudząco przypominający śpiew wiatru w koronach drzew. Czy
gdzieś z oddali nie dobiega wycie wilka? Przepełnione głodem, pragnieniem
mordu.
Widzę wyraźnie, jakby obrazy przetaczały się tuż przed moimi oczyma,
wyświetlane na podłodze komisariatu. Widzę dzieci odrywane od rąk matek w
chłopskich zagrodach, porywane z zaułków miast. Widzę oficerów podających
sobie dłonie w obozach koncentracyjnych, w ochronkach, w szpitalach
psychiatrycznych, oddziałach dla trudnej młodzieży – dobijających targu. Widzę
jakieś baraki, ukryte głęboko w zaśnieżonych lasach. Widzę stoły zastawione
szklanymi menzurkami, a w nich płyny o różnych kolorach. Widzę ludzi w białych
fartuchach z oczyma czarnymi jak grudki smoły. Widzę wilki, biegnące przed
gąsienicami naszych czołgów. I widzę krew, tryskającą z rozdzieranych gardeł
naszych wrogów.
Chwilę potem wszystko to znika i nie widzę już nic.
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Tomasz Kępiński

Urodziłem się w roku w którym Clive Barker zadebiutował pierwszą „Księgą Krwi”.
Z wykształcenia filozof i psycholog. Pasjonat dobrej literatury, głównie amerykańskiej, oraz
muzyki rockowej. Od zawsze interesowała mnie niestereotypowość ludzkich zachowań i
mechanizmy powstawania lęku. I właśnie to lubię odnajdywać w poznawanych dziełach
kultury. Mieszkam we Wrocławiu. Z horroru najbardziej lubię czytać Stephena Kinga, ale
największy wpływ (jeszcze w czasach szkolnych) wywarły na mnie opowiadania
wspomnianego na początku C. Barkera. Wybrane opowiadanie jest moim debiutem,
napisałem je dawno temu, jeszcze pod koniec liceum, ale uznałem, że spośród moich prac
właśnie ono będzie najlepiej pasować do Krwawnika.
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Grzesznica
Równe rzędy starych klonów rosły wzdłuż uklepanej dróżki wychodzącej
z rozległego lasu. Na jej końcu, za katedralnym sklepieniem ostatnich drzew stał
stary dom. W jednym z jego okien jarzyło się światło.
Marta leżała w łóżku i walczyła z bezsennością. Czuła, że zbliża się
burza. Dźwięk klekoczących o szybę gałęzi przypominał jej odgłos szczękających
zębów. Dziewczyna od zawsze bała się ciemności dlatego zasypiała przy zapalonej
lampce. W końcu dała za wygraną, wstała i podeszła do biurka na którym stał
krzyż i podłużna świeca. Zapaliła lont, uklękła, przeżegnała się i zaczęła się
modlić. Miała dziwne wrażenie, że tej nocy wydarzy się coś strasznego. Jej
przeczucia często się sprawdzały, dlatego była taka zdenerwowana.
Wiatr za oknem wył opętańczo i złowrogo. Blada poświata księżyca na
chwilę przedarła się przez gęste, posępne chmury i rozświetliła podwórze za
oknem. Dziewczyna przerwała modlitwę i odwróciła głowę w stronę okna. Wtedy
go zobaczyła. Jego rozszarpane, zabliźnione ciało przypominało powierzchnie
jakiejś odległej, pokrytej kraterami planety, a ociekająca deszczem twarz, a może
nawet i pysk, biła dziką potrzebą rzezi. Był prawdziwy i głodny świeżego mięsa.
To jego się zawsze bała. To przed nim uciekała w snach. To…
- To na pewno tylko cień – wyszeptała do siebie i dokończyła modlitwę.
*
Zagrzmiało. Błyskawice, niczym ostre szpony rozerwały płaszcz nocy,
wydobywając oślepiającą jasność. Wiatr gwałtownie targnął drzewami, budząc je
ze spokojnego snu. Nagle w pokoju Marty zapanowała ciemność, rozświetlana
tylko niewielkim płomieniem świecy. Lampka przy jej łóżku zgasła. Marta
skończyła się modlić i pomyślała, że teraz już na pewno nie zaśnie.
Dziewczyna wdrapała się na łóżko i przykryła puchową kołdrą.
Spróbowała włączyć lampkę, ale żarówka okazała się przepalona. Zrezygnowana
leżała nasłuchując odgłosów nocnej burzy.
Oprócz dźwięku uderzania kropel deszczu o szybę i trzasków piorunów
wydało jej się, że usłyszała jakieś niewyraźne szepty, które zaczęły ją dręczyć
swoim nie rozpoznawalnym sensem. W pewnym momencie wyczuła w nich
ostrzegawczy ton. O co im chodziło? Co mogło jej grozić w jej własnym łóżku?
Jej wyobraźnia powoli, ale konsekwentnie zaczęła kształtować jej strach i nadawać
mu formę oślizgłego, kapiącego gęstym śluzem potwora, który czai się na nią za
oknem. Dziewczyna wiedziała, że nazbyt pobudzona wyobraźnia to najczęstsza
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przyczyna chorób umysłowych potrafiąca z najmniejszej pluskwy uczynić
niszczyciela świata, dlatego starała się uspokoić i racjonalnie tłumaczyła sobie to
co się z nią dzieje. Niestety bez skutku.
Skrzypienie starego domu zaczęło jej przypominać jęki jakiegoś złego
stworzenia. Bestia już po nią idzie. Dziewczyna teraz była tego niemal pewna. Jest
cała mokra i śliska. Z każdą chwilą jest coraz bliżej. Za chwilę ją dopadnie i
zaciśnie swoją szczękę na jej szczupłej, bladej szyi. Bez trudu odgryzie jej głowę,
a potem zawyje, tak głośno, że zagłuszy pioruny.
Marta czuła jakby jej miękkie i wygodne łóżko przeistoczyło się w twarde
i zimne więzienie. Chciała się poruszyć, zbyt długo leżała w jednej pozycji i
zaczęła ją boleć lewa ręka, jednak bała się odwrócić, bo wiedziała, że w ten sposób
bestia dowie się gdzie się znajduje. Wciąż coraz bardziej rozpaczliwie starała się
zwalczyć w sobie lęk i odzyskać władzę nad swoim sparaliżowanym ciałem,
jednak bezskutecznie. Zrezygnowana i spanikowana leżała bez ruchu, bojąc się
nawet wciągnąć powietrze. Miarowo dygotając, czekała na to co się wydarzy.
Potwór zaczął się niecierpliwić, zupełnie jak dziecko nerwowo krążące
wokół choinki i czekające na chwilę rozpakowania prezentów. Jego oczy
przepełniało niezrozumiałe cierpienie. Jedynym lekiem na ten ból była
świadomość strachu jak wzbudza u człowieka. To tym się karmił i z tego czerpał
siłę. To stanowiło jedyny sens jego istnienia. Jego podłużny cień zalał ścianę za
łóżkiem.
- Biedna, zagubiona dziewczynko, chodź ze mną, nie daj się prosić.
Marta tłumaczyła sobie że to tylko kolejna sztuczka jej przerażonego
umysłu, nie właściwie zinterpretowany dźwięk wiatru czy coś podobnego.
- Jestem tu, przed tobą. Spójrz na mnie. –
Nagle zimna i koścista dłoń przywarła do ust dziewczyny, tłumiąc krzyk.
Przed jej oczami pojawiła się twarz diabła. Bliższa i prawdziwsza niż
kiedykolwiek przedtem. Jego oczy przypominały przepalające się żarówki, a
otwarte usta czarną dziurę, w której cierpiały nieczyste dusze. Niepotrzebnie
zignorowała swoje przeczucie, gdyby go posłuchała mogłaby się jeszcze uratować.
Nozdrza Marty podrażnił mdły zapach krwi. Ból eksplodujący z jej lewej
nogi okazał się nie do zniesienia. Zasnęła wpatrzona w ciemność, tak głęboką, jak
jej świeża rana. Przedtem jednak usłyszała jego słowa. Potwór powiedział jej, że
zabierze ją na Golgotę. Marta nie chciała tam iść, ale nie miała wyboru. Żadna z
jego ofiar go nie miała.
***
Pomimo wybitego okna pomieszczenie cuchnęło zgnilizną, krwią, potem i
innymi zapachami wydzielanymi przez ludzkie, bądź zwierzęce ciało. Miejsce tak
nasiąkło brudem, że nawet gruntowna dezynfekcja nie była by w stanie całkiem się
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go pozbyć. Powieki Marty w końcu się uniosły. Jej załzawione oczy nie były
gotowe przyjąć do wiadomości tego, co ujrzały. A ujrzały piekło.
Na wilgotnej, betonowej posadce walało się mnóstwo gnijących ciał. Od
małych gryzoni po duże i spasione kocury. Ich czerwona, skrzepnięta krew
przenikała przez grubą i tłustą warstwę kurzu. Zwoje kabli i drutów mieszały się z
częściami jelit i innymi rozkładającymi się, pożeranymi przez robactwo
wnętrznościami. To one były główną przyczyną smrodu. Ale nie jedyną.
Dziewczyna była w szoku. Za nic nie mogła zaakceptować tego widoku. Nie
wiedziała, że ten okropny, wręcz surrealistyczny widok to dopiero wstęp do
pewnej makabrycznej gry, w którą będzie musiała zagrać.
Za oknem wciąż szalała burza, pioruny rozświetlały pomieszczenie i
ukazywały tą ziemską wersję piekła w niemal całej okazałości. Sprawiały, że
uwagę dziewczyny przykuwały coraz to bardziej makabryczne szczegóły.
Zmiażdżona głowa małego kota, przy ostatnim blasku pioruna, skojarzyła jej
się ze zgniecionym pączkiem z marmoladą i z cukrem pudrem.
Marta próbowała się poruszyć, jednak bezlitosny ból paraliżował ją i
rozrywał jej lepką od potu głowę. Spojrzała na miejsce z którego napływały fale
cierpienia, jej lewa noga poniżej kolana wyglądała jak do części obdarta z kory i
oblana gęstym sosem gałąź. W tym momencie pomyślała z goryczą że
niepotrzebnie się obudziła. Bóg powinien pozwolić jej umrzeć.
Nagle jej przerażoną osobę przesłonił cień. Nie chciała podnieść głowy i
spojrzeć w oczy potwora, czuła, że wtedy nie potrafiłaby się opanować, zalałaby
się łzami i zaczęła krzyczeć.
- Widzę, że już się obudziłaś, nareszcie możemy zacząć zabawę.
Był taki podekscytowany, nosił halloweenową maskę, głos mu drżał, a
rozbiegane oczy nie mogły przestać się obracać. Przez nie przypominał
mechanicznego czarodzieja z mówiącego automatu do przepowiadania
przyszłości. Jego prawdziwa twarz była zbyt przejmująca aby ją odsłaniać.
Przynajmniej nie teraz.
Spojrzał w dół, na jej mokrą, siną twarz. Czuł lęk jaki w niej wzbudza, ale
to mu nie wystarczało. Żądał więcej, chciał krwi. Kiedyś tyle by mu wystarczyło,
ale wtedy nie znał jeszcze przyjemności płynącej z zadawania bólu. Gdy już ją
odkrył od razu wpadł w nałóg. Musiał zabijać, za każdym razem w coraz
brutalniejszy i bardziej wymyślny sposób. To była jego misja. W końcu poczuł, że
naprawdę żyje, śmierć innych dawała mu chwilę ukojenia, jakiej nawet w części
nie mogły mu dostarczyć alkohol czy narkotyki. Niestety równie krótką.
Przez chwilę tylko nad nią stał i słuchał zgrzytania jej zębów. Czekał, aż
na niego spojrzy. Nadaremnie.
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- Boisz się mnie, co? – Drażnił ją, prowokował aby w końcu podniosła
głowę. Chłonął jej strach jak poduszka wilgoć. – Chciałabyś uciec, ale to nie
będzie łatwe. Jeżeli będziesz posłuszna, może wrócisz do domu w jednym
kawałku… Będziesz? – Wiedział, że przerażona Marta nie jest w stanie wymówić
słowa, strach odebrał jej mowę.
Starała się zapomnieć o bólu i nie dać mu tej satysfakcji, aby zobaczył jak
płacze, jednak było to bardzo trudne. Nie miała nawet swojego różańca, który
zawsze pomagał jej zachować spokój. Jego końcówka, z krzyżem, zwisała z lewej
kieszeni spodni potwora.
- Bądź grzeczna i poczekaj tu na mnie. Zaraz wrócę.
Bestia odwróciła się i odeszła. Kolejny błysk i grzmot oznajmił, że opuściła
pomieszczenie. Marta wiedziała, że tylko na chwilę, a gdy wróci nie będzie już
dla niej ratunku. Chciała wstać, poderwać się do biegu i uciekać stąd jak
najdalej. Czuła, że już samo przebywanie w tym miejscu krzywdzi ją bardziej
niż cokolwiek innego, czego doświadczyła w życiu. Ale nie mogła uciec,
monstrum specjalnie uszkodziło jej nogę, miało przemyślany każdy ruch.
-

To z pewnością nie jest jego pierwszy raz - pomyślała.

Zrozpaczona zdołała jedynie podczołgać się pod ścianę, bliżej okna. Tu
było jaśniej, smród był trochę mniej dokuczliwy, a od czasu do czasu krople
deszczu przyjemnie chłodziły jej rozpaloną twarz. Czekała na cud. Nie potrafiła
sobie w pełni uświadomić tego, że to co przeżywa jest prawdziwe, więc tym
bardziej nie byłaby w stanie wyobrazić sobie, że mogłoby być jeszcze gorzej.
To tylko koszmar. Wyjątkowo realistyczny, ale nie prawdziwy. Nie
zasłużyła sobie na to aby tak cierpieć. Nie zrobiła niczego złego. Nigdy nikogo nie
skrzywdziła. Na pewno nie świadomie. Więc dlaczego ją to spotkało? Za co musi
przez to przechodzić? Wtedy ją olśniło. To na pewno próba jej wiary. W ten
sposób Bóg chce się przekonać jak silna jest jej wiara w niego i czy nic nie jest w
stanie jej złamać. Musi wytrzymać i udowodnić mu, że wierzy, pomimo wszystko.
Wtedy na pewno ból się skończy i spotka ją nagroda.
***
Miarowe drżenie podłogi zaczęło się nasilać, dziewczyna słyszał go już
na zewnątrz, już wtedy noc przeszywał jego upiorny śmiech, a może to był tylko
szum wiatru? Była tak przerażona, że nie była już w stanie odróżnić
rzeczywistości od jej własnych wyobrażeń. Słyszała człapanie jego mokrych
butów, każdy kolejny krok wykręcał jej wnętrzności, jak mokrą gąbkę, z każdym
następnym, było jej coraz bardziej niedobrze, czuła, że zaraz zwymiotuje i straci
przytomność. Chciała tego. Po cichu modliła się o omdlenie. Niestety nic takiego
się nie wydarzyło. Dziewczyna była w pełni przytomna, gdy psychopata przed nią
165

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

stanął. Pomieszczenie opanował donośny huk opuszczonej walizki, efekt dopełnił
trzask piorunów.
Monstrum otrzepało buty oblepione błotem i trawą.
- Dziewczynko? – Spojrzał na nią swoimi szalonymi oczami, a ona wciąż
trwała w swojej nieszczęśliwej pozycji, ze spuszczoną głową i słabnącym
przekonaniem, że utknęła gdzieś głęboko pomiędzy jawą a snem. – Pamiętasz, gdy
mówiłem, że jak będziesz grzeczna, to wrócisz do domu w jednym kawałku?
Kłamałem. Wszystkim to mówię, żeby nie próbowali uciekać. – Czekał na jej
reakcje, jednak bezskutecznie. – Na pewno jesteś ciekawa co dla ciebie
przyniosłem. Spodziewaj się silnych i bolesnych doznań.
Pospiesznie schylił się nad czarną, skórzaną walizką i otworzył ją tak aby
dziewczyna mogła zobaczyć całą zawartość. Pokusa była zbyt wielka i gdy tylko
potwór się wycofał podniosła głowę i spojrzała na przedmiot przed nią. Pomimo
ciemności jej oczy ujrzały całe wyposażenie. Wewnątrz walizki lśniły
wypolerowane na błysk noże rzeźnickie, różnej wielkości obcęgi, młotki, a na
samym końcu podłużna piła, zajmująca najwięcej miejsca w tym „Zestawie
młodego psychopaty”. Biedaczka nie chciała myśleć do czego miałby mu służyć
ten przedmiot i bez tego czuła, że jej szamoczące się i bijące jak oszalałe serce
zaraz wyskoczy jej z piersi. To nie był jednak koniec wyposażenia walizki, jej
górna część zawierała kajdanki, rózgi, kneble, urządzenie do porażania prądem i
parę metalowych ostróg. Walizka była niezwykle głęboka i mogła kryć w sobie
jeszcze więcej przerażających akcesoriów.
- I jak ci się podobają moje zabawki?Marta nie mogła złapać tchu, dusiła się z przerażenia, zupełnie jakby
pomieszczenie wypełnił dym. Nieprzerwanie biła się ze świadomością
autentyczności tej chwili, niestety bolesna noga wciąż jej przypominała, że to
wszystko dzieje się naprawdę.
Potwór ponownie się do niej zbliżył, dziewczyna szybko schyliła głowę,
żeby uniknąć jego spojrzenia. Psychopata znał się na swojej robocie i z każdym
następnym morderstwem stawał się coraz bardziej wyrafinowany i brutalny.
Szybko chwycił jej brudne i czerwone od krwi dłonie i zapiął na nich kajdanki,
które z kolei przytwierdził do wystającej z sufitu rury. Marta nawet nie próbowała
się bronić. Jej uniesione w górę, zniewolone ręce i zwisająca bezwładnie głowa
niezwykle podnieciły szaleńca. Teraz już nic nie mogło go powstrzymać. Z
końcówki jej nosa spłynęła kropelka potu lub łza.
Potwór sięgnął do walizki, miejsce opanowało zgrzytanie przewracanych
narzędzi tortur. Kat specjalnie przedłużał tą chwilę i sprawiał, że ten dźwięk stawał
się niemal tak głośny jak łoskot grzmotów. Chciał ją obudzić, rozbić tę skorupę w
której się zamknęła. Skoro to nic nie dawało, ból z pewnością będzie
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najskuteczniejszą metodą. Nagle zgrzyty ucichły, wcielenie zła wybrało już
odpowiedni przedmiot.
Psychopata wyciągnął z kieszeni jej różaniec i pomachał nim przed jej
twarzą, po czym schował go z powrotem.
- Gdzie twój Bóg dziewczynko, czyżby cię opuścił? Teraz, gdy tak bardzo
go potrzebujesz? – Wyszeptał jej do prawego ucha, po czym chwycił zębami jej
małżowinę i zacisnął zęby. Po brodzie jego maski spłynęła ciepła krew. Krzyk
dziewczyny był długi i głośny. Gdy się skończył, dziewczyna ujrzała w jego
prawej ręce rzeźnicki nóż. Wkrótce poczuła jak okrutnik gładzi nim jej brzuch. Po
chwili zaczął go wciskać w jej bladą skórą. Bardzo wolno ale konsekwentnie.
Szybko pojawiła się krew. Nie mogła tego znieść. W końcu zemdlała.
***
Obudził ją szelest liści poruszanych przez wiatr i pozostałości deszczu
leniwie opadające na jej twarz i drażniące przemarznięty nos. Była cała
przemoknięta i to nie tylko deszczem, rana na brzuchu obficie krwawiła, a
roztrzaskana, dolna część jej nogi coraz bardziej przypominała gnijący ogryzek.
Była cała sino-czerwona, ale przestała już krwawić. Jej mokre ciało zapadło się w
grząskiej ziemi, otoczonej niewielkimi kolorowymi kałużami, utworzonymi przez
deszcz i jej własne wydzieliny.
-Ypp… p – To wszystko, co zdołała z siebie wydusić. Sama nie wiedziała
czy odezwała się po to aby przekonać się, że jednak ciągle żyje, czy po to, żeby
sprawdzić czy potwór nie pozbawił jej języka. Skoncentrowała całą resztkę siły i
mozolnie podniosła głowę, aby się rozejrzeć. Chciała się przekonać gdzie się
znajduje i czy przypadkiem sadysta, który ją porwał i torturował nie czai się w
pobliżu.
Słońce już wstało, jednak przesłaniały je gęste i ciemne chmury, tylko
czasami przepuszczając drobne promienie światła. Widoczność była znośna,
wystarczająca aby poznać prawdę. Okazało się, że dziewczyna tkwiła w
niewielkim lasku na wzgórzu, położonym tuż obok jej utęsknionego domu.
Wystarczyło przeczołgać się jeden czy dwa kilometry po zabłoconej dróżce.
- To nie może być prawda. To byłoby zbyt proste – pomyślała. Marta
podniosła obie ręce w górę, aby rozprostować osowiałe kości, a potem złączyła je
czerwonymi dłońmi, którymi zaczęła o siebie trzeć. Nie była zdolna poruszyć
palcami, zbyt przemarzła, dlatego musiała je rozgrzać. Potrzebowała ich aby
wygrzebać się z tego bagna. W końcu, po dłuższej chwili, udało jej się poruszyć,
wprawdzie kosztowało ją to dużo wysiłku, jednak świadomość, że za parę chwil
mogłaby znaleźć się w ciepłym domu, dodawała jej siły i mobilizowała do
działania.
Chwyciła najgrubszą gałązkę najbliższego krzewu i trzymając się jej
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zaczęła się wygrzebywać z błota. Jęcząc i charcząc wbijała się rękoma w ziemię i
pełzła przed siebie pozostawiając za sobą smugę czerwonej krwi. Z każdym
ruchem czuła jak podrażnia sobie ranę na brzuchu, złościła się też na swoją lewą
nogę, za to, że tak ją ogranicza i boleśnie przypomina każdy szczegół niedawnej
wizyty w piekle. Powoli posuwała się naprzód. Nie zastanawiała się, dlaczego
psychopata nie zabił jej, tylko zostawił nieprzytomną nieopodal domu. Jej umysł w
tamtych chwilach zaćmiły obrazy czystej i pachnącej pościeli, ciepłego kominka i
telewizji, która zawsze była w stanie pomóc zapomnieć. Była zbyt blisko, aby móc
myśleć o czymś innym.
Jej oczy przepełniła nadzieja, całe czerwone i podrażnione od płaczu,
uroniły kolejne łzy, tym razem jednak były to kropelki szczęścia. W oddali, za
mgłą stał jej dom. Miejsce wydawało się mienić niebiańskim blaskiem, Marta była
pewna, że to znak boskiej opieki. Mimo zawrotów głowy i ran, które wysysały z
niej całą energię, zdecydowanie i jeszcze bardziej uparcie ruszyła ku
upragnionemu miejscu. Teraz droga wiodła z góry, co było dużym ułatwieniem, bo
dziewczyna dość znaczne odcinki mogła pokonywać po prostu ześlizgując się po
błocie. Im była bliżej celu, tym jej ruchy stawały się gwałtowniejsze i bardziej
nerwowe. Czuła, że opuszczają ją siły, zużyła już prawie całą energię, obraz przed
jej oczami stawał się coraz bardziej niewyraźny, wręcz mglisty. W pewnym
momencie, gdy ręce odmówiły jej posłuszeństwa, zaczęła krzyczeć, była już na
tyle blisko, że ktoś mógł ją usłyszeć.
Wrzeszczała i wiła się cała brudna i obklejona trawą oraz liśćmi.
Wiedziała, że odchodzi z niej życie, straciła za dużo krwi. W końcu zamknęła
oczy, jej usta wciąż się poruszały, ale nie wydobywały z siebie żadnego dźwięku.
Nagle Marta usłyszała kroki. Jakaś ciepła i serdeczna postać owinęła ją w
koc i delikatnie podniosła. Wtulona w swojego zbawiciela, czuła jak ten pewnym
krokiem przenosi ją do domu.
- To na pewno mama, tylko ona tak pachnie – pomyślała.
Po przekroczeniu progu domu, dziewczyna poczuła jak te silne i znajome
ręce kładą ją na sofie, a następnie zaczynają nią trząść.
- Marto, wstawaj, natychmiast! Gdzieś ty była, masz mi chyba coś do
powiedzenia?! – Dziewczyna zdziwiona zachowaniem swojej rodzicielki z trudem
otworzyła oczy. Chciała krzyknąć – Przestań! Głupia, stara idiotko, nie widzisz, że
umieram! – Jednak, nawet gdyby była w stanie to zrobić, nie podniosłaby na nią
głosu i nie ubliżyłaby jej, tak została wychowana.
Tuż przed nią, w zielonym płaszczu przeciwdeszczowym i w za dużym
wełnianym swetrze stała jej matka. Wyglądała tak jak zawsze, surowa, zacięta
twarz oraz schludny ubiór najlepiej oddawały jej charakter. To ona nauczyła córkę
jak należy postępować i czym się kierować w życiu. Była jej sprawiedliwym i
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surowym mentorem, Marta tyle jej zawdzięczała.
- Gdzieś ty się włóczyła! Szukam cię od kiedy zaczęło świtać. Tyle
pracy na gospodarstwie i znowu wszystko muszę robić sama!
„Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować”
Księga Przypowieści Salomona. Rozdział 21, wers 25. Powiedz moja
panno, ile jeszcze razy mam ci przypominać tę świętą mądrość.
Odezwij się, co z tobą? Czekam na wyjaśnienia.
Wyraźnie rozdrażniona kobieta wciąż szturchała swoją córkę, zupełnie
nie zwracając uwagi na jej krytyczny stan i liczne, poważne rany na ciele.
Dziewczyna nie mogła pojąć tego, dlaczego jej matka zachowuje się tak dziwnie.
Czy to w ogóle jest jej matka?!
Na pierwszy rzut oka dziewczyna była tego pewna, wkrótce jednak
doszukała się w niej jednego nie pasującego do całości elementu – jej oczu.
Tęczówki dziwnie jej pulsowały, jakby zaraz miały eksplodować. Marta
spodziewała się, że wkrótce oczy jej matki zapłonął piekielnym ogniem, a jej
wzrok zapali ją jak wysuszone źdźbło trawy.
- Jak ty wyglądasz, jesteś cała brudna! Marsz do łazienki. Natychmiast!
Kobieta chwyciła swoje dziecko za rękę i zaczęła ciągnąć ją w stronę
łazienki. Umęczone ciało jej córki nie wykazało sprzeciwu, bezwładnie sunęło po
mokrej, widać niedawno szorowanej podłodze. Marta nigdy nie sprzeciwiała się
woli swojej żywicielki, wiedziała, że wszystko co ta robiła, było zawsze dla jej
własnego dobra. Zanim jednak znalazła się w łazience, zobaczyła w niedomkniętej
szufladzie komody na korytarzu kawałek maski. Tej samej którą nosił psychopata,
który ją torturował. A może to był tylko omam? Marta nie zdążyła się o tym
przekonać, bo jej matka szybkim ruchem otworzyła drzwi i z wściekłością
wciągnęła ją do środka.
- Musimy zmyć z ciebie cały ten brud. Ściągaj ubranie!
Kobieta odkręciła kurek z gorącą wodą i przez chwilę obserwowała
wypełniającą się wannę, po czym odwróciła się do córki i ze zniecierpliwionym
wyrazem twarzy krzyknęła
- Powiedziałam ściągaj tę szmatę! Nie będziesz mi tu śmierdzieć jak
ostatnia wywłoka!
Dziewczyna straciła już wszelką nadzieję na ratunek. W końcu pojęła, że
z tego koszmaru już się nie obudzi. Podczas gdy matka zdzierała z niej resztki
koszuli nocnej, Marta wyobrażała sobie jak wygląda śmierć. W myślach widziała
bladą i kościstą poczwarę o mieniących się czerwonym blaskiem oczodołach.
Wkrótce będzie miała okazję w nie spojrzeć. Była przerażona i podekscytowana.
Koniec był już tak blisko. Wreszcie będzie mogła odpocząć.
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Woda strasznie paliła, ukochana i jednocześnie znienawidzona dłoń
matki, szybkim i zdecydowanym ruchem zanurzyła jej głowę pod powierzchnie
wody. Jej córka nie próbowała się bronić, czuła jak odpływa z niej życie. Chciała
wreszcie odpocząć. To wszystko, tylko odpocząć.
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Grzegorz Kopiec

Trzydziestoczterolatek z Lublińca na Śląsku, na co dzień zajmujący się szeroko pojętą
informatyką, a od niespełna dwóch lat także szczęśliwy mąż swojej żony Arletty. Prozaik
wielokrotnie wyróżniany i nagradzany w ogólnopolskich konkursach literackich – m.in.
tekstem „Musca domestica” zdobył wyróżnienie w organizowanym przez portal Kostnica
konkursie „ARCHITEKT STRACHU 2014”.
Autor wydanego w 2015 roku zbioru opowiadań „FAŁSZYWY DEKRET. OPOWIADANIA
ZAKAZANE”. Współautor antologii „PIĄTEK, TRZYNASTEGO” – gdzie zamieszczono jego
opowiadanie „Zgubne konsekwencje” – oraz „NIEZNANA LUBLINIECKA LEGENDA” z
opowiadaniem „Fałszywy dekret”, które to w konkursie na nieznaną lubliniecką legendę
zdobyło GRAND PRIX.
Debiutował na łamach portalu Kostnica opowiadaniem „Złe miejsce, zły czas”. Publikował
swoje prace także na portalach Horror Online i Arena Horror oraz w czasopismach
internetowych: Magazyn Histeria – opowiadanie „On”, Szortal Na Wynos – „Ostatni
fragment pamiętnika”, Grabarz Polski – „Tajemnicza postać”. Opowiadanie „Walentynki”
było jego pierwszą pracą zamieszczoną w wydawanym na papierze magazynie Ha!art.
Podobny los spotkał tekst „Cztery słonie”, które zasiliło wydane przez Wydawnictwo Horror
Masakra
czasopismo
Krypta.
Pisaniem zajmuje się od 2011 roku. Napisał wtedy pierwsze słowa do powieści „KRYPTA”,
dla której aktualnie szuka wydawcy. Obecnie kończy pierwszą korektę swojej drugiej
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powieści „TRZECIA RASA”.
W wolnym czasie zaczytuje się w prozie Stephena Kinga, Jacka Ketchuma, Stefana Dardy i
wsłuchuje się w brzemienia polskiego hip-hopu lat dziewięćdziesiątych i początku XXI
wieku. Filmowo natomiast pasjonuje go postać Michaela Myersa, bohatera serii
„Halloween”.
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SYNOWIE
Zima powoli dobiega końca, a ja w tym ogromnym domu jestem wciąż
sama, schorowana i bezsilna. Moich chłopców nie ma przy mnie już od kilku
miesięcy, ale nim pozwoliłam na to, by odeszli w obecności tego milicjanta,
zdążyli o mnie odpowiednio zadbać. Cóż począć? Narozrabiali, a ja nie miałam
żadnych argumentów, aby mogli zostać ze mną choć jeden dzień dłużej.
Wszystko zaczęło się w pewne listopadowe popołudnie, kiedy okolicę
spowiła gruba warstwa świeżo nasypanego śniegu. Kiepsko już z moją pamięcią,
ale jak sobie dobrze przypominam to chyba był piątek. Tak, to musiał być piątek,
gdyż właśnie w te dni chłopcy wybierali się na wiejskie dancingi, a wtedy
jednogłośnie postanowili, że nigdzie nie idą. Dało mi to do myślenia, ponieważ
nigdy dotychczas nie uwzględniali takiego scenariusza, by nie wybrać się na tańce
do remizy. Choćby na dworze było oberwanie chmury, czy inny kataklizm, to i tak
ich nie powstrzymywało. Tego dnia naszła mnie krzepiąca myśl (lecz nie byłam
jakoś silnie do niej przekonana), że może ci moi chłopcy w końcu dojrzeli do
podejmowania dorosłych decyzji.
Choć cały czas mówię o nich chłopcy, to oczywiście mam na myśli moich
synów, Damiana i Patryka, trzydziesto- i dwudziestodziewięciolatka. Wciąż byli
kawalerami, mimo że dziewczyny ganiały za nimi jak oszalałe. Bawili się w różne
sympatie, ale przywykłam do myśli, że nazbyt szybko babcią nie zostanę.
Zakochiwali się i odkochiwali częściej niż przygotowywałam im żur na obiad.
W to piątkowe popołudnie, kiedy zajęli się już wszystkimi
zaplanowanymi robotami wokół domu, oznajmili, że muszą jechać z samochodem
do mechanika. Powiedzieli nawet z czym mają problem, ale brzmiało to dla mnie
jak czarna magia, więc puściłam informację mimo uszu. Najważniejsze, że
nanieśli drewna do piwnicy, ogarnęli podwórze przed sobotą i niedzielą (nazajutrz
po piątkowych harcach miałam z nich mizerny pożytek) i posprzątali po obiedzie.
Wskoczyli do stojącego pod wiatą czerwonego samochodu – jakkolwiek się
nazywał – i zostawiając za sobą tuman kurzu, ruszyli przed siebie, wydzierając się
z otwartych okien, niczym kowboje w filmach o Dzikim Zachodzie. Stojąc na
drewnianym tarasie, z narzuconym na siebie ciepłym kożuchem, pokręciłam głową
i uśmiechnęłam się.
– Uważajcie na siebie – wyszeptałam. Robiłam tak za każdym razem, gdy
gdzieś się wybierali czy to samochodem, czy pieszo.
Kiedy zniknęli w lesie tuż za zakrętem, wróciłam do domu. Zeszłam do
piwnicy, by dołożyć do pieca, ale nim do niego dotarłam, zrozumiałam, że Patryk
albo Damian wrzucił tyle opału, iż w stojącej przede mną metalowej konstrukcji aż
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huczało. Kochałam ich za właśnie takie nieoczekiwane gesty – pewnie nic dla nich
nieznaczące, ale sprawiające, że robiło mi się ciepło na sercu, a duma wypełniała
mnie po granice mojej cielesności.
Zaparzyłam sobie kawy i, nałożywszy na niewielki talerzyk kilka
ciasteczek, zasiadłam przed telewizorem – dużą kineskopową bryłą, która
wyświetlała czarno-biały obraz. Na ekranie pojawił się aktor, którego znałam już
bardzo dobrze. Dziś miał zająć się kolejną misternie uplecioną intrygą, choć
powszechnie wiadomym było, że pod koniec odcinka poradzi sobie z nią
zawodowo, niczym Sherlock Holmes. Upiłam łyk kawy i nadgryzłam ciastko, z
każdą chwilą wciągając się w filmową rozgrywkę.
Nim seans dobiegł końca, usłyszałam niepokojące hałasy dobiegające
sprzed domu. Podeszłam do telewizora i wyłączyłam głos. Na dworze ktoś
prowadził ostrą dyskusję, a ja nie musiałam długo zastanawiać się nad tym, kim są
rozmówcy. Stanęłam za przeszklonymi drzwiami i patrzyłam na moich synów,
rozprawiających nad jakimś niezwykle angażującym ich tematem. Z kontekstu
zrozumiałam, że kłócili się o to, który z nich ma mi powiedzieć o czymś, czego
ostatecznie i tak się wtedy nie dowiedziałam.
– Dlaczego nie wchodzicie? – zapytałam, uchylając drzwi, sama
chowając się za nimi, aby nie przeziębić swoich już i tak nadszarpniętych
korzonków.
Chłopcy spojrzeli na mnie zaskoczeni niespodziewanym pytaniem.
Trwali tak przez chwilę i ponownie rzucili okiem na siebie nawzajem. Wzruszyli
ramionami po czym wgramolili się do środka, wnosząc na butach i płaszczach
sporo białego puchu.
– Mogliście otrzepać się na ganku – stwierdziłam ostro, ale oni tylko
uśmiechnęli się do mnie. Prasnęłam każdego w ramię i dodałam: – Dobrze,
rozpłaszczcie się teraz, a ja przygotuję wam gorącej herbaty. Musieliście
zmarznąć.
Nim dotarłam do kuchni, zastanowiła mnie jedna rzecz. Wróciłam jeszcze
raz do drzwi i wyjrzałam przez okno na podwórze.
– A gdzie macie samochód? – zapytałam zaskoczona jego brakiem czy to
przed gankiem, czy pod wiatą, która świeciła teraz pustkami.
– Musieliśmy go zostawić – odparł Damian, otrzepując z włosów śnieg.
– To jak wyście wrócili?
– Normalnie – odpowiedział niewzruszony moją troską Patryk.
Zrozumiałam, że niczego więcej się nie dowiem, choć ta sprawa zaczęła
wyglądać bardzo podejrzanie. Nie układało mi się to w logiczną całość. Przede
wszystkim do Adama, mechanika, do którego jechali z samochodem, mieliśmy
niespełna siedem kilometrów, skąd – jak zauważyłam – wrócili piechotą. Mógł ich
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ktoś oczywiście powieźć, ale ilość śniegu jaką ze sobą przytargali świadczyła
raczej o tym, że pierwszy wariant jest bardziej wiarygodny. Nie było możliwym,
aby zdołali dostarczyć samochód, wytłumaczyć w czym leży problem i wrócić do
domu w niespełna czterdzieści minut, bo najwyżej tyle czasu ich nie było.
Zostawiłam jednak te przemyślenia dla siebie. Jeśli chciałam się czegokolwiek
dowiedzieć, musiałam uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że sami
postanowią mi o wszystkim opowiedzieć.
Woda zawrzała, a ja w międzyczasie przygotowałam dwa kubeczki, do
których nasypałam herbaty – moja kawa jeszcze nie zdążyła ostygnąć, więc w ich
towarzystwie postanowiłam dopić ją do końca. Usłyszałam jęk starej kanapy – był
to znak, że chłopcy zasiedli w salonie.
Podałam napoje na tacy i wspólnie zasiedliśmy do stołu. Po kilku
minutach rozmowy o niczym nie wytrzymałam.
– Dowiem się w końcu, o czym tak spiskowaliście przed domem? –
zapytałam i, nie spuszczając z nich wzroku, upiłam łyk kawy.
Spojrzeli po sobie porozumiewawczo.
– Możesz jaśniej? – odpowiedział Damian, marszcząc czoło.
– Odkąd wróciliście, zachowujecie się bardzo dziwnie. Coś ukrywacie.
– Przed tobą, mamo? – wtrącił Patryk. – Przecież ty i tak znasz nas lepiej
niż my sami. Nie zdołalibyśmy nic przed tobą zataić.
– Właśnie o tym mówię. Widzę, że coś się dzieje, ale nie potrafię was
rozgryźć.
Ich twarze posępniały w tej samej chwili. Patrzyliśmy na siebie przez
kilkanaście sekund w zacieśniającej się ciszy. Byli zdenerwowani. Ja sama także
zaczęłam się denerwować. Ukrywali coś przede mną, postanowiłam więc zagrać w
otwarte karty.
– Samochód został na miejscu, tak?
– Tak – odpowiedzieli jednocześnie.
– A jechaliście z nim do Adama, do wsi, tak?
– Zgadza się – odparł Patryk, a Damian skinął głową.
– Wróciliście piechotą, to też się zgadza?
I na to pytanie odpowiedzieli twierdząco.
– Jak więc u licha udało wam się dostać do domu w tak krótkim czasie? –
wypaliłam ostro, licząc, że w końcu otrzymam sensowną odpowiedź.
– Normalnie – odpowiedzieli i wzruszyli ramionami.
– Boże – westchnęłam i złapałam się za głowę. – Nie dogadamy się dziś.
Musiałam sobie darować dalsze śledztwo. W porównaniu z tym
serialowym, marny był ze mnie detektyw. Rozłożyłam ręce w kapitulacji, na co
jednogłośnie oświadczyli, że naniosą drewna do piwnicy. Nie protestowałam, nie
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miałam już siły. Choć dopiero po chwili pojęłam, że przecież już dziś nanieśli tyle
opału, iż miało go starczyć na kilka następnych dni. Machnęłam na to ręką i
rozciągnęłam się w fotelu – musiałam uspokoić nerwy.
Jakieś trzy godziny później zapytałam Patryka, o której zamierzają
wrócić. Zmierzył mnie pytającym wzrokiem.
– Wrócić?
– Z tańców – dopowiedziałam.
– Aaa… – odparł, a po chwili dodał coś, co niemal zwaliło mnie z nóg. –
Dziś nie idziemy. Mamy jutro dużo roboty i chcemy zacząć z samego rana.
Kiedy to powiedział, odwrócił się i wyszedł na podwórze, zostawiając
mnie bardziej skołowaną niż zaskoczoną. To wszystko było do nich nie podobne.
Podejrzeń do sprawy, którą przede mną ukrywali, nabrałam dopiero we
wtorek, kiedy po raz pierwszy odwiedził mnie milicjant przybyły do nas aż z
miasta.
***
Przez następne kilka dni prawie nie widziałam się z moimi synami.
Razem jedliśmy śniadania, obiady i kolacje, ale właściwie na tym kończyły się
nasze wspólne spotkania. Ciągle byli w coś zaangażowani. Nie żebym miała im to
za złe, wręcz przeciwnie – przez cały ten czas oddawali się tylko praktycznym
zajęciom. Już w sobotę zaskoczyli mnie swą pracowitością, wymieniając na dachu
wszystkie uszkodzone klepki, o co prosiłam ich od zeszłej zimy. Ruszali się jak w
ukropie, a ja nie wiedziałam czym to sobie tłumaczyć.
W tygodniu również nie próżnowali. Od samego rana aż do wieczora
robota paliła im się w rękach. Nie chodzili do pracy zarobkowej, gdyż oboje
zatrudnieni byli w zakładzie kamieniarskim, gdzie tak zwany „sezon” kończył się
wraz z ostatnim dniem października. Po tym okresie, przez następne dwa miesiące,
przysługiwał im przymusowy urlop – częściowo płatny.
We wtorek, zaraz po śniadaniu, zabrali ze sobą piłę oraz duży dwukołowy
wózek i wybrali się do lasu po drewno. Choć zapasu w szopie starczyłoby na
najbliższy rok, to cieszyło mnie, że tak zaangażowali się w sprawy domu.
Godzinę, może dwie po tym jak zniknęli w gęstych, ośnieżonych
połaciach sosnowego lasu, do mych drzwi ktoś zapukał. Kogo to licho niesie
właśnie wtedy, kiedy jestem sama, pomyślałam i poszłam to sprawdzić. Przez
szybę dojrzałam sylwetkę milicjanta. Wystraszyłam się. Z przyśpieszonym biciem
serca otworzyłam drzwi.
– Dzień dobry, pani – przywitał się człowiek w mundurze, ściągnąwszy
wcześniej służbową czapkę.
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– Słucham pana – odpowiedziałam zaskoczona.
– Czy mógłbym na chwilę wejść i zamienić z panią słowo?
– Nie mam w zwyczaju wpuszczać nieznajomych do swego domu –
odparłam stanowczo.
Mężczyzna zaskoczony odpowiedzią włożył ponownie trzymane w dłoni
nakrycie głowy i podjął dalszą dyskusję, przybierając bardziej służbowy ton.
– Czy pani synowie, bo jak rozumiem Patryk i Damian to imiona pani
synów, są w domu?
To pytanie zbiło mnie z tropu.
– Czego pan od nich chce? – odpowiedziałam, niemal atakując go
spojrzeniem.
– Na razie chciałbym się tylko dowiedzieć, kiedy widziała ich pani po raz
ostatni.
Nie podobał mi się kierunek, w jakim zmierzała ta rozmowa.
– Niech pan wejdzie. Nie będziemy stali w przeciągu. – Kiedy wszedł, a
ja zamknęłam za nim drzwi, odpowiedziałam na jego pytanie. – Chłopcy poszli
dziś rano do lasu po drzewo. Ale czy dowiem się o co chodzi?
– Hmm… – zamyślił się, uciekając spojrzeniem w podłogę, po czym
wyszeptał do siebie: – A zatem to nie oni. – Przez chwilę nic nie mówił, lecz w
końcu spojrzał na mnie ponownie i jakby niedowierzając, zapytał: – Jest pani tego
pewna?
– No proszę pana. Może jestem stara, ale nie głupia.
– Przepraszam. Przepraszam, panią. Nie było pytania.
– To może powie pan w końcu, co go sprowadza.
– Oczywiście. Proszę jednak zostawić to tylko dla siebie. – Wziął głęboki
oddech i zaczął relacjonować przyczynę swojego najścia. – Wczoraj otrzymaliśmy
zgłoszenie, że w polu, jakieś trzydzieści metrów od drogi, ktoś zauważył
porzucony samochód. Kiedy trafiliśmy na miejsce, okazało się, że sprawa jest
dziwniejsza, niż wstępnie zakładaliśmy. Po pierwsze samochód leżał na dachu i
był doszczętnie spalony, a zniszczenia, jakich musiał wcześniej doznać, dały nam
do zrozumienia, że od samej drogi, aż po miejsce, w którym się zatrzymał, musiał
przekoziołkować. Na razie samochód, o ile to, co z niego zostało, można tak
nazwać, jest w ekspertyzie, gdyż nie potrafiliśmy stwierdzić co to za marka. Wiem
jednak, że na Patryka zarejestrowany jest opel kadett, a wszystko wskazuje, że
właśnie z takim samochodem mamy do czynienia. – Przez cały czas, kiedy do
mnie mówił, nie spuszczał ze mnie wzroku, jakby chciał odnaleźć w moim
zachowaniu odpowiedzi na dręczące go pytania. Pytania, których lada chwila
miałam się spodziewać. – Zawitałem więc do państwa, gdyż droga, o której
mówię, prowadzi między innymi z waszego gospodarstwa do wsi. Nim jednak do
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pani zapukałem, zdążyłem zauważyć, iż na podwórzu nie ma samochodu pani
syna.
W tym momencie poczułam się, jakbym została przez niego
spoliczkowana. O co on chce oskarżyć moich synów? Zagotowało się we mnie, ale
zdając sobie sprawę, że człowiek ten wykonuje tylko swoje obowiązki, stłumiłam
gniew.
– Samochód od piątku jest w naprawie. Zatem to, co pan próbuje
insynuować, jest co najmniej niegrzeczne. Jak pan sam wspomniał, „wasz”
samochód – nakreśliłam w powietrzu cudzysłów – jest tam od wczoraj, zatem nie
może to być auto moich synów. – Nie miałam zresztą pewności, czy samochód
Patryka to właśnie opel (chyba nigdy tego nie zapamiętam).
– Przepraszam, jeśli wprowadziłem panią w błąd. Samochód został
wczoraj znaleziony, ale nie mamy pewności od kiedy tam jest. Równie dobrze
mogło się to wydarzyć w piątek.
– Jak już wspomniałam – zaczęłam, powstrzymując się od złośliwego
tonu – nasz samochód jest w naprawie od piątku. Wiem to, bo taką otrzymałam
informację od moich synów, a oni jeszcze nigdy mnie nie okłamali. Jeśli chce pan
to usłyszeć z ust moich chłopców, proszę przyjść wieczorem. Powinni już być w
domu.
Kiedy skończyłam, złapałam za klamkę, dając jednocześnie znać, że
nasza rozmowa dobiegła końca.
– Nie wie pani jeszcze najważniejszego – wtrącił, nim zdążyłam
otworzyć drzwi.
– Tak? – zapytałam zaintrygowana, czymże mógł mnie jeszcze
zaskoczyć.
– Oprócz samochodu mamy też dwa ciała.
– Co? – wyszeptałam z niedowierzaniem. – Jak to dwa ciała? Co pan
chce przez to powiedzieć?
– Prawdopodobnie są to dwie przypadkowe ofiary, które zostały
potrącone przez samochód. Ciała leżały bliżej drogi, jakieś dziesięć metrów od
krawędzi jezdni. W samochodzie nie znaleziono nikogo, podejrzewamy więc, że
kierowca wpadł w poślizg, w wyniku czego wjechał w te dwie osoby, odrzucając
ich ciała w pole, samemu koziołkując znacznie dalej. Wtedy doszło do
rozszczelnienia baku i wybuchu. Kierowca musiał jednak zdążyć opuścić wrak i
do teraz pozostaje na wolności. Spodziewamy się, że może być bardzo mocno
pokaleczony.
Serce waliło mi jak młotem, ale ostatnie zdanie nieco mnie uspokoiło.
Moi chłopcy wrócili przecież bez najmniejszych obrażeń. Żaden z nich nie
wyglądał, jakby cokolwiek mu dolegało. Odetchnęłam z ulgą i postanowiłam
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podjąć temat.
– Wiecie kim są ofiary?
– Tego właśnie próbujemy się dowiedzieć. Czekam na informacje od
patologa, który stara się ustalić z kim mamy do czynienia. Ciała doznały silnych
obrażeń już w chwili wypadku, a dzika zwierzyna również ich nie oszczędziła.
Kiedy natrafiliśmy na zwłoki, większość z tego, co można by nazwać ciałami,
została obgryziona nieraz i do kości. Trudno było nam nawet określić płeć ofiar.
– Boże – odparłam zszokowana i puściwszy klamkę, przykryłam usta
dłońmi. – To okropne, co pan mówi, ale sprawa na pewno nie dotyczy moich
synów. W piątek odstawili auto do mechanika i wrócili do domu piechotą.
Uprzedzając pańskie pytanie, wrócili bez żadnych obrażeń. Nawet najmniejszego
skaleczenia.
– Skoro pani tak uważa – powiedział nieufnie. – Proszę jednak uprzedzić
synów, żeby dzisiejszego wieczoru nigdzie się nie wybierali. Zamierzam złożyć
państwu jeszcze jedną wizytę.
– Mam nadzieję, że ostatnią – spuentowałam i naparłam w końcu na
klamkę, otwierając drzwi. – A teraz, do widzenia, panu.
Spojrzał na mnie w taki sposób, jakbym go właśnie opluła. Zmrużył oczy
i pokiwał głową, chcąc coś jeszcze dodać. Odwrócił się jednak w miejscu i
wyszedł na zewnątrz, powoli odpowiadając:
– Do widzenia, pani.
***
Resztę dnia spędziłam na rozmyślaniu. Zaczęłam poddawać w
wątpliwość prawdomówność Patryka i Damiana. Byłam zła na siebie, bo nigdy
dotychczas mnie nie zawiedli, nie mówiąc już o oszustwie, a dziś po raz pierwszy
w życiu zaczęłam się o to martwić. Być może zupełnie niepotrzebnie, ale już samo
ich zachowanie było wielce zastanawiające. Nigdy jeszcze tak ochoczo nie
zabierali się do wykonywania moich poleceń czy angażowania się tak mocno w
sprawy domu. Nie ulegało wątpliwości, że ostatnimi dniami przechodzili samych
siebie.
Mętlik powstały w głowie spowodował, że musiałam usiąść i jeszcze raz
wszystko na spokojnie przemyśleć. Wtedy dotarło do mnie jak straszliwa może
być prawda. Nie wiem dlaczego pozwoliłam na dopuszczenie tej myśli do siebie,
ale nagle zrozumiałam, że ich aktualne, kilkudniowe dziwne zachowanie miało na
celu tylko jedno – zapewnienie mi spokojnego przetrwania zimy pod ich
nieobecność. Nieobecność, która będzie wynikała z ich pobytu w więzieniu!
Boże! Nie! To nie mogła być prawda, zaprzeczałam, lecz wszystko
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układało się w logiczną całość. W piątek nie uwierzyłam w możliwość tak
szybkiego powrotu ich z warsztatu i najwyraźniej się nie pomyliłam. To oni
spowodowali ten wypadek, lecz winnym musiał być ten ich cholerny, szwankujący
samochód. Nie zapanowali nad kierownicą i wjechali w tych biednych ludzi. A
kiedy zdali sobie sprawę, co zrobili, wrócili czym prędzej do domu i postanowili
zadbać o swoją schorowaną matkę, nim na resztę życia trafią do więzienia.
Poczułam łzy spływające po rozgrzanych policzkach.
Żałowałam strasznie tylko tego, że mi nie powiedzieli. Byłabym jedynym
głosem rozsądku i natychmiast kazałbym im to zgłosić. Wtedy pojęłam czym
zaprzątam swoją głowę. O czym ja, do cholery, myślę?! Wściekłam się na samą
siebie. Przecież to moi chłopcy… oni… oni nigdy nie dopuściliby do czegoś
podobnego.
Mimo wszystko miałam wątpliwości. Musiałam się z nimi rozmówić.
Musiałam mieć pewność.
Do końca dnia nie byłam już w stanie niczego zrobić. Chodziłam od okna
do okna, aby przywołać ich, gdy tylko znajdą się w zasięgu mojego wzroku.
***
Milicjant przybył pierwszy.
Na dworze zmierzchało, a moich synów wciąż nie było. Zaczęłam się
martwić, w wyniku czego coraz intensywniej wyglądałam za nimi. W końcu,
poprzez przeszklone drzwi, dostrzegłam zbliżające się światła samochodu. Nie
miałam najmniejszych wątpliwości co do tego, kim jest kierowca.
Radiowóz zaparkował przed gankiem, a z wnętrza wytoczył się ten sam
milicjant, który odwiedził mnie rano. Na dworze sypało śniegiem, a temperatura
zaczęła oscylować wokół minus dziesięciu stopni Celsjusza. Nim mundurowy
zdążył zapukać, otwarłam przed nim szeroko drzwi.
– Niech pan wejdzie – poleciłam.
Nie wydawał się zaskoczony moim spontanicznym powitaniem. Wszedł i
natychmiast ściągnął czapkę.
– Dobry wieczór, szanowna pani – przywitał się, sprawiając wrażenie
znacznie grzeczniejszego niż był kilka godzin wcześniej. – Możemy usiąść i
chwilę porozmawiać?
Zaskoczyło mnie, że nie zapytał ani o Patryka, ani o Damiana.
Postanowiłam sama podjąć ten temat.
– Moich synów jeszcze nie ma. Myślę, że przyjdą lada chwila. Wie pan,
jest już zbyt ciemno, aby szlajać się po lesie.
– Rozumiem – odparł spokojnie, a w tonie jego głosu wyczułam
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współczucie. Byłam pewna, że jak tylko przyjdą chłopcy, będzie zmuszony ich
zaaresztować. – Możemy porozmawiać? – ponowił wcześniejsze pytanie. Wtedy
dostrzegłam ruch na dworze.
– O, to chyba oni! – Doskoczyłam do okna. Okazało się, że to tylko
oświecona przy szopie lampa zakołysała się na zimowym wietrze. Wróciłam do
milicjanta i dodałam: – Pomyłka. Ale na pewno zaraz będą.
– Droga pani – zaczął oficjalnie – oni nie wrócą.
W jednym momencie nogi ugięły się pode mną. Przed upadkiem
powstrzymała mnie silna ręka oficera.
Odprowadził mnie do pokoju i posadził na kanapie, która, uginając się
pod moim ciężarem, jęknęła swoim klasycznym tonem. Nim zaczęłam o
cokolwiek wypytywać, sam rozpoczął wyjaśnienia.
– Jakąś godzinę temu zostały potwierdzone dwie informacje. – Uniosłam
mętny wzrok, który powoli wracał do normalności. – Ekspertyza samochodu, a
dokładnie mówiąc numer nadwozia odnalezionego wraku, wskazuje
jednoznacznie, że należał on do pani syna, Patryka. – Pokręciłam głową, aby
zabrać głos, ale milicjant nie pozwolił mi dojść do słowa. – Proszę nie zaprzeczać.
To o czym pani mówię, to dowód, dający nam stuprocentową pewność, że tak
właśnie jest.
– Ale oni… Oni mnie nigdy nie okłamali. – Łzy zakręciły się z mych
oczach.
– No właśnie – odparł. – To drugi temat, o którym jestem zmuszony pani
powiedzieć.
Kołatające serce podskoczyło mi do gardła.
– Nie rozumiem – odparłam przerażona.
– Musi pani wiedzieć, że jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale
policyjny patolog potwierdził tę informację i nie ma co do niej najmniejszej
wątpliwości. Sekcja zwłok obydwu ofiar wskazuje nieomylnie, że znalezione ciała
należały do pani synów. Do Patryka i Damiana. Najprawdopodobniej zostały
wyrzucone z samochodu podczas wypadku, przez co nie spłonęły wraz z nim.
– Bzdura! – wrzasnęłam i skoczyłam na równe nogi. – Pan chyba oszalał!
Spodziewałam się wszystkiego, ale nie tak absurdalnych insynuacji.
– Droga pani. Ja rozumiem, że jest pani ciężko, ale…
– Niech pan przestanie! Proszę się wynosić z mojego domu! –
Wskazałam ręką drzwi. – Moi synowie żyją i mają się bardzo dobrze! – Jakby na
potwierdzenie tych słów w progu pokoju, w którym siedziałam wraz z
milicjantem, stanęli moi chłopcy. – No proszę, w samą porę. – Zwróciłam się do
nich. – Gdzieżeście się podziewali przez cały dzień?! – zapytałam, a później,
spoglądając na oficera, dodałam: – I co? Cali i zdrowi!
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Milicjant spojrzał na mnie zaskoczonym wzrokiem.
– Co się dzieje, mamo? – zapytał Patryk.
– Sama chciałbym to wiedzieć. Pan milicjant nachodzi mnie od rana i
próbuje wmówić mi nonsensowne wieści.
Chłopcy spojrzeli na mundurowego, tak jak i on wpatrywał się w ich
stronę. Ponownie popatrzyli na siebie.
– Chyba już wie – Damian odezwał się półszeptem do Patryka.
– Co tam mamrotacie? – zapytałam, lecz wtedy odezwał się milicjant.
– Przepraszam, ale do kogo pani mówi?
To pytanie wywołało jednoczesny dreszcz i wściekłość wypełniające
moje ciało. Natychmiast przerzuciłam na niego wzrok, chcąc nawrzucać mu, by
nie robił ze mnie idiotki. Nim zaczęłam, usłyszałam głos Patryka.
– Mamo! – Odruchowo spojrzałam na syna. – Chyba wiem po co on tu
przyszedł.
– Zrobiliście to? – zaczęłam. – Zabiliście kogoś w wypadku
samochodowym?
– Tak – odpowiedział, a na jego twarz wtargnął smutek.
– To dlaczego mnie okłamałeś, dlaczego obaj mnie okłamaliście?
Mówiliście, że zawieźliście samochód do naprawy, że został…
– Nie, mamo – przerwał mi Damian. – Nigdy cię nie okłamaliśmy.
Powiedzieliśmy, że jechaliśmy do Adama, nie że tam dotarliśmy. Mówiąc, że
samochód zostawiliśmy na miejscu, także nie skłamaliśmy. Nie zaznaczyliśmy
jednak, w jakim miejscu został. A gdy pytałaś czy wróciliśmy pieszo, to też
odpowiedzieliśmy zgodnie z prawdą.
Mimo jego tłumaczeń poczułam się oszukana. Czułam, że jeszcze jedno
słowo i obydwu rozszarpię tak, jak stoją.
– Jak mogliście mi to zrobić? Pytam! Jak? – Rozpłakałam się. Przez zęby
wycedziłam jeszcze jedno: – On powiedział – wskazałam milicjanta, który
przypatrywał mi się z niemałym zdziwieniem – że znaleziono dwa ciała. Że… –
pociągnęłam nosem i urwałam. Nie potrafiłam powiedzieć im tego, patrząc na
nich. Zapytałam inaczej: – Kogo zabiliście?
Oficer milczał. Wpatrywał się naprzemiennie to we mnie, to w stronę
chłopców. Patryk i Damian postąpili przed siebie i zbliżyli się do mnie. Stojąc
odpowiednio blisko, każdy z nich przytulił się mocno do mnie. Wpierw Patryk, a
zaraz po nim Damian. Po tej ceremonii odsunęli się o krok. Bałam się tego, co
zaraz nastąpi, ale po naszych objęciach wiedziałam jedno – lada chwila mieli
zostawić mnie samą, już na zawsze. Przytuliwszy się po kolei do każdego z moich
chłopców, nie poczułam ani nie usłyszałam bicia serca żadnego z nich.
– Mamo – Patryk przerwał tę ciszę – to my zginęliśmy w tym wypadku.
183

Krwawnik 2 Opowiadania z pozornie martwej strefy

Kolana kolejny raz ugięły się pode mną. Upadłam na podłogę i ukryłam
załzawioną twarz w dłoniach. Po chwili ktoś do mnie doskoczył i pomógł wstać.
Ponownie swego ramienia użyczył mi milicjant. Nic nie mówił.
Chłopcy stali niespełna metr od nas, ale żaden z nich nie pośpieszył
matce z pomocą. Nie potrzebowałam zbyt wiele czasu, aby przekonać się,
dlaczego. Ich ciała wyglądały, jakby były zrobione z delikatnego i przejrzystego
jedwabiu; jakby znikały.
– Co się z wami dzieje? – zawyłam, wyrywając się do nich. Moje ręce,
chcące ich objąć, przecięły powietrze.
– Przepraszamy, mamo, ale musimy już odejść – odezwał się Patryk. –
Wiedz tylko, że to nie była nasza wina. Samochód sam zaczął przyśpieszać, a ja
nie potrafiłem nad nim zapanować. Z każdą sekundą pędził dwa razy szybciej, aż
w końcu koła złapały pobocze i po chwili roztrzaskaliśmy się. Umarliśmy szybko,
bezboleśnie. O to możesz być spokojna. Żaden z nas nie cierpiał.
– Ale jak… jak to możliwe, że was widzę; że… widziałam.
– Nie mogliśmy cię tak zostawić. Musieliśmy ci pomóc, abyś jak
najdłużej potrafiła radzić sobie kiedy nas już zabraknie. Dopóki nie wiedziałaś o
wypadku, o tym, że nie żyjemy, było to do spełnienia. Nie mieliśmy dużo czasu,
gdyż kupa złomu na środku pola mogła dość szybko zwrócić czyjąś uwagę.
Najgorsze było to, że sami nie mogliśmy jej ukryć, tak samo zresztą jak naszych
ciał. To był jedyny warunek, abyśmy mogli zadbać o ciebie. Bardzo cię kochamy,
mamo, i zrobilibyśmy wszystko, aby być jeszcze z tobą.
– Tak, bardzo cię kochamy, mamuniu – dodał Damian.
Usta trzęsły mi się z rozpaczy, ale nim na dobre zniknęli zdążyłam
powiedzieć:
– Ja też was bardzo kocham, moi chłopcy, ale to niesprawiedliwe… to
niesprawiedliwe, by matka przeżywała swoje dzieci. Niesprawiedliwe! – Po tych
słowach zniknęli na zawsze z mojego życia, a ja, nie wiedząc co zrobić, wtuliłam
się w stojącego u mego boku milicjanta.
***
Po wszystkim oficer został ze mną jeszcze około godziny. Nie potrafiłam
być przekonująca w swej relacji, ale choć utwierdzał mnie w tym, że rozumie, to
nie wierzyłam w jego słowa. Mimo wszystko swoją obecnością sprawił mi
ogromną ulgę. Nie wiem jakby się to wszystko skończyło gdyby nie on. Kiedy
pogodziłam się z zaistniałą sytuacją – choć prawdę mówiąc, nigdy się z nią do
końca nie oswoję – usłyszałam, że wzywają go obowiązki i musi mnie zostawić,
choć ogromnie nad tym ubolewa. Skinęłam na potwierdzenie i odprowadziłam go
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do drzwi.
Na ganek wyszliśmy razem. Przed domem zaparkowany był radiowóz, a
tuż za nim – blokując możliwość wyjazdu – stał duży dwukołowy wózek
wypełniony po brzegi drzewem. Milicjant spojrzał na mnie szeroko otwartymi
oczami.
– Pani ich naprawdę widziała.
Lubliniec, 10 stycznia 2016
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