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I rzekł Pan do swego ludu: Nie postawisz na tej ziemi nic, czego by nie

pobłogosławiła moja ręka. Lecz Birkut za nic miał Pańskie słowo. Zbudował dom

i zapełnił go ludźmi, nie prosząc Pana o zgodę. I przeklął go Pan, i wyrwał dom

z ziemi swojej, aby po wiek wieków dryfował w przestworzach. A wtedy lud domu

odwrócił się od Pana i począł czcić Birkuta jako boga swego.

Genezis (Testament, II w. p.u.E.)

Pierwszy raz usłyszałem go krótko po przeprowadzce. Nasza rodzina padła ofiarą

ogólnodomowego kryzysu i musiel iśmy się wyprowadzić z apartamentu w centrum.

Zewnętrzne korytarze oferowały przyzwoite mieszkania po niższej cenie, bo ci,

którzy miel i pieniądze, wolel i wieść spokojny żywot w głębi domu.

Początkowo bałem się mieszkać w pokoju z oknem. W centrum straszyliśmy się

historiami o jęczącym w szczelinach wietrze, piorunach i wilgoci, która rozmiękcza

mózg. W rzeczywistości za oknem panowała zwykle kompletna cisza i szaruga.

Szybko zacząłem się łapać na tym, że z utęsknieniem wyczekuję burzy, huku

grzmotów i widoku błyskawic rozświetlających pustkę. Ale jedynym spektaklem, jaki

niekiedy miałem okazję oglądać, były krople deszczu ściekające po szybie. Lubiłem

patrzeć na te krople. Niektóre wisiały godzinami w tym samym miejscu, nie mając

siły spłynąć, a inne pędziły w dół jak szalone, rozpłaszczając się w końcu o framugę.

Ciekawe, że bardziej współczułem tym pierwszym.

Pewnej nocy usłyszałem ten dźwięk. Brzmiał jak turkot pracującej maszyny, ale

przybliżał się i oddalał, jakby ta zmieniała położenie. Początkowo w ogóle nie

Absolut
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przyszło mi do głowy, że dźwięk może dobiegać spoza domu. Pytałem rodziców

i sąsiadów, czy coś słyszeli , ale wszyscy zgodnie zaprzeczali . Aż pewnego razu

natknąłem się na gościa, który powiedział:

– To pewnie maszyny w piwnicy hałasują.

Nigdy przedtem nie zastanawiałem się, co jest w piwnicy. To było strasznie

daleko. Mój tata uczestniczył kiedyś w wycieczce zakładowej na pierwsze piętro;

zwiedzali fabrykę guzików. Mówił potem, że wszystko tam jest inne: moda, fryzury,

boazerie. . . Tylko guziki były takie same, bo importowaliśmy je stamtąd.

Ale piwnica? Jak, na Birkuta, miałem się tam dostać – ja, trzynastoletni chłopiec,

który ledwie sobie radził z procedurą teleportacyjną z domu do szkoły i z powrotem?

Kiedyś nawet pomyliłem kod, wyszedłem z kabiny w niewłaściwym korytarzu

i musiałem się zwrócić o pomoc do policj i , która odstawiła mnie do szkoły. Omal się

wtedy nie spaliłem ze wstydu. Kumple, o dziwo, wcale się ze mnie nie śmial i , tylko

wypytywali , jak tam jest, w tych innych korytarzach.

– Tak samo – mówiłem. – Tylko ludzie obcy.

Kiedy jeszcze starym dobrze się wiodło, ki lka razy spędzil iśmy wakacje

w kompleksie parkowo-jeziornym, położonym w bocznym skrzydle naszego piętra.

Ojciec dostawał w pracy specjalne kupony z pieczątką i szedł z nimi do urzędu,

gdzie musiał stać w długiej kolejce po kody. Ale było warto. Niejedna rodzina mogła

tylko pomarzyć o spędzeniu tygodnia wśród drzew, jezior i plaż. Teraz wyglądało na

to, że i dla nas te czasy minęły, a ja zyskałem w zamian wątpliwy przywilej

codziennego krążenia między slumsami a ekskluzywną, jak na mój obecny standard

życia, szkołą w centrum. Starym bardzo zależało na tym, żebym się dobrze

wyedukował. Ja sam byłem już raczej znużony tymi rytuałami. Mimo to po epizodzie

z pomyłką kodu trochę żałowałem, że od razu poszedłem na policję zamiast

powłóczyć się trochę po obcych korytarzach.

– Jakie maszyny? – zapytałem.

– Hydrofory – powiedział facet. Miał roboczy strój i niezbyt intel igentne, lecz

życzliwie patrzące oczy. – Urządzenia, które doprowadzają wodę na piętra. Ja się

nimi opiekuję – dodał z dumą.

– Niech mnie pan tam zabierze!

Podrapał się w głowę.

– A jak potem powiedzą, że cię porwałem?

– Co pan. Ja tylko chcę je zobaczyć i wracam.
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– Dobra – zgodził się w końcu. – Bądź tu jutro rano, o szóstej.

Wymknąłem się, gdy starzy jeszcze spali . Czekał. Wsiedl iśmy do kabiny, facet

wystukał kod. Czułem, jak mi flaki latają w środku. Widać teleportacja w lini i pionowej

musiała się wiązać z takimi sensacjami.

– Jak masz na imię? – zapytał mój towarzysz.

– Mandu.

– Pierwszy raz w takiej podróży, co Mandu? – Już byliśmy na dole, już piwnica

stała przed nami otworem.

Podróż, skąd ja znałem to słowo. Pewnie nas nim straszyli na lekcjach rel igi i .

– Słyszysz?

Usłyszałem.

– A innych maszyn tu nie ma?

Spojrzał pytająco.

– To nie to – powiedziałem markotnie. – Fajnie śpiewają – dodałem pospiesznie –

ale inaczej. Tak jednostajnie, bum, bum, bum. Jak wieloryby w oceanarium. A ta

moja. . . Ta moja tak turkocze, tu tum, tu tum, tu tum.. . I najpierw się przybliża,

a potem oddala, jakby. . . jakby się przemieszczała.

– Przemieszczała? Jakby chodziła, znaczy?

– Mhm. Tylko szybciej. W każdym razie tak to brzmi.

– Takich cudów to tu nima, Mandu. To jak, chcesz zobaczyć te hydrofory?

Pokiwałem smętnie głową. Fakt, po co maszyny miałyby chodzić, skoro

w dziesięć sekund można je wyteleportować w dowolne miejsce? Wyobraziłem sobie

taką maszynę, jak się stacza po schodach albo pnie w górę, i omal nie parsknąłem

śmiechem. Ale w gruncie rzeczy było mi strasznie, strasznie smutno.

Hydrofory. Duże, dudniące, rozedrgane. Pogłaskałem jeden. Był ciepły. W całym

pomieszczeniu było zresztą ciepło i przytulnie. Nie miałem ochoty stamtąd

wychodzić, mierzyć się z życiem. Ale facet uwinął się z przeglądem raz dwa.

– Chodź, Mandu – mówi. – Zobaczymy, co słychać u palacza.

Powlokłem się za nim.

Palacz był starym dziadkiem w powalanym sadzą kombinezonie.

– Cześć, Kurek – przywitał mojego towarzysza. – Maszyny w porządku?

– W porządku, Szufla – odparł hydraul ik. – Przyprowadziłem ci gościa.

– O, witaj. – Palacz podał mi osmaloną dłoń. – Co słychać na górze? Ten –

wskazał Kurka – ciągle mi tylko opowiada o awariach.
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– Chłopak szuka jakichś maszyn, które hałasują w nocy – wyjaśnił Kurek. –

Myślałem, że chodzi o hydrofory, ale mówi, że to nie ten dźwięk.

– Maszyn? – zainteresował się Szufla. – Był tu już jeden, co je niby słyszał, lata

temu. Łaził tu i łaził, nie chciał wracać na górę. W kółko gadał, że musi znaleźć

maszynę, która się przybliża i oddala. Potem już całkiem mu się we łbie pomieszało.

Mówił, że maszyna ma dla niego jakąś wiadomość. Wiadomość od przodków,

powiadał. W końcu go zabral i .

– Dokąd?

Szufla nakreśl i ł kółko na czole.

– Na siódme.

Na siódmym piętrze mieścił się wielki kompleks szpitalny.

– Był pan tam? – zapytałem Kurka.

– Nie, oni mają swoich ludzi. . . Ale ciotka kiedyś u nich sprzątała.

– Muszę się tam dostać – powiedziałem – i znaleźć tego faceta.

– Co ty, chłopcze – mruknął Szufla. – Pewnie już dawno kopnął w kalendarz.

– Pamięta pan, jak się nazywał? – nie ustępowałem.

Szufla potarł palcem skroń.

– Zaraz. . . Pro. . . Prokop nie. . . jakoś tak. . . Poro. . . Pororok!

– Daj spokój, Szufla – żachnął się hydraul ik. – Mącisz chłopakowi w głowie. – To

jak, Mandu? – zwrócił się do mnie. – Wracasz na górę czy mam cię tu zostawić?

Wróciłem z nim na trzecie. Miał coś do roboty w innym kwartale, więc go

pożegnałem, zapewniając, że sam trafię do domu. W rzeczywistości miałem inne

plany.

– Przepraszam – zagadnąłem bez namysłu na widok dwóch gości w białych

kitlach – muszę się dostać na siódme piętro. To pilne.

Przez chwilę patrzel i na mnie bez słowa.

– A co – zapytał w końcu jeden – szukasz kogoś?

– Ja. . . – Zaciąłem się. – Tak, właśnie. Mój wujek jest w szpitalu. To znaczy

pracuje tam, chyba sprząta. Nie widziałem go parę lat. A teraz mama zmarła i. . . no

i zostałem sam. Jeśl i go nie znajdę, to – pociągnąłem nosem – zabiorą mnie do

pokoju sierot.

– Nie utrzymywaliście kontaktów, a teraz chcesz mu się zwalić na głowę? –

zapytał drugi facet. Wyglądał na intel igentniejszego i bardziej podejrzl iwego niż

pierwszy.
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Wzruszyłem ramionami.

– Sam potrafię o siebie zadbać. Chodzi tylko o to, żeby podpisał papierek.

Pierwszy facet spojrzał na zegarek.

– Chodź – powiedział. – Może cię ktoś podrzuci.

Ruszyłem za nimi. Po chwil i marszu weszliśmy do pomieszczenia z czerwonym

krzyżem na drzwiach. Było tam kilka osób.

– Chłopak chce się dostać na siódme – powiedział bardziej dobroduszny z moich

opiekunów. – Podobno pracuje tam jego wujek.

– Jak się nazywa? – zapytała kobieta o surowym obliczu, podnosząc głowę znad

papierów.

– Angus de Covadonga Wilson – wyrecytowałem gładko.

– A ty?

– Mandu Geor. Po matce Wilson.

– Masz jakiś dokument? – zapytał ten podejrzl iwy.

Wyjąłem legitymację szkolną. Wziął, pokazał kobiecie.

– O trzeciej transportujemy pacjenta – powiedziała. – Czekaj pod drzwiami, to cię

zabierzemy.

Bałem się, że sobie zostawi legitymację, ale na szczęście nie przyszło jej to do

głowy. Wyszedłem z pokoju, uprzedzająco delikatnie zamykając drzwi. Czekały mnie

cztery godziny włóczenia się po obcej dzielnicy. W dodatku byłem tak głodny, że aż

mnie mdliło.

Na placu zabaw siedziało paru ćpunów, niewiele starszych ode mnie. Podłączali

się do podręcznego kompa i bredzil i o jakimś życiu pozadomowym.

– A ty tu czego? – burknął w końcu któryś.

– Niczego – odburknąłem. – Czekam na kogoś.

Chciel i mnie przegonić, więc im wyjaśniłem, że o trzeciej pewna lekarka ma mnie

zabrać na siódme.

– Mój wujek pracuje w szpitalu – wyjaśniłem, bo wyglądali na wystraszonych.

To ich uspokoiło.

– Chłopaki – powiedziałem, czując, że pierwsze lody zostały przełamane – nie

macie czegoś do żarcia?

Dali mi paczkę chrupek. Sięgnąłem po portfel, ale chłopak wyglądający na

przywódcę powstrzymał mnie gestem.

– Wsadź se swoją kasę. Chcemy czegoś innego.
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Wyjął z kieszeni maleńką dyskietkę z nadrukiem „Loco 21 05”.

– Przyniesiesz nam z siódmego takie dyski. Kwartał D, pokój 1 07.

– Co to jest?

– Sny wariatów.

– Podłączacie się do nagranych snów? – Pierwszy raz słyszałem o czymś takim.

– Ekstra faza, koleś. Wszystkim tym czubkom śni się to samo. Tu tum, tu tum, tu

tum. – Herszt bandy zaniósł się śmiechem.

Zrobiło mi się zimno.

– Maszyna.

– Pociąg, koleś! Maszyna, która pędzi z prędkością stu kilosów na godzinę, a ty

w niej siedzisz i wyglądasz przez okno! Tu tum, tu tum, tu tum. Co widzisz?

– Chmury.

– Blisko. Już wiesz, że jesteś poza domem. Ale nie masz pojęcia, co tam jest.

– To tylko sny wariatów – mruknąłem bez przekonania.

– Przynieś nam je. Łap wszystkie dyski z napisem „Loco”.

– Dobra – powiedziałem, choć byłem pewien, że szybko tam nie wrócę. Musiałem

się dowiedzieć, jaką wiadomość ma dla mnie maszyna. Musiałem znaleźć Pororoka.

O trzeciej stawiłem się w punkcie pogotowia i wsiadłem do kabiny wraz z lekarką,

sanitariuszem i chorym, którego trzeba było wnieść na noszach. Początkowo miał

nam towarzyszyć jeszcze jeden sanitariusz, ale lekarka uznała, że skoro już zajmuję

miejsce, mogę przynajmniej się na coś przydać. Gdy tamci dwoje byli odwróceni,

chory ukradkiem wcisnął mi w dłoń zmiętą kartkę. Sprawiał wrażenie bardzo

zmęczonego, ale kiedy skinąłem głową, oczy na moment mu pojaśniały.

Po zaniesieniu pacjenta do izby przyjęć oddaliłem się pod pozorem skorzystania

z ubikacji , nie czekając, aż lekarka zapyta kogoś o Angusa de Covadongę. Szedłem

żwawo, nie rozglądając się, jakbym miał jasno wytyczony cel. W rzeczywistości nie

miałem pojęcia, co robić. Chciałem znaleźć Pororoka, wykraść dyskietki, dowiedzieć

się czegoś o maszynie, a tymczasem musiałem uciekać, bo każda mijana osoba

mogła nabrać podejrzeń albo całkiem rutynowo sprawdzić moją tożsamość i odesłać

mnie do mamusi.

Przypomniałem sobie, że mam w kieszeni gryps od chorego z kabiny.

Przystanąłem w jakiejś wnęce i odszukałem go.

„Dr Alvaro Pereira” – napisano na kartce.
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Wzruszyłem ramionami. Niby co, miałem się uganiać po całym piętrze za

doktorem Pereirą, żeby mu przekazać, że pytał o niego jakiś pacjent? Tylko

zwróciłbym na siebie uwagę. Potem jednak pomyślałem, że mógłbym wykorzystać to

nazwisko, żeby się dostać do pokoju 1 07. Na piętrze pracowało wielu lekarzy;

z pewnością nie wszyscy się znali . Musiał istnieć jakiś rejestr personelu

medycznego. Zapukałbym, udając, że szukam doktora Pereiry, i powęszył trochę,

nimby mnie dokądś odesłal i . . .

Ruszyłem w poszukiwaniu sal i 1 07. Nie była daleko. Zapukałem, odczekałem

przepisowe pół sekundy, po czym nacisnąłem klamkę.

W środku siedział gość w rozpiętym fartuchu lekarskim i czytał gazetę.

– Dzień dobry – powiedziałem, przestępując z nogi na nogę. – Szukam mojego

wujka, doktora Pereiry. Dokąd mam się udać?

– Poczekaj tu chwilę – rzekł facet, po czym, jak gdyby nigdy nic, wstał i wyszedł,

zostawiając mnie samego w pokoju. Rozglądałem się gorączkowo. W rogu stało

biurko z szufladami, na nim komputer. Otworzyłem jedną z szuflad, potem drugą. Są!

Przerzucałem w pośpiechu pudełka z dyskietkami, szukając napisu „Loco”. Jest!

Usłyszałem energiczne kroki na korytarzu. Złapałem całe pudełko i wyjrzałem.

Cholera. W moją stronę szło szybko dwóch strażników.

Rzuciłem się do ucieczki, nie wypuszczając pudełka z rąk. Niech to szlag.

Powinienem był się domyślić. Facet nie wyszedłby tak po prostu, zostawiając mnie

w pokoju bez nadzoru. Musiał wiedzieć, że jestem poszukiwany.

Pędziłem co sił korytarzami, klucząc i starając się zgubić pościg. Ochroniarze nie

byli tak zwinni jak ja, ale pewnie zdążyli już wezwać posiłki. Dlatego nie wahałem się,

kiedy za kolejnym zakrętem ujrzałem niewielki właz w podłodze. Po zdjęciu pokrywy

moim oczom ukazał się szyb z metalową drabiną. Ruszyłem niezdarnie w dół,

przyciskając do piersi pudełko i mając nadzieję, że tamci nie zmieszczą się

w wąskim tunelu. Gdybym był trochę mądrzejszy, wypuściłbym dyskietki, a potem

pozbierał je na dole. Tymczasem usłyszałem kroki i nagle coś z całej siły uderzyło

mnie w głowę. Zdążyłem jeszcze pomyśleć, że strażnik pewnie nie zdążył

wyhamować i wpadł nogą do kanału, jak ten facet z kawału. . . A może pomyślałem to

dopiero wtedy, gdy zamroczony bólem puściłem szczebel i runąłem w dół.

Wylądowałem stosunkowo miękko. Poruszyłem kończynami: wyglądało na to, że

są całe. A wszystko dzięki bujnej, gęstej trawie, która zamortyzowała upadek.
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Dziwna była ta trawa, nigdy takiej nie widziałem. Jakby sama sobie rosła, przez

nikogo niedoglądana.

Kiedy podniosłem głowę, zdziwiłem się jeszcze bardziej. Wokół rosły drzewa,

znacznie większe niż te w znanych mi parkach, do tego źle dobrane i jeszcze gorzej

rozmieszczone, jakby ktoś po prostu sypnął garść nasion, nie troszcząc się o efekt.

Nagle coś świsnęło mi koło ucha. Wrzasnąłem i odskoczyłem jak oparzony –

w samą porę, bo zaraz o kilka kroków ode mnie przetoczył się z hukiem wielki

żelazny potwór. Tu tum, tu tum, tu tum.. . Nim mnie minął, dostrzegłem w oknach

zaciekawione twarze siedzących w środku ludzi. Niektórzy machali do mnie.

Maszyna z moich snów. Pociąg, tak ją nazywał ten ćpun. A więc ona naprawdę

istniała. Gdzie ja byłem? Nie znałem słów na określenie tego miejsca: rozległa

przestrzeń bez śladu ściany, gęstwina drzew i krzewów, bezmiar traw. . . Bezmiar,

skąd ja wziąłem to słowo? Chyba też ze snu.

Podniosłem dyskietki i ruszyłem przed siebie, czując na skórze chłodny powiew. . .

wiatru? Chwilami zapadałem się w wilgotny piach. Nie powinni tak mocno podlewać

tych rośl in, zgniją. . . Coś świeciło mi w oczy, jakaś wielka lampa, zawieszona na

suficie. Sufit był pomalowany na niebiesko i wydawał się strasznie odległy,

niedosiężny, jak w ogromnej aul i .

Gdzie ja byłem?

Odwróciłem się, ale szyb i drabina znikły. Zostałem tylko ja, dyskietki i to dziwne

miejsce. Gdybym mógł te dyskietki odczytać, miał jakiś sprzęt, może wszystko

stałoby się odrobinę jaśniejsze, ale tak. . . Usiadłem pod drzewem, kręcąc głową,

która wciąż mnie bolała od uderzenia butem. Nagle ziemia zatrzęsła się pode mną,

jakby dom wpadł w jakieś straszne turbulencje. Chciałem się chwycić pnia, ale nie

mogłem wymacać go rękami, a oczy nie widziały nic w tumanie pyłu.

Ocknąłem się.

Pierwszym, co zobaczyłem, był biały sufit, wiszący nisko nad moją głową.

Leżałem na wysłużonym materacu w kącie kiepsko oświetlonego pokoju. Obok, przy

stol iku, siedziało dwóch facetów, przeglądając na komputerze zawartość moich

dyskietek.

– Taniocha – powiedział jeden. – Gdybym wiedział, że mały wykradł takie

starocie, zostawiłbym go tam razem z tym wszystkim.

– Może się przydać – rzekł drugi. – Ukradł raz, to i drugi raz będzie umiał.
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Pierwszy tylko coś mruknął i dyskusja zamarła. Tymczasem drugi zerknął w moim

kierunku i zauważył, że mam otwarte oczy.

– Cześć – powiedział. – Jak się nazywasz?

– Man. . . – Odchrząknąłem. – Mandu. Mandu Geor. Co to za miejsce?

Parsknął śmiechem.

– Musiałeś się nieźle stuknąć. Jesteśmy na szóstym, w kwartale D. Spadłeś

z drabiny. Przez ciebie musiel iśmy wiać z naszej starej kryjówki.

– Miałem.. . dziwny sen – powiedziałem, choć wcale nie uważałem, że to był sen.

Zbyt dobrze pamiętałem barwy, zapach, ciepło na twarzy, konsystencję piasku. – Po

upadku znalazłem się w miejscu pełnym drzew. Sufit był niebieski i odległy, a ścian

w ogóle nie było widać.

– Trzasnąłeś się w głowę – wyjaśnił mi jeden z facetów, ale drugi gestem nakazał

mu milczenie.

– Co jeszcze tam było? – zapytał.

– Piach – powiedziałem. – Mokry, czarny piach. Dużo trawy. Wielka żarówka na

suficie. I pociąg.

Ostatnie słowo wyrzekłem od niechcenia, pewien, że moi rozmówcy nie będą

wiedziel i , o czym mówię. Tymczasem oni podskoczyli , jakby ich prąd poraził.

– Pociąg? Skąd znasz to słowo?

– Od ćpunów – wyjaśniłem.

Uspokoil i się.

– Od dawna go słyszę – kontynuowałem. – Ale dopiero oni mi powiedziel i , co to

jest.

Faceci znów się ożywil i .

– Opowiedz, jak wygląda – zażądał jeden.

– Jest wielki, czarny, ma drzwi i okna. W środku siedzą ludzie.

– Andreas – rzekł jeden facet do drugiego, podniecony i przerażony zarazem –

wyrzuć te wszystkie dyskietki. Chłopak jest medium, Pereira zapłaci nam za niego

kupę forsy.

– Alvaro Pereira? – zapytałem.

– Znasz go? – Teraz obaj byl i wyraźnie przestraszeni.

– Właśnie go szukałem, gdy zaczęli mnie ścigać.

Faceci wyglądali na zrezygnowanych, jakby czuli , że forsa przechodzi im koło

nosa.
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– Co to jest medium? – zapytałem.

– Człowiek, który ma kontakt z absolutem – wyjaśnił jeden ponuro.

– Z absolutem? – Pamiętałem to słowo z lekcji rel igi i . – To znaczy z Birkutem?

Uczono nas, że Wielki Budowniczy zbudował dom z niczego, żeby mieć na czym

zawiesić oko we wszechświecie. Potem stworzył człowieka, by mieć z kim

rozmawiać. Kiedy w domu miały miejsce jakieś poważne awarie, kaznodzieje

grzmiel i z ambon, że rozgniewaliśmy Birkuta. Gdy udawało się doprowadzić

wszystko do porządku, mówil i , że to dzięki naszym modlitwom i ofiarom.

– Pereira lepiej ci to wytłumaczy – rzekł facet imieniem Andreas. – A te dyski,

które ukradłeś, są do niczego. Straszny szmelc, teraz już nikogo to nie bierze. Swoją

drogą, po co je kradłeś, skoro nie wiedziałeś, że jesteś medium?

– Dla ćpunów. – Nie widziałem już sensu w ukrywaniu czegokolwiek. – Miel i mi

coś odpalić. Chciałem się dowiedzieć, o co chodzi z tym pociągiem.

– Dlatego szukałeś Pereiry?

Skinąłem głową.

– Mandu – rzekł Andreas – zawrzyjmy układ. Pozostaniesz tu przez kilka dni,

a my będziemy rejestrować twoje sny. Potem przekażemy cię Pereirze. Ale musisz

nam dać słowo, że mu nie powiesz, co z tobą robil iśmy.

– Po co wam te nagrania?

– To świetny towar, chłopcze! – zapalił się drugi facet. – Twoi kumple na pewno

nie mają wiele forsy, ale znajdą się tacy, którzy zapłacą za to, i le tylko zażądamy.

Zgodziłem się. Rozumiałem ludzi gotowych zapłacić krocie za widok tych

rozległych przestrzeni, lasu – skąd ja znałem to słowo? – i pociągu. Niestety, w ciągu

następnych nocy znowu śnił mi się tylko stukot kół, ale faceci i tak byli zadowoleni.

Widać ich sprzęt zarejestrował więcej niż moja pamięć.

Piątego dnia przyszedł Pereira.

Był stosunkowo młody, mógł mieć jakieś trzydzieści lat. Wyglądał na lekko

stukniętego, ale od razu go polubiłem.

– Znamy się? – zapytał, unosząc brew.

Sięgnąłem do kieszeni i wyjąłem zmiętą kartkę z jego nazwiskiem.

– Kto ci to dał?

Opowiedziałem mu całą swoją historię od pierwszych snów aż po ucieczkę przed

strażnikami, upadek i znalezienie mnie przez Andreasa i Kolę (tak miał na imię drugi
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facet). Przemilczałem tylko kwestię tajnych sesji nagraniowych.

– To są dyskietki, które chłopak ukradł – rzekł Kola, wręczając doktorowi pudełko.

– Sama tandeta.

Wszystkie miały symbol „Loco” i numery oscylujące w okolicach pięćsetki.

– Możecie je zatrzymać – rzekł Pereira. – Ale nie l iczcie na to, że zapłacę wam za

chłopaka. Myślicie, że nie wiem, coście z nim robil i przez te pięć dni?

Spojrzałem na Andreasa i Kolę, rozkładając bezradnie ręce.

– W porządku, doktorze – rzekł Andreas. – Sami chciel iśmy to panu powiedzieć,

ale skoro nas pan uprzedził. . .

Pereira machnął niecierpl iwie ręką i ruszył ku drzwiom, pchając mnie przed sobą.

– Cholerne hieny – mruknął, gdy znaleźl iśmy się na zewnątrz. – Dawno

wydałbym ich policj i , gdyby nie to, że sam muszę się ukrywać.

– A, to dlatego ten lekarz wezwał strażników, gdy tylko wspomniałem o panu –

domyśliłem się.

– Mhm – mruknął ponuro Pereira.

– A ta kartka? Domyśla się pan, kim był chory, który mi ją dał?

– Tak, poznaję to pismo. To mój nauczyciel, profesor Zamborra. Nie widziel iśmy

się od wielu lat. Twierdzisz, że wyglądał na wycieńczonego?

Skinąłem głową.

– Spróbuję go stamtąd wydostać – rzekł doktor. – Na szczęście na górze

pozostało kilka osób, które nadal są mi wierne.

– Pracował pan w szpitalu, a teraz się pan ukrywa? – zapytałem, starając się

zrozumieć, kim właściwie jest Pereira.

– To długa historia, Mandu. Byłem zastępcą dyrektora kliniki psychiatrycznej.

Oprócz rutynowych zajęć prowadziłem w sekrecie pewne badania naukowe. Ktoś się

dowiedział i doniósł na mnie policj i . Na szczęście zostałem w porę ostrzeżony.

Zabrałem sprzęt, archiwum oraz kilkoro najbl iższych współpracowników i znalazłem

schronienie w tych korytarzach, rządzonych przez mafię narkotykową. Profesor

Zamborra pewnie nie miał pojęcia o moich kłopotach. Sądził, że nadal jestem

wicedyrektorem i że wyciągnę go ze szpitala. Może nawet sam zabiegał

o przeniesienie. . .

– Bada pan sny wariatów? – zapytałem bez ogródek.

Wydał z siebie krótkie parsknięcie.
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– A czujesz się wariatem, Mandu?

Zastanowiłem się.

– Nie. Kola powiedział, że jestem medium. Co to znaczy?

– Wiesz, co to jest absolut?

– Stwórca. Birkut.

– Nie, Mandu. Absolut to jest prawda. Opowiesz mi jeszcze raz ten swój sen?

Opowiedziałem.

– Zauważyłeś, że używasz słów, których nie ma w słownikach? „Pociąg”, „las”,

„bezmiar”.

Dotarl iśmy do zamkniętych na kłódkę drzwi, które wyglądały, jakby znajdował się

za nimi jakiś magazyn lub graciarnia. Pereira otworzył. Zobaczyłem porządnie

umeblowany pokój, z którego wychodziły dwie pary drzwi. Jedne, otwarte, prowadziły

do kuchni.

– Jesteś głodny, Mandu?

– Nie bardzo – powiedziałem. – Andreas i Kola przyzwoicie mnie karmil i . Ale

napiłbym się herbaty. – Po czym zapytałem: – Co jest za drugimi drzwiami, panie

Pereira?

– Moja pracownia – odrzekł.

– Będę mógł ją zobaczyć?

– Już niedługo.

Przyniósł herbatę. Siorbałem powoli , zastanawiając się nad wszystkim, co mi

powiedział.

– Słyszał pan o facecie imieniem Pororok?

– Jasne. – Ożywił się. – Skąd o nim wiesz?

Opowiedziałem mu o palaczu.

– Musi być strasznie stary – rzekł w zamyśleniu doktor. – Nawet profesor

Zamborra znał Pororoka tylko z legend.

– Kim on był?

– Największym medium w histori i domu. Wszedł tak głęboko w absolut, że

pewnego dnia po prostu zniknął.

Coś dziwnego działo się z moim wzrokiem. Miałem wrażenie, że Pereirze

wyjeżdża z ust pociąg, a na głowie rosną drzewa. Zamrugałem. Pociąg był coraz

bliżej. Turkot kół dudnił mi w uszach, parowóz gwizdał przeraźl iwie.
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Ocknąłem się na metalowym łóżku, z przyczepionymi do głowy przyssawkami.

Obok warczała maszyna do zapisywania wariackich snów.

Chciałem poruszyć rękoma, ale były przyszpilone do łóżka.

– No, panie Pereira – mruknąłem – nieźle mnie pan urządził.

Mówiłem do siebie, pewien, że doktora nie ma w pokoju; podskoczyłem więc,

słysząc zza urządzenia jego głos.

– Nie gniewaj się, Mandu. Gdybyś wiedział, że chcę zarejestrować twoje sny,

mógłbyś je podświadomie kontrolować.

Po tych słowach podszedł i uwolnił mnie od elektrod, a potem oswobodził dłonie.

– Uśpił mnie pan?

Skinął głową.

– Dodałem do herbaty trochę środka nasennego.

– Drań. I co, zadowolony? Ja prawie nic nie pamiętam. Śniła mi się jakaś księga.

Próbowałem ją otworzyć, ale okładka była zbyt ciężka.

Pereira obrócił monitor przodem do mnie i cofnął nagranie. Zobaczyłem swoje

ręce mocujące się z okładką. Nie było na niej żadnego napisu.

– Testament – rzekł doktor. – Taki nosi tytuł.

– Kto ją napisał? Pororok?

– Nie, jest znacznie starsza. Pochodzi z pierwszych wieków po zbudowaniu

domu. Ale myślę, że Pororok zdołał ją otworzyć. Może nawet przeczytał całą.

– Jak to się stało, że nigdy dotąd o niej nie śniłem?

– Użyłem materiału stymulującego – rzekł Pereira. – Podłączyłem cię pod cudzy

sen o księdze. Ty tylko pociągnąłeś go dalej.

– Skąd pan zna tytuł księgi?

– Niektórzy zaszli już dalej niż ty, Mandu. Ale nigdy w tak młodym wieku.

Pokładam w tobie wielkie nadzieje.

Byłem zły, że traktuje mnie jak szczura laboratoryjnego, ale i mnie zaczęła się

udzielać jego obsesja.

– Proszę mi powiedzieć wszystko, co pan wie o tej księdze – zażądałem. –

Muszę to wiedzieć, jeśl i mam coś osiągnąć – dodałem tonem wyjaśnienia.

Zastanawiał się przez chwilę, po czym kiwnął głową.

– Testament to opowieść o powstaniu i początkach istnienia domu. Nie wiadomo,

czy jest prawdziwa. Wszyscy, którzy czytal i ją we śnie, zaczynali od końca. Końcowe
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fragmenty są dość dobrze znane, ale im bliżej początku, tym gorzej. Księga wydaje

się sugerować, jakoby na świecie istniało jeszcze coś poza domem; coś, czego był

częścią, lecz z powodu jakiegoś konfl iktu został oderwany i rzucony w otchłań.

Sądzę, że ty i inni ludzie mający podobne sny śnicie właśnie o tym miejscu.

– To znaczy, że to wszystko. . . pociąg, słońce, niebo. . . – uczyłem się coraz to

nowych słów – istnieje naprawdę?

– W każdym razie istniało – powiedział Pereira. – O ile opowieść jest prawdziwa.

Miał w komputerze całe archiwum snów. Najstarsze nosiły numery w okolicach

tysiąca – nic dziwnego, że zostawił handlarzom wykradzione przeze mnie dyskietki –

najnowsze zaś przekroczyły już dwa tysiące. Mój zapisał pod numerem 2029.

Zapytałem, dlaczego nie na samym końcu, bo były i dalsze.

– Nie chodzi o chronologię zapisu – rzekł – lecz o to, jak daleko zaszedł śniący

w poznawaniu starego świata.

Najwyższym numerem na liście był 2077.

– Puści mi pan to? – zapytałem. – Co tam jest? Jak znaczna część księgi została

rozszyfrowana?

– Zobaczysz to, Mandu – powiedział. – Ale jeszcze nie teraz. Nie jesteś gotów.

– Niech mi pan chociaż opowie!

– Księga została przekartkowana w całości – rzekł Pereira. – Litery pierwszego

rozdziału były jednak tak rozmyte, że śniącemu udało się odczytać tylko co dziesiąte

słowo. W myśl opowieści dom stał kiedyś na twardym gruncie, na ziemi. To to

miejsce, które widujemy w snach – dodał. Nie umknęło mojej uwagi, że używa

pierwszej osoby. – Nie wiadomo, dlaczego pewnego dnia ziemia znikła mieszkańcom

z oczu, a dom zawisł we mgle.

– Chciałby pan wrócić na ziemię? – zapytałem.

– Wrócić. . . Dobrze powiedziane. Nigdy tam nie byłem, ale czuję się jak

wygnaniec, który nie zazna spokoju, póki nie wróci do ojczyzny.

Ojczyzna. Znowu jakieś nowe słowo. Ale wiedziałem dokładnie, o co mu chodzi.

– A jeśl i jej już nie ma?

– Chcę przynajmniej poznać całą prawdę o niej.

Nie musiałem pytać, komu przyśnił się sen nr 2077. Mój rozmówca miał to

wypisane na twarzy.

Następnego dnia odwiedził nas jakiś facet. Miałem wrażenie, że widziałem go
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w szpitalu, ale Pereira uspokoił mnie.

– To nasz człowiek.

Rozmawial i w cztery oczy. Zauważyłem, że doktor jest bardzo podniecony.

– Profesor Zamborra zniknął – powiedział, gdy tylko za tamtym zamknęły się

drzwi.

– Zniknął?

– Tak. Był na oddziale zamkniętym i ostatniej nocy po prostu wyparował.

– Myśli pan, że. . .

Pereira pokiwał głową.

– Był bardzo potężnym medium. Myślę, że mógł pójść w ślady Pororoka.

– Nagrywali go?

– Ostatnio nie. Był za słaby, odurzony środkami przeciwbólowymi. Ale wiele

nagrań w mojej kolekcji pochodzi od niego.

– Panie Pereira – powiedziałem, nagle przestraszony – czy nie lepiej zostawić to

wszystko tak, jak było? Po co gonić za jakąś mrzonką? Czy nigdy nie przyszło panu

do głowy, że jest pan po prostu szaleńcem uzbrojonym w aparaturę naukową?

– Cały czas, Mandu. – Zaśmiał się. – Jeśl i chcesz, odstawię cię do domu.

Mieszkasz na trzecim, prawda?

Uśmiechnąłem się.

– Wiedział pan, że nie odejdę. Trzecie piętro, koledzy ze szkoły. . . To wszystko

stało się takie odległe.

– Wiem, Mandu. Nie ma odwrotu. Chodź, obejrzymy twoją ostatnią sesję.

Po kilku snach otwierałem już księgę, czytając coraz to nowe ustępy. Wystarczyły

dwa tygodnie, bym zrównał się z Pereirą.

Pewnego wieczoru porównywaliśmy zapisy swoich sesji . Z pierwszej strony

Testamentu udało nam się odcyfrować tytuł rozdziału – Genezis – i ki lka

pojedynczych słów: „dom”, „Birkut”, „ziemia”, „łąki”, „Pan”.

– Patrz, Pereira – powiedziałem – tu chyba jest napisane „pociąg”.

Wspólne poszukiwanie tak nas zbliżyło, że zacząłem się zwracać do doktora per

„ty”. Bawiło go to.

– Zamborra też ciągle gadał o pociągu. Ja sam nigdy go nie słyszałem.

Następnego ranka obudziłem się z przeczuciem.

– Podłącz mnie – powiedziałem. – Daj mi coś na sen i puść w tle nasz ostatni

kolaż.
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Od kilku dni tworzyl iśmy w komputerze kombinacje naszych wizj i , by mieć jak

najpełniejszy obraz.

Zasnąłem.

Ocknąłem się z potwornym bólem głowy. Pereira siedział przy mnie z zatroskaną

twarzą.

– Co jest?

– Nic się nie nagrało – rzekł. – Szum.

Zerwałem elektrody, złapałem ołówek i zacząłem gorączkowo gryzmolić na

kawałku papieru. Po kilku minutach podniosłem głowę i podałem Pereirze kartkę.

Potem zemdlałem.

Ocucił mnie jakimiś wyziewami. Gdy otworzyłem oczy, podał mi szklankę wody

i tabletkę od bólu głowy. Wyciągnąłem rękę po kartkę.

„Genezis” – napisano w nagłówku.

Chyba powinienem powiedzieć „napisałem”, ale choć charakter pisma należał do

mnie, przelewałem tekst na papier automatycznie, nieświadom treści.

„Na początku był Pan. Cały świat był w Panu, a Pan był całym światem.

I postanowił Pan stworzyć ziemię, by mieć na czym oprzeć swój wzrok, i człowieka,

by mieć do kogo skierować swe słowo. Gdy ziemia była już gotowa, stworzył łąki

i pola, lasy i rzeki, góry i morza, by człowiek mógł podziwiać jego dzieło i zatracić się

w nim.

I rzekł Pan do swego ludu: Nie postawisz na tej ziemi nic, czego by nie

pobłogosławiła moja ręka. I przyszedł do niego mąż święty, i powiedział: Zbuduję

pociąg, żeby jechał po szynach i obwoził ludzi po Twoim królestwie. I pobłogosławił

mu Pan. Lecz inny mąż, imieniem Birkut, za nic miał Pańskie słowo. Zbudował dom

i zapełnił go ludźmi, nie prosząc Pana o zgodę. I przeklął go Pan, i wyrwał dom

z ziemi swojej, aby po wiek wieków dryfował w przestworzach. A wtedy lud domu

odwrócił się od Pana i począł czcić Birkuta jako boga swego”.

– Myślisz, że to prawda? – zapytałem Pereirę.

Zaśmiał się.

– Wierzę, że ziemia istniała – powiedział – i że ludzie potrzebowali jakiegoś

wytłumaczenia dla faktu, iż dom się od niej oderwał.

– Którzy ludzie?

– Konserwatyści. Wyznawcy starego boga.
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– To by wyjaśniało, dlaczego księga fizycznie nie istnieje – zauważyłem. – Pewnie

została zniszczona jako heretycka. Nie rozumiem tylko, skąd się wzięła w naszych

snach.

– Pamięć genetyczna – zasugerował Pereira. – Widać nasi przodkowie byli wierni

staremu bogu, a przynajmniej starej ojczyźnie.

– Tylko co z tego wynika dla nas, Alvaro? – zapytałem, nagle przygnębiony. –

Myślałem, że chcę poznać prawdę. . . Ale to straszne, wiedzieć, że gdzieś tam jest

ziemia, z pociągami, górami, morzami, a my nigdy jej nie zobaczymy.

– Może dom wróci kiedyś na ziemię.

– Bóg nas nie wpuści.

– Może już nie żyje. Może teraz rządzi tam kto inny. A może ziemia już dawno

przestała istnieć.

Następne dwa dni były koszmarem. Obaj z Pereirą wpadliśmy w depresję

i snul iśmy się po mieszkaniu jak żywe trupy. Alvaro pewnie chętnie by się upił, gdyby

nie moja obecność. Ja sam chętnie bym się upił, gdyby nie jego kuratela.

Trzeciej nocy miałem sen. Ale nie o ziemi.

– Alvaro – powiedziałem z samego rana – ćpuny mają dyskietkę numer 21 05.

– Co, jakie ćpuny? – zapytał, próbując zogniskować rozbiegany wzrok.

– Moi kumple.

Jednym haustem wypił fi l iżankę kawy.

– Skąd wiesz?

– Pokazywali mi. Zapomniałem numer, ale przypomniał mi się we śnie.

– Jesteś pewien? Skąd oni mogliby mieć taki towar? Może to całkiem inna seria

albo. . .

Spojrzel iśmy na siebie i obaj jednocześnie doznaliśmy olśnienia.

– Zamborra!

Lekarze z trzeciego musiel i nagrywać sny profesora, nim jego stan się pogorszył.

Ćpuny wykradły ten dysk, nie mając pojęcia, czym dysponują. Cokolwiek się tam

znajdowało, ich zamulone, pozbawione więzi z absolutem łby nie potrafiły pojąć

prawdziwej istoty znaleziska.

– Tanio jej nie sprzedadzą – powiedziałem, ale Pereira tylko machnął ręką.

Odżyliśmy. Nie wiedziałem, na jak długo – pamięć mogła mnie mylić, dyskietka

mogła pochodzić z innej seri i , wreszcie – ćpuny mogły jej już nie mieć; ale póki
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istniała nadzieja, musiel iśmy dołożyć wszelkich starań, by zdobyć te nagrania.

Wsiedl iśmy do teleportu. Na szczęście Alvaro znał wszystkie kody, a ja miałem

ważną kartę.

Zmaterial izowaliśmy się na trzecim i ostrożnie wyjrzel iśmy z kabiny.

– Zostanę tu – powiedział Pereira. – Mogliby się przestraszyć na widok

dorosłego. Tylko się streszczaj, żeby mnie tu ktoś nie nakrył.

Poszedłem szukać ćpunów. Na szczęście byli przy rurach.

– Cześć, koleś! – przywital i mnie. – Gdzieś bywał? Myślel iśmy, że cię zgarnęli .

– Dużo nie brakowało – odparłem. – Mam dla was dobry towar, ale potrzebuję

czegoś w zamian. Pewien facet dał mi zlecenie. Chodzi o dysk numer 21 05.

– Nie ma mowy, koleś! – oburzył się herszt.

Pokazałem im trzy dyskietki. Spuścil i z tonu.

– Możemy przetestować?

– Ale pojedynczo.

Wzięl i jedną i schowali się w rurach.

– Odjazd, koleś – stwierdzil i po powrocie. – Oddamy ci swój towar za pięć takich.

– To się dobrze składa – powiedziałem – bo w tamtej kabinie siedzi mój

zleceniodawca z dwiema kolejnymi dyskietkami. Ale najpierw musi dostać swoją.

– A jak nas wykiwa?

– Obawiam się, że nie macie wyjścia. – Pokręciłem głową z udawanym smutkiem.

– Jeśl i za chwilę nie dostanie dyskietki, wkurzy się i poszczuje was policją

narkotykową. A trzeba wam wiedzieć, że to szanowany człowiek, wicedyrektor

szpitala.

– Pieprzysz.

– Alvaro! – zawołałem w kierunku kabiny.

Drzwi się otworzyły, a ćpuny, jak się spodziewałem, omal nie narobiły w gacie.

– W porządku. – Herszt pospiesznie podał mi dyskietkę.

Wręczyłem mu resztę swoich.

– A te dwie?

– Jak sprawdzimy towar. – Po tych słowach wszedłem do kabiny i zamknąłem

drzwi.

Nie przejmując się względami bezpieczeństwa, odpali l iśmy dyskietkę.

W pierwszej chwil i myślel iśmy, że to l ipa. Oglądaliśmy rzeczy dobrze nam znane –
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ziemię, pociąg, Testament. Zacząłem się zastanawiać, czego właściwie szukamy.

Kolejnej księgi?

– Patrz! – wykrzyknął Pereira, zatrzymując obraz.

Na ekranie widniała pierwsza strona Testamentu. Była bardzo wyraźna.

Dostrzegaliśmy szczegóły, których nie było widać w naszych zapisach – kolor

papieru, ornamentykę inicjału, wytarte rogi. W poprzek strony biegł jakiś cień.

Pobiegłem za nim wzrokiem i zobaczyłem palce trzymające brzeg kartki. Pereira

ponownie uruchomił fi lm. Palce przerzuciły kartkę.

Zamiast strony tytułowej moimi oczom ukazał się kolejny ciąg liter – tym razem

prostszych, mniejszych, pozbawionych zdobników. „Przedmowa” – napisano

w nagłówku.

„Testament należy do najbardziej interesujących zabytków światowego

piśmiennictwa” – czytal iśmy w podnieceniu. „Powstał najprawdopodobniej w I I wieku

po upadku Europy, na ziemiach leżących w centrum dźwigającego się z gruzów

kontynentu. Inspiracją dla autora stała się legenda o ocalałym z pożogi wieżowcu,

który podróżni pociągów kursujących między Berl inem a Bydgoszczą widywali

rzekomo w mgliste dni w okolicach dawnego miasta Posnan. Dom miał być

zamieszkany, lecz odcięty od świata niewidzialną granicą – mieszkańcy nigdy go nie

opuszczali , a nikomu z zewnątrz nie udało się wejść do środka. Jako ciekawostkę

warto przytoczyć fakt, że i w naszym stuleciu pojawiały się doniesienia o możliwym

istnieniu w tamtej okolicy niezidentyfikowanej budowli.

Testament podejmuje próbę opowiedzenia histori i tajemniczego domu; histori i –

co najciekawsze – widzianej oczyma samych jego mieszkańców. Całość kręci się

wokół klasycznego, znanego z wielu wcześniejszych opowieści, motywu winy i kary.

Co skłoniło autora do nadania starej legendzie nowego oblicza? Być może, pomny

na grozę wielkiego katakl izmu, pragnął przestrzec potomnych przed kolejną

katastrofą. Dlaczego jednak jego przestroga zwraca się ku mieszkańcom

tajemniczego domu zamiast ku tym, którzy pozostal i na zewnątrz? To pytanie do dziś

pozostaje bez odpowiedzi”.

– Rozumiesz coś z tego? – zapytałem.

– Jeśl i to prawda – rzekł Alvaro, kręcąc głową – i jeśl i nie ma więcej przedmów, to

znaczy, że dom przez cały czas stał na ziemi.
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– Tu piszą, że tylko czasem było go widać.

Machnął niecierpl iwie ręką.

– Wszystko jedno. Był, jest na ziemi. Jak myślisz, dlaczego w piwnicy nie ma

okien?

– Sądziłem, że. . . że po prostu taka jest jej natura.

– Mhm. Natura. – Alvaro zaśmiał się. – A naturą domu jest to, że dryfuje

w przestworzach. Nie, Mandu. Myślę, że piwnica znajduje się pod ziemią.

– W takim razie. . .

– Tak – rzekł Pereira. – Wyjście powinno być na parterze.

Okazało się, że Alvaro nie zna kodu na parter. Nigdy tam nie był. Musiel iśmy

pojechać – powiedział „pojechać”! – na pierwsze i stamtąd zejść schodami

ewakuacyjnymi.

Po drodze przypomniałem sobie o dyskietkach dla ćpunów.

– Zapiszę im w spadku całe moje archiwum – rzekł Pereira.

Na parterze w żadnym kiosku nie miel i mapy, a gdy o nią pytal iśmy, patrzyl i na

nas jak na wariatów. Szybko zrozumiel iśmy dlaczego: kondygnacja była jednym

wielkim labiryntem, w którym, co gorsza, korytarze wiły się niczym węże,

przyprawiając o oczopląs.

– Źle! – zawołał Alvaro po kwadransie błądzenia, uderzając pięścią w ścianę. –

Myśl, Mandu!

– Słońce – powiedziałem, bo na podłodze pojawił się nie wiadomo skąd złoty

promyczek. Ruszyliśmy za nim.

Dotarcie do drzwi nie zajęło nam wiele czasu. Przez dużą szybę w ich górnej

części niewiele było widać, świat zaokienny spowijała bowiem mgła, ale wiszące

gdzieś ponad nią słońce robiło, co mogło, by przyświecać naszym dążeniom.

Alvaro położył dłoń na klamce. Potem cofnął ją i gestem zaprosił mnie do

otwarcia drzwi. Nie wiem, czy powodował nim szacunek, czy lęk.

Nacisnąłem klamkę i pchnąłem drzwi. Nie stawiały oporu.

Otul i ło nas chłodne powietrze mglistego popołudnia. Pachniało mokrą ziemią,

mgła powoli podnosiła się znad pola. Zeszl iśmy po schodach i zrobil iśmy kilka

kroków do przodu; gdy się obejrzel iśmy, dom był niemal niewidoczny, zamazany jak

poruszone zdjęcie.
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Pociągu w ogóle nie było widać. Biegl iśmy co sił w nogach za turkotem kół, ten

jednak wkrótce zgasł w oddali .

– Poczekamy na następny – rzekł Alvaro, siadając na torach.

październik 2004
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Angielski kryminał

ROZDZIAŁ I

Poznajemy sierżanta Mustaine’a i jego opinię o niektórych insektach

W upalne letnie popołudnie szef posterunku policj i w miasteczku Penzance

w hrabstwie Kornwali i zajmował się l iczeniem much na suficie. Sierżant był młody

i miał w sobie wielki potencjał, którego wykorzystanie skutecznie uniemożliwiła mu

dobrowolna zsyłka do tej prowincjonalnej miejscowości. Był człowiekiem

niecierpl iwym, choć nie sprawiał takiego wrażenia. We wczesnej młodości studiował

nauki przyrodnicze na uniwersytecie w Oksfordzie. Porzucił studia wskutek

nieszczęśliwej miłości i zaciągnął się do policj i . Przez kilka lat sumiennie wypełniał

swoje obowiązki, nie wyróżniając się brawurą i nie afiszując z uczciwością, którą

jednak przełożeni prędzej lub później dostrzegali i , w zależności od swoich

upodobań, nagradzali lub karal i . Pewnego dnia stwierdził z popłochem, że skończył

właśnie trzydzieści lat, i przyjął stanowisko szefa lokalnej pol icj i w Penzance, którego

nikt mu nie oferował, ale też i nikt się nie kwapił, by je przyjąć. Nikt – poza nim.

Sierżant Wayne Mustaine zrozumiał bowiem w przebłysku świadomości, którego

doświadcza się raz na trzydzieści lat, że nie wytrzyma na swoim starym miejscu ani

chwil i dłużej.

Mustaine urodził się w Oksfordzie. Chodził do przedszkola w Oksfordzie.

Ukończył z wyróżnieniem szkołę podstawową, potem, bez wyróżnienia, średnią,

wstąpił na uniwersytet – wszystko w Oksfordzie. Miał w Oksfordzie rodziców i psa,

których odwiedzał w niedziele, jeśl i nie pełnił akurat służby, ki lku kumpli , byłą

dziewczynę, która wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci, a mimo to od czasu do
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czasu zapraszała go na podwieczorek. Jej mąż był miłym i nudnym bankowcem,

którego widok podkopywał w Mustainie poczucie własnej wartości. I lekroć na niego

spojrzał i uścisnął jego dłoń, doświadczał zapaści duchowej. Jeśl i on jest dla niej

lepszy niż ja, myślał, jeśl i to jego wybrała, jeśl i jego świat okazał się si lniejszy od

mojego, to. . . Próba zwerbalizowania tego, co następowało po owym „to”, na nic by

się zdała; przypominałaby streszczanie książek Clive’a Barkera i żądanie od

słuchaczy, żeby się przestraszyli .

Mustaine nie lubił też patrzeć na dzieci Elaine. Były podobne do niej.

Naliczył jedenaście much. Nie był jednak pewien tej l iczby: te z much, które były

jeszcze żywe i w miarę ruchliwe, pomimo wiążącego się z tym ubytku sił nieustannie

zmieniały położenie. Szczególnie denerwowała go jedna. Była duża i hałaśl iwa, co

czyniło jej głupotę bardziej nachalną niż w przypadku jej pomniejszych sióstr. Od

jakichś dwóch godzin latała maniakalnie po pokoju, odbijając się od sufitu, ścian

i szyb, nie mogąc jednak trafić w otwarte okno, czym uwolniłaby od tortur siebie

i Mustaine’a. Nie mógł się nadziwić, że istnieją na świecie stworzenia tak głupie –

i tak l iczne. Gdyby to była osa, dawno chlasnąłby ją przez łeb. Szanował te owady

przynajmniej na tyle, żeby to zrobić. Stanowiły potencjalne zagrożenie. Zabicie

muchy byłoby ukłonem, na który ta nie zasłużyła. Mustaine stawiał sobie za punkt

honoru nie zabić w życiu – od chwil i przyjęcia postanowienia, a przyjął je

w momencie desperacji , co pozwalało wierzyć w powodzenie planu – ani jednej

muchy. Trwał w swym postanowieniu już siedem lat i jego pogarda dla tych insektów

wciąż rosła. Nie potrafiłby spojrzeć sobie w twarz, gdyby to zrobił.

Przypomniał sobie rozmowę, którą wiele lat temu odbył ze swoim ulubionym

wykładowcą z czasów studiów uniwersyteckich – profesorem Halfordem.

– Mucha jest uczciwa – mówił profesor. – Wygląda na to, czym jest.

Przewidywalne stworzenia nie wzbudzają we mnie lęku. To, co go wzbudza, to mole.

Poszedłem kiedyś opróżnić worek odkurzacza. Musiało upłynąć trochę czasu, odkąd

robiłem to poprzednio, był bowiem bardzo ciężki i zbity. Kiedy zacząłem wytrząsać

go nad zsypem, ze środka wyfrunęła nagle chmara złotych insektów. Rozumiesz,

Mustaine? Te potwory żywią się kurzem, brudem, najohydniejszą ohydą – i śmią być

złote! Zmieniają brud w złoto, Mustaine! Nigdy nie zapomnę widoku tych monstrów

wylatujących z worka pełnego skondensowanego, wielotygodniowego kurzu. Zgroza,

Mustaine!
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Mustaine obserwował spod przymkniętych powiek przesuwającą się ku niemu po

powierzchni stołu muchę. O jakieś trzydzieści centymetrów od jego dłoni zwierzę

zatrzymało się i w typowy dla swego gatunku sposób zaczęło zacierać przednie łapy.

Oto prawdziwy potwór, profesorze, pomyślał pol icjant. Bydlę, które nie ma dość

rozumu, by wylecieć przez otwarte okno, ale wyrobiło w sobie pazerny zwyczaj

zacierania rąk.

Nienawiść zabulgotała w gardle sierżanta. Wystarczyłoby teraz unieść dłoń,

a potem pacnąć nią. . . ale nie, profesorze, nie. Dopóki pragnę to zrobić, dopóki czuję

w sobie tę agresję – to znak, że nie wolno mi tego czynić.

– Rozumiem twoje motywy – odezwał się profesor z pokładów pamięci sierżanta

– ale nie tylko o ciebie tu chodzi. Chodzi o przyszłość całej ludzkości.

– Nie będę zabijał czegoś, co nie jest godne mojego splunięcia – zadeklarował

wtedy Mustaine i opuścił gabinet. Było to jego ostatnie spotkanie z profesorem.

Sierżant policj i z Penzance wzdrygnął się, poczuwszy na swej dłoni obleśny dotyk

muszych łap. Działał jednak metodycznie, jak na glinę przystało. Drugą ręką sięgnął

powoli po słoik, równie powoli uniósł go, po czym błyskawicznym ruchem nakrył

potwora naczyniem, przykrył wylot dłonią, podszedł do okna i z furią cisnął słoik

w dół.

Po czym, mimo upału, zatrzasnął okno.

ROZDZIAŁ II

Początek gry

Telefon wyrwał Mustaine’a z letargu, w który zapadł po pozbyciu się

najpotworniejszego zwierza.

– Policja? – upewnił się żeński głos. – Chcę złożyć doniesienie o kradzieży.

– Co zginęło? – zapytał bez ciekawości sierżant.

Trwał sezon turystyczny; Penzance było kurortem; drobne kradzieże zdarzały się

tu co dnia.

– Śmieci – powiedział głos.

– Proszę?

– To może brzmi niepoważnie – spłoszył się głos – ale brama była zamknięta,
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a pies ani szczeknął. Kubeł stoi, jak stał, tylko śmieci w środku brak.

– Może mąż wyrzucił – podsunął Mustaine, zastanawiając się, czy jest bardziej

zniecierpl iwiony, czy rozśmieszony.

– Mój drogi panie – głos stał się nagle lodowaty – oprócz mnie mieszkają w tym

domu tylko dwa kanarki i pies. Żaden z nich nie otwiera sobie sam furtki.

– Przepraszam. – Sierżant poczuł coś na kształt więzi duchowej z rozmówczynią.

– Rozumiem, że chciałaby pani odzyskać swoje śmieci.

– Panie! – uniósł się głos. – Czyś pan oszalał? Słyszał pan kiedyś, żeby normalny

złodziej kradł śmieci? I przechodził przez zamkniętą furtkę, nie wzbudzając czujności

psa? Ja panu mówię, tu się dzieje coś dziwnego. Więc jeśl i nie chce pan, żeby za

parę dni całe miasto stanęło na głowie, nie radzę panu lekceważyć tej sprawy.

Mustaine westchnął. Spisał dane awanturnicy i obiecał:

– Przyślę kogoś.

Odłożył słuchawkę, zanim zdążyła się odezwać. Dwie sekundy później podniósł ją

ponownie.

– Beckett – powiedział – nie łącz mi żadnych psycholi .

Był sceptykiem i poczytywał to sobie za zaletę. Sceptycyzm jego był równie si lny

jak wiara człowieka, który nie boi się wędrować po wrogich terytoriach w obawie, że

ją utraci. Żywo interesował się metafizyką. Dzięki si le swego sceptycyzmu mógł się

swobodnie zapuszczać na jej obszary; mając w ręku tę nić Ariadny potrafił

bezpiecznie odnaleźć wyjście z najbardziej perfidnego labiryntu. Bywało, że wskutek

owej dwoistości czuł się samotny, co jednak utwierdzało go tylko w przekonaniu

o słuszności własnej drogi. Romantyk zawsze stoi sam, powtarzał sobie i trwał

niewzruszenie przy swoim.

Z nudów, bo cóż innego mogło go skłonić do zajmowania się sprawą

skradzionych śmieci, wziął kartkę i zaczął notować potencjalne rozwiązania zagadki.

Naliczył ich trzy.

Po pierwsze, ktoś mógł sobie z niego zażartować. Penzance to nudne miasto,

latem może trochę mniej niż zimą, ale za to właśnie latem odpowiedzialność się

rozpływa, pensjonaty zapełniają się turystami, l iczba mieszkańców wzrasta nagle

trzy-, a niekiedy i pięciokrotnie. Krąg podejrzanych staje się niemal nieograniczony,

któż bowiem jest w stanie zapanować nad nieustannie migrującą rzeszą turystów?

Jeśli to żart, pomyślał Mustaine – co byłoby wygodne, ale poniżające – to miejmy
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nadzieję, że się nie powtórzy. Ale chyba już wtedy miał przeczucie, że tak łatwo nie

pozbędzie się tej sprawy.

Po drugie, ktoś mógł celowo próbować wprowadzić go (a raczej pol icję) w błąd,

by skłonić siły odpowiedzialne za prawo i porządek do zajęcia się tą wyimaginowaną

sprawą z sobie tylko znanych pobudek. Mustaine zastanawiał się, komu mogłoby na

tym zależeć. Być może któraś z miejscowych szajek chciała odwrócić uwagę policj i

od swoich knowań i skierować ją na inne tory. Teraz, w sezonie, kradzieży zdarzało

się dziesięć razy więcej niż poza nim. Trzeba było wysyłać patrole na promenadę,

żeby się przechadzały i robiły dobre wrażenie na turystach, a złe na amatorach

szybkiego zarobku kosztem bliźniego swego. Głównie chodziło o to pierwsze,

miejscowi kieszonkowcy miel i bowiem policję w głębokim poważaniu, a policj i nie

chciało się marnować energii na ich przyskrzynianie. Kiedy jednak zaczynali sobie

poczynać zbyt śmiało, chłopcy Mustaine’a wkraczali do akcji i dokonywali

spektakularnego aresztowania na oczach setek turystów spacerujących po

promenadzie i zajadających lody ze zmaśloną śmietaną1 . Mniej więcej w połowie

każdego turnusu należało taką akcję przeprowadzić.

Po trzecie wreszcie – i najbardziej nieprawdopodobne – ktoś mógł naprawdę

ukraść śmieci z posesji tej pani.

Podniósł słuchawkę.

– Rozumek? – powiedział. – Mam sprawę dla ciebie.

ROZDZIAŁ III

Poznajemy posterunkowego Whettera i jesteśmy świadkami dyskusji na

tematy literackie i dookolne

Posterunkowy Whetter, Rozumkiem zwany, wstąpił do policj i wiedziony młodzieńczą

fascynacją powieściami detektywistycznymi Chestertona, Conan Doyle’a i Agathy

Christie, zwłaszcza zaś pioniera gatunku – Wilkie’ego Coll insa. Był intel igentny, ale

nie błyskotl iwy. Nosił grube okulary, poruszał się powoli , myślał jeszcze wolniej. Do

99% zadań policyjnych był zupełnie nieprzydatny – kiedy jednak trafiało się coś,

czego nie dało się ugryźć z żadnej strony, zawsze pozostawała jeszcze strona

Rozumka.



30

– Tak jest, panie sierżancie – odmeldował się i odwiesił słuchawkę, by po chwil i

zameldować się w biurze Mustaine’a osobiście. Ponieważ chwila Rozumka trwała

dwa razy dłużej niż chwile pozostałych funkcjonariuszy, sierżant w oczekiwaniu na

podwładnego mógł się oddawać swobodnym rozmyślaniom. – Co ostatnio czytałeś,

Rozumek? – zapytał, gdy młodzieniec stuknął obcasami, a raczej szurnął butami,

przed jego biurkiem.

– M-melduję posłusznie, że jakoś nie było czasu, panie sierżancie – przestraszył

się wyrwany do odpowiedzi Rozumek. – Ale przysięgam, na Conan Doyle’a nawet

nie spojrzałem! Ani na Chestertona, ani na Coll insa, ani nawet. . .

– Ach, wy maluczcy – westchnął sierżant. – Kiedyż wreszcie odkryjecie

nieocenioną wartość poezji dla pracy policjanta? Samuel Taylor Coleridge, nasz

znamienity poeta, wyróżnił dwa rodzaje geniuszy: absolutnego i uwarunkowanego.

Twój Sherlock, Rozumek, jest geniuszem uwarunkowanym. Widzi szczegóły, ale nie

dostrzega całości. Jego zdolności dedukcyjne ograniczają się do jednego

odosobnionego przypadku, wskutek czego musi rozwiązywać każdą sprawę

z osobna, zamiast rozwiązać wszystkie za jednym zamachem. Geniusz absolutny,

Rozumek, to taki, który ma więź z kosmosem. Poeta, prawdziwy poeta, ma tę wieź:

trzecie oko, które pozwala mu patrzeć na świat w sposób holistyczny, ogarniając

wszystkie jego aspekty. Holistyka to gałąź nauki niezmiernie w policj i przydatna,

a jakże niedoceniana. Poeta, Rozumek, ma intuicję, o jakiej twojemu Sherlockowi się

nie śniło. Wil l iam Butler Yeats, poeta z pobliskiej wyspy, człek szanowany, noblista,

aktywny działacz sekty znanej jako Zakon Złotego Brzasku, być może dzięki

spotkaniom trzeciego stopnia z absolutem, które uskuteczniał w ramach jej

działalności, ale raczej dzięki wrodzonej intuicj i , napisał w roku 1 920 proroczy wiersz

Powtórne przyjście, w którym jakże wnikl iwie przewidział nastroje nadchodzącej

epoki. Pomylił się tylko w jednym miejscu – zasępił się na chwilę sierżant. – Ale my

tu gadu gadu, a sprawa czeka – i pokrótce zreferował podwładnemu problem

znikających śmieci. – Najprawdopodobniej – zakonkludował – jest to zwykła

podpucha ze strony jakiejś znudzonej życiem mieszkanki lub mieszkańców. W takim

wypadku trzeba tę osobę lub osoby zdemaskować i przykładnie ukarać – zakończył

dobitnie.

– Za pozwoleniem – rzekł nieśmiało Rozumek – nie dalej jak wczoraj moja

sąsiadka, pobożna starsza pani, zwierzyła się mojej matce, że znikają jej z domu
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różne niepotrzebne i bezwartościowe przedmioty. „Tak jakby wyparowały” – to jej

słowa. Kiedy matka zapytała ją, czy zgłosiła to na policję, pani Clack zaśmiała się

i powiedziała, że zamknęliby ją w domu wariatów, gdyby im oznajmiła, że giną jej

buteleczki po lekarstwach, stare gazety i wypisane długopisy.

„But. po l. , st. gaz. i wyp. dług.” – zanotował sierżant na świstku papieru.

– A zatem miałem nosa, postanawiając powierzyć tę sprawę tobie – rzekł, dobrze

kamuflując triumf w głosie, nieprzystający do rol i przełożonego.

– Trzecie oko – powiedział cicho, jakby cichy żart z przełożonego był mniej

nietaktowny niż głośny, Rozumek.

– Jedź do tej kobiety, wypytaj ją, zrób wywiad środowiskowy, potem nieoficjalnie

wypytaj sąsiadkę. Zresztą, co ja ci będę mówił – zreflektował się Mustaine. – Działaj,

Rozumek. To sprawa dla ciebie.

– Tak jest, sir – szurnął Rozumek.

– I jeszcze jedno – zatrzymał go w drzwiach głos Mustaine’a – uchylam ci

szlaban.

Posterunkowy Whetter zastygł w ekstazie.

– No, nie gap się tak. Osobiście powiem bibl iotekarce, żeby przetrzymywała dla

ciebie wszystkie wartościowe kryminały.

– N-nie wiem, jak mam panu dziękować, panie sierżancie – zdołał wreszcie

wykrztusić Rozumek. I przez malejącą szczelinę w drzwiach, które za sobą zamykał,

dorzucił niemal szeptem: – Chociaż preferuję określenie „powieść detektywistyczna”.

ROZDZIAŁ IV

Raport posterunkowego Whettera

W dniu 1 5 sierpnia 1 999 roku udałem się na ul. Świetl istą 1 celem przeprowadzenia

rozmowy z p. Lucindą Callgate, uskarżającą się na kradzież śmieci sprzed jej

posesji , oraz dokonania oględzin miejsca zbrodni i przeprowadzenia wywiadu

środowiskowego.

P. Callgate okazała się dystyngowaną damą w wieku l. 63, wdową

o nieposzlakowanej opini i , właścicielką psa i dwóch kanarków, osobą wierzącą
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i praktykującą w duchu anglikańskim, co podkreśla nie tylko ona sama, lecz także

sąsiedzi, a nawet niżej podpisany, który rozpoznał w p. Callgate osobę widywaną co

niedziela przed kościołem, do którego odprowadzał babcię. Sąsiedzi p. Callgate

z prawej, pp. Cottonowie, wyrażali się o niej z najwyższym szacunkiem. Sąsiadka

z lewej, p. Smith, mówiła o niej z pewną ironią, przyznając jednak, iż jest to osoba

zdrowa na umyśle, a przy tym niezdolna skrzywdzić nawet muchy.

P. Callgate przyjęła mnie kawą i ciastem, dzięki czemu uzyskałem sposobność

dyskretnego rozejrzenia się po domu i ogrodzie. Co też uczyniłem, przekonując się,

iż informacja o psie i kanarkach zgodna jest z prawdą. Nadmienię, że kiedy tylko

podszedłem do furtki, pies zaczął wściekle ujadać i nie uspokoił się, dopóki z domu

nie wyszła p. Callgate i nie krzyknęła na niego. Zrozumiałe jest zatem jej zdziwienie

w obliczu faktu milczenia psa podczas kradzieży. Kubeł na śmieci, który – wg słów

właścicielki – w chwil i mojej wizyty stał dokładnie w tym samym miejscu co wówczas,

gdy zniknęły z niego śmieci, był oddalony od ogrodzenia w stopniu

uniemożliwiającym dosięgnięcie go z zewnątrz. Można sobie wyobrazić, że ktoś

byłby w stanie go dosięgnąć za pomocą b. długiego kija lub innego mogącego

posłużyć do tego celu przedmiotu, otwarcie pokrywy i wydobycie worka ze śmieciami

wymagałoby jednak nie lada umiejętności.

Poprosiłem p. Callgate o natychmiastowe informowanie mnie w razie ponownego

zaistnienia niezwykłych zdarzeń, ze swej strony zaś obiecałem, iż dam jej znać, jeśl i

nastąpią istotne postępy w śledztwie.

Następnie udałem się do domu i wypatrywałem pojawienia się w sąsiednim

ogrodzie p. Clack, a kiedy to nastąpiło, pozorując zainteresowanie wyhodowanym

przez nią drzewkiem pomarańczowym nawiązałem rozmowę, którą następnie

umiejętnie poprowadziłem w kierunku ginących przedmiotów. P. Clack przyznała, iż

nie może doszukać się wielu bezużytecznych drobiazgów, złożyła to jednak na karb

własnej sklerozy i nie miała ochoty drążyć tematu. Udało mi się jednak uzyskać od

niej informację, iż taki stan rzeczy trwa od ok. 1 tygodnia, a konkretnie od sześciu

dni, kiedy to spostrzegła pierwsze zaginięcie. Zwracam uwagę na fakt, iż w tym

aspekcie jej pamięć okazała się doskonała.

Pragnę także nadmienić o jeszcze jednym fakcie, który może okazać się

powiązany ze śledztwem w Sprawie Znikających Śmieci. Otóż, w niezobowiązującej

rozmowie z posterunkowym Beckettem, któremu wspomniałem w ogólnym zarysie
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o przedmiocie dochodzenia, ww. opowiedział mi o zdarzeniu, które miało miejsce

w dniu wczorajszym, kiedy to pełnił on służbę w dyżurce. Przyszedł mianowicie do

niego dozorca, p. Beaver, z prośbą o miotłę i szufelkę. Twierdził, że z jednego

z okien naszej placówki wypadł przed chwilą słoik i roztrzaskał się o chodnik przed

wejściem. W trosce o zdrowie naszych pracowników i gości p. Beaver zamierzał

uprzątnąć szkło; kiedy jednak otrzymał potrzebne do tego narzędzia i wyszedł przed

budynek, szkła nie było – tak przynajmniej utrzymywał, oddając narzędzia. Na

pytanie, czy jego zdaniem p. Beaver mógł znajdować się w stanie nietrzeźwym,

posterunkowy Beckett odpowiedział: „Śmierdział spirytusem nie bardziej niż zwykle”.

Kończąc niniejszy raport raz jeszcze pragnę z całego serca podziękować Panu

Sierżantowi za uchylenie szlabanu, co z całą pewnością wywrze pozytywny wpływ

na śledztwo.

Podpisano: posterunkowy Marvin Whetter.

ROZDZIAŁ V

Spotkanie po latach

Następnego ranka zniknęło wysypisko śmieci, położone dotąd w lesie na północ od

miasta. Razem z nim ulotnił się pomieszkujący tam włóczęga, znany pod

przydomkiem Cienki Bolek.

– Sierżancie – zagadnął nieśmiało Rozumek, gdy wraz z Mustaine’em wracał

z oględzin miejsca zdarzenia – w którym miejscu pomylił się Yeats?

– Jeszcze do tego nie. . . – Mustaine urwał. – Rozumek? Tyś czytał?!

Posterunkowy Whetter spłonił się jak pensjonarka.

– Ja. . . Ta sprawa jest tak nietypowa, że pomyślałem.. . Krótko mówiąc, gdzie

zawodzi logika, warto choćby na wszelki wypadek zwrócić się ku innym źródłom

prawd uniw. . . Co ja plotę. . .

– Marvin – oznajmił uroczyście Mustaine – zapraszam cię na piwo. Po służbie,

rzecz jasna.

Zwierzchnikowi i podkomendnemu nie było jednak dane pić razem piwa tego

wieczora. Stało się bowiem tak, że w życie sierżanta nieoczekiwanie wkroczył na
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powrót ktoś, kogo przez długi czas tam nie było, anulując tym samym plany sierżanta

na najbl iższe godziny i oddalając od Rozumka odpowiedź na pytanie o pomyłkę

Yeatsa.

– Sierżancie – powiedział dyżurny policjant, gdy obaj miłośnicy l iteratury

przekroczyli próg komendy – ma pan gościa. Czeka już od kwadransa. Jakiś stary

znajomy – wyjaśnił, widząc pytające spojrzenie Mustaine’a. – Wpuściłem go do

pańskiego biura. Wiem, nie powinienem tego robić, ale. . . On jest stary w dosłownym

tego słowa. . .

Mustaine machnął niecierpl iwie ręką i ruszył na górę.

– Witaj, chłopcze – powitał go chudy starzec z długą, siwą brodą. – Jakże się

cieszę, mogąc cię oglądać w tak dobrej formie. Bałem się, że po porzuceniu studiów

będziesz już tylko staczał się po równi pochyłej, a tymczasem widzę, że stoisz

niezłomnie na straży prawa i porządku.

– Profesor Halford! – uradował się szczerze Mustaine. – Co pan robi w tej

dziurze, jeśl i wolno spytać?

– „Dziurze”?! – obruszył się profesor. – To piękne miejsce, Mustaine, piękne

miejsce. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak piękne. Zaraza tu jeszcze nie dotarła.

Nigdy nie zwracał się do Mustaine’a po imieniu. Teraz, widząc swego profesora

ponownie po tylu latach rozłąki, sierżant powrócił myślą do uniwersyteckiej ławy.

Przypomniał sobie inną rozmowę; rozmowę, która miała miejsce, gdy oznajmił

profesorowi o swojej decyzji porzucenia nauki.

– Jesteś niecierpl iwy, Mustaine – mówił mu wtedy Halford. – To przez to, że

dostałeś imię po jakimś przeklętym kowboju. Imiona zbyt mocno determinują nasz

los, by nadawać je tak lekkomyślnie.

– Mój ojciec uwielbiał westerny – wyjaśnił młody Mustaine. – Mama chciała, bym

miał na imię David; po Davidzie Robercie Jonesie, tym kosmonaucie, który jako

pierwszy wylądował na Marsie i zaginął w drodze powrotnej.

– Niektórzy twierdzą, że celowo przerwał kontakt – rzekł w zamyśleniu profesor. –

Że wolał pozostać na Czerwonej Planecie, niż wracać tu, między ludzi.

– Wierzy pan w to?

– Zdaje mi się, że słyszę w twoim głosie nadzieję – uśmiechnął się profesor.

Mustaine spróbował odwzajemnić uśmiech, krzesząc z siebie nieokreślony grymas.

– Czasami mam uczucie, że – wbrew zamiarom ojca, wbrew determinizmowi
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nominalnemu – to on jest moim prawdziwym patronem. I że żyje, że wie o moim

istnieniu, że kiedyś. . . – Mustaine zarumienił się lekko.

– Że kiedyś. . .? – podchwycił profesor.

– Się spotkamy – dokończył wstydl iwie młodzieniec, którym kiedyś był szef policj i

z Penzance.

Zmienil iśmy się obaj, pomyślał teraz, stojąc naprzeciw profesora.

– Niewiele tu bydła – powiedział. – W ogóle wszystkiego niewiele.

Profesor machnął ręką lekceważąco.

– Nie tę zarazę mam na myśli , mój drogi Mustaine – rzekł – lecz coś o wiele

bardziej odrażającego. – Widząc, że sierżant patrzy nań wyczekująco, kontynuował:

- Pamiętasz, co mówiłem o molach, które zmieniają kurz w złoto? Zaatakowały,

Mustaine. Oksford jest już ich pełen. Boję się tam wracać.

– Jak to? – zdziwił się Mustaine. – Nic o tym nie słyszałem. Dzwonię co tydzień

do matki. Gdyby to było tak poważne, jak pan twierdzi. . .

– Lęgną się w ludziach, Mustaine! Bóg jeden wie, jak to robią. Może składają jaja

na pokarmie. Wiesz, co dzieje się z człowiekiem, w którym zalągł się mól?

– Je kurz? – zaryzykował Mustaine.

– Je kurz i zamienia go w złoto! Pożera wszelkie brudy i transmutuje je

w bogactwo, urodę, talenty, przymioty ducha! Żywi się ekskrementami, a wydala

delicje!

Mustaine zauważył, że profesor bardzo wychudł od czasu, kiedy widziel i się

poprzednio. Złożył to na karb zmęczenia minionym rokiem akademickim, ale nie

uszła jego uwagi pewna osobliwa nerwowość w zachowaniu dawnego mentora.

– A więc przyjechał pan tu, by się schronić – próbował umiejętnie skierować

rozmowę na inne tory. – Wiedział pan, że tu mieszkam?

Profesor Halford pokręcił głową.

– Wybrałem Kornwalię, bo to spokojna i piękna kraina – rzekł. – Mieszkam

w pensjonacie „Kamienny Sen” i, nie powiem, istotnie śpi mi się tu doskonale. Dni

schodzą mi na wycieczkach do megalitów, a wieczorami, nim zapadnę w tytułowy

sen, spaceruję po promenadzie – niekiedy sam, niekiedy w towarzystwie innych

wczasowiczów. Pewnego wieczora podczas takiego spaceru nawiązałem rozmowę

z nieznajomym, który okazał się pastorem miejscowej parafii. To on powiedział mi o tobie.
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Mustaine zaśmiał się.

– Pewnie l iczył, że z przyjaźni nawróci mnie pan na dobrą anglikańską wiarę.

Bardzo mu nie w smak, że szef policj i nie chodzi do kościoła.

– Z pewnością woli agnostyka od katol ika – rzekł profesor. – Słyszałeś pewnie

o projekcie l iberalnych księży ze Stanów Zjednoczonych? Uznali , że trzeba

unowocześnić Bibl ię, wykreślając z niej fragmenty, które są dziś nie do przyjęcia dla

przeciętnego wiernego, i umieszczając na ich miejscu nowe, odnoszące się do

spraw aktualnych.

– A co na to papież?

– Modli się do patrona chorych umysłowo.

– Jak długo zamierza pan tu zostać, profesorze?

– Niestety, jeszcze tylko cztery dni. Dobrze, że zdążyłem się dowiedzieć o tobie,

nim wyjechałem. Przy okazji : nie myślisz o powrocie na studia?

– Nie. – Szef policj i w Penzance uśmiechnął się przepraszająco.

– To dobrze – rzekł nieoczekiwanie profesor. – Wiele się zmieniło na wydziale.

Zbyt wiele.

Mustaine wolał nie pytać, co to znaczy.

– Profesorze – rzekł – czy moglibyśmy spotkać się dziś wieczorem na

promenadzie? Mam tu jeszcze trochę pracy, nie chciałbym dawać złego przykładu

podwładnym.

Halford zreflektował się.

– Przez chwilę zapomniałem, że jesteśmy w twoim biurze, a nie w moim

gabinecie. – Posmutniał na moment. – Stoisz tak przede mną w tym mundurze jak

jakiś przerośnięty uczniak. – Uśmiechnął się, podnosząc się z krzesła.

Posterunkowy Whetter bardzo żałował, że nie dowie się tego wieczora, w którym

miejscu Yeats się pomylił; w świetle zaistniałej sytuacji musiał jednak wybaczyć

przełożonemu przesunięcie spotkania. Spędził wieczór na lekturze „Detektywa

w sutannie” i zasnął w fotelu, nie doczytawszy do końca histori i o cudownym

zmartwychwstaniu ojca Browna. Obudziły go dopiero poranne arie latorośl i

sąsiadów, ćwiczącej – o czym miał się wkrótce dowiedzieć – przed występem na

uroczystości kościelnej.
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ROZDZIAŁ VI

Jesteśmy policjantami!

Następnego ranka Mustaine spóźnił się do pracy, co przydarzało mu się niezmiernie

rzadko. Wyglądał kiepsko; mało kto jednak zwrócił na to uwagę w świetle wydarzeń,

o których doniesiono na komisariat, nim zdążył przekroczyć próg.

Po pierwsze, z posesji pani Callgate ponownie zginęły śmieci. Także i tym razem

pies, bardzo czujny skądinąd i, jak się miało niebawem okazać, nieprzeciętnie mądry,

nie wydał z siebie głosu.

Po drugie, i ciekawsze, funkcjonariusz komisariatu w St. Ives, do którego –

podobnie jak do wszystkich innych komisariatów w hrabstwie – przesłano portret

pamięciowy zaginionego wraz z wysypiskiem kloszarda, Cienkiego Bolka,

zidentyfikował go jako właściciela otwartej przed kilkoma tygodniami galeri i sztuki

w tym znanym ze swojej artystycznej aury miasteczku.

– Poleciłem dyskretnie zrobić wywiad środowiskowy – poinformował

Mustaine’a przejęty Rozumek.

Wieczorem obaj mężczyźni siedziel i w pubie „Pod Czarną Owcą”, popijal i guinessa

i rozmawial i . Mustaine wahał się, czy opowiedzieć podwładnemu o rewelacjach

profesora; kiedy jednak ten wyznał, iż usnął nad Chestertonem, doszedł do wniosku,

że może mieć doń pełne zaufanie.

– To pasuje jak ulał do sprawy Cienkiego Bolka – rzekł w zamyśleniu Rozumek. –

Facet mieszka na śmietniku, śmietnik znika, facet otwiera galerię. . . Nie wierzę, rzecz

jasna, w to gadanie o molach – zastrzegł się – ale, kto wie, może ktoś chciałby,

żebyśmy w nie uwierzyl i? Od jak dawna pański profesor jest w Penzance?

– Około dziesięciu dni. Wkrótce wyjeżdża.

– Hm – mruknął Rozumek – wszystko zaczęło się mniej niż dziesięć dni temu. Co

jednak niczego nie dowodzi.

Niczego, powtórzyło echo w głowie Mustaine’a.

– A co do Yeatsa – rzekł, wiedząc, że i tak nie zdoła uniknąć tego tematu – także

nie mam dowodów na to, że rzeczywiście się pomylił. Właściwie. . . – zawahał się. –

Czy masz czasem wrażenie, że sny są bardziej realne niż rzeczywistość?

– „All that we see or seem
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Is but a dream within a dream”2 ? – zacytował Rozumek. – Nie chciałbym sprawić

panu zawodu, ale chyba nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Sądzę, że nie ma to

dla mnie większego znaczenia. Kilka razy udało mi się rozwiązać we śnie zagadkę

kryminalną; cóż z tego jednak, skoro po przebudzeniu nie pamiętałem rozwiązania.

– Otóż to! – wykrzyknął Mustaine. – To samo przydarzyło mi się z Yeatsem.

Mówią, że sen na nowym miejscu się sprawdza. To oczywisty przesąd; faktem jest

jednak, że jeden z moich najbardziej wyrazistych i najdziwniejszych snów przyśnił mi

się pierwszej nocy, jaką spędziłem w tym mieście. Obudziłem się, a przy łóżku stał

skrzat w czerwonym ubranku. „Witaj, Piskie” – powiedziałem. „Witaj, Wayne –

odrzekł mi. – Mam dla ciebie ważną wiadomość od Dave’a. Chodzi o Yeatsa. Pomylił

się w prognozie”. Zaczął mi coś tłumaczyć, ale jego wyjaśnienia, we śnie całkiem

jasne, po przebudzeniu zdały mi się tak zawiłe i mętne, że zapamiętałem z nich

zaledwie nic nie mówiące skrawki. Zdaje się, że rzecz dotyczyła ostatnich wersów

Powtórnego przyjścia. Co ciekawsze, przysiągłbym, że aż do owej nocy nie miałem

pojęcia o istnieniu legendarnego kornijskiego skrzata zwanego Piskie.

– Jest częścią pamięci zbiorowej mieszkańców tej ziemi – rzekł Rozumek. – Być

może pochodził stąd któryś z pańskich przodków, a pańskie przybycie tu otworzyło

nieużywaną dotąd szufladkę w głowie. Czy wie pan, kim może być tajemniczy Dave,

o którym wspominał? To chyba jakaś postać z pańskiej indywidualnej pamięci.

Przysiągłby, że Mustaine się zarumienił.

– Mam pewne. . . domniemanie – rzekł z ociąganiem. – Myślę, że chodzi o Davida

Roberta Jonesa, kosmonautę.

– Tego, który zaginął w drodze na Marsa?

– Z Marsa – poprawił z naciskiem. – Urodziłem się wkrótce po jego zaginięciu.

Matka chciała, żebym miał na imię David, ale ojciec się nie zgodził.

– To musi być coś, co widać tylko z dużej odległości od Ziemi – rzekł

w zamyśleniu Rozumek, nawiązując ponownie do sprawy Yeatsa. – Wie pan, jak

rysunki na płaskowyżu Nazca.

– Każde nowe odkrycie mniej się przyczynia do postępu niż do uświadomienia

nam, jak bardzo jesteśmy zagubieni – rzekł sentencjonalnie Mustaine. -

Wynalezienie samolotu przyczyniło się do odkrycia rysunków. Odkrycie rysunków

zaowocowało pytaniami, które do dziś pozostają bez odpowiedzi. Kto i po co zadał

sobie tę gigantyczną pracę? Może nie powinniśmy szukać odpowiedzi na pytanie
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o błąd Yeatsa. Kto wie, jakie pytania odsłoni przed nami jej znalezienie?

– Jesteśmy policjantami, sierżancie! – skarcił go niespodziewanie dobitnie

Rozumek.

W ciągu następnych dni Mustaine i Rozumek intensywnie pracowali nad Sprawą

Znikających Śmieci. Rozumek zacieśnił stosunki z sąsiadami, których dziecię

o wdzięcznym imieniu Brutus całymi dniami ćwiczyło solową partię wokalną, by

wkrótce zabłysnąć nią w obliczu całego miasta i l icznie zgromadzonej rzeszy

turystów podczas występu chóru kościelnego na promenadzie.

– Wyobraź pan sobie – opowiadała Rozumkowi matka Brutusa, pani Clack

młodsza – tyle lat śpiewa w tym chórze, a dopiero teraz go odkryl i . To dlatego, że jest

taki nieśmiały. Ma to po mnie.

Rozumek z powagą kiwał głową.

Mustaine tymczasem spacerował po promenadzie. Spacerował po niej

wieczorami, wtedy, gdy wylegały na nią dziesiątki turystów liżących lody ze zmaśloną

śmietaną. Nie czynił tego z pobudek masochistycznych. Obserwował. Porównywał.

Kalkulował. Trzymał się twardo. Gdy opanowywały go mdłości, opierał się o barierę

odgradzającą promenadę od morza i patrzył w niebo. Jego oczy odbijały światło

gwiazd; na twarzy osiadał mu gwiezdny pył. Uśmiechał się, nie wiedząc, gdzie

szukać Czerwonej Planety, pewien jednak, że w którąkolwiek stronę pobiegnie jego

uśmiech, i tak trafi do tego, komu jest przeznaczony.

Pojechał do St. Ives, by obejrzeć galerię Cienkiego Bolka. – Nie znam się na

sztuce – mówił potem do Rozumka – ale te obrazy mają w sobie jakąś. . . dworskość.

To nie jest sztuka proletariacka. Nawiasem mówiąc – dodał – imaginuj sobie,

Rozumek, że nasz Bolek nazywa się teraz Jul ian Gregory.

– A jak nazywał się przedtem?

– Dobre pytanie. Parę razy zatrzymywaliśmy go za żebractwo, ale nigdy nie miał

przy sobie żadnych papierów i za każdym razem podawał inne nazwisko.

– Sprawdzę to – zaoferował się Rozumek. - Przy okazji – rzekł ze źle udawaną

obojętnością – słyszał pan już o psie pani Callgate?

– Nie, a co? Zdechł z niestrawności?

– Przeciwnie – zatriumfował Rozumek – ma się lepiej niż kiedykolwiek. Właśnie

zaangażowali go do fi lmu.
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– Hę?

– To serial młodzieżowy, coś w typie Lassie. Wybrano go spośród dziesiątków

kandydatów. Podobno wykazał się niespotykaną wśród mieszańców intel igencją.

– Syndrom mola – mruknął Mustaine. Zabrzmiało to, jakby spluwał.

– Musi być jakieś wytłumaczenie – pokręcił głową Rozumek. – Normalne,

logiczne wytłumaczenie.

– Na studiach uczono mnie, że w przyrodzie nic nie ginie – rzekł Mustaine

zmęczonym głosem. – Najwyżej zmienia postać.

– Nauka ewoluuje – zauważył Rozumek. – Może wróci pan na uczelnię i napisze

rozprawę na ten temat.

– Lepsi ode mnie uciekają przed nim. Halford myśli o przeniesieniu się na wieś.

„Uprawiać ogród, hodować zwierzęta i nie musieć zbyt często oglądać zbyt dużej

i lości czegoś, co wygląda jak ludzie” – to jego słowa.

– Świnie też jedzą odchody – zauważył Rozumek.

– To samo mu powiedziałem. I wiesz, co on mi na to?

– Co on panu na to?

– „Ale nie srają marcepanem, Mustaine”. Za przeproszeniem.

– Tak powiedział? Słowo w słowo?

– Nie. „Za przeproszeniem” dodałem od siebie.

ROZDZIAŁ VII

Każda sprawa ma dwa końce

Mustaine wszedł do gabinetu Komendanta Głównego Policj i Hrabstwa Kornwali i .

Komisarz Lestrade siedział za biurkiem. Był szczupłym mężczyzną w średnim

wieku, o surowych rysach i gęstych brwiach, które zmarszczyły się na widok gościa.

Gestem nakazał mu, by usiadł.

– Co mi pan tu za enigmy przysyła, sierżancie?

– Proszę o zwolnienie mnie z funkcji szefa miejskiej komendy policj i w Penzance.

– To już pan napisał – skrzywił się komisarz. – Mnie interesują pańskie motywy.

Prawdziwe motywy.

Mustaine westchnął.



41

– Proszę o dymisję, ponieważ nie mogę ukarać winnego w sprawie znanej jako

Sprawa Znikających Śmieci.

– Co to znaczy „nie mogę ukarać winnego, sierżancie”? Czy mam rozumieć, że

rozwiązanie tej sprawy nie leży w granicach pańskich możliwości?

– Sprawa została rozwiązana, panie komisarzu.

– A zatem zna pan sprawcę?

Mustaine przełknął śl inę.

– Tak.

– I n i e m o że pan go ukarać?

– Nie mogę.

– A to dlaczego?

– Bo sprawcą jest. . . – i tu Mustaine pokrótce opowiedział komisarzowi całą

historię, starając się mówić możliwie jak najjaśniej, co w przypadku opisywanych

wydarzeń i otaczającej je aury nie było rzeczą łatwą.

Gdy skończył, komisarz milczał jeszcze przez dwie sekundy. Mustaine’owi

wydawało się, że dostrzega w jego oczach podszytą zrozumieniem kpinę.

Kiedy jednak odezwał się wreszcie, próżno było szukać w jego głosie l itości.

– Do obowiązków policj i należy łapanie przestępców – rzekł twardo. – To nie

kółko różańcowe, sierżancie. Nie obchodzi mnie, kogo pan zapuszkuje, ale ktoś za

tę drakę musi beknąć. Potem może się pan zwalniać.

To rzekłszy, podarł rezygnację Mustaine’a na strzępy i wyrzucił strzępy do kosza.

– Jakieś pytania?

– Nie – rzekł Mustaine. – Wszystko jasne. Ale niepotrzebnie darł pan ten papier.

Odmeldował się i opuścił gmach.

Poprzedniego dnia w gabinecie Mustaine’a zebral i się wszyscy funkcjonariusze

komisariatu w Penzance.

– Zebral iśmy się tu – otworzył spotkanie sierżant – by poznać rozwiązanie

zagadki, która od kilkunastu dni spędzała sen z powiek posterunkowemu Whetterowi

i mnie. Nie wiem, czy dzięki jej rozwikłaniu będziemy spać lepiej. Ważne jest, że

udało się nam – nam, policjantom z Penzance – stanąć na wysokości zadania.

Tajemnica Znikających Śmieci, drodzy przyjaciele, nie jest już tajemnicą. A teraz, jeśl i

pozwolicie, oddam głos człowiekowi, którego wnikl iwy umysł doprowadził to



42

wyświetlenia tej trudnej i niepokojącej sprawy: obecnemu tu Marvinowi Whetterowi.

– Aby wyjaśnić sprawę krok po kroku – rozpoczął z pewną tremą Rozumek –

musimy się cofnąć do dnia 1 5 sierpnia, w którym kradzież śmieci ze stojącego na

terenie jej posesji kubła zgłosiła pani Lucinda Callgate. Tego samego dnia sąsiadka

mówiącego te słowa, pani Clack starsza, zwierzyła się, iż od sześciu dni, czyl i od

ósmego sierpnia, nie może doszukać się w domu różnych bezużytecznych

drobiazgów: wypisanych długopisów, starych gazet, buteleczek po lekarstwach. Jak

wiele starszych osób, była dość przywiązana do takich pamiątek. Następnego dnia –

1 6 sierpnia – służby komunalne zauważyły zniknięcie wysypiska w lesie na północ

od miasta. Przyznały później, że już od jakiegoś czasu miały wrażenie, jakoby śmieci

ubywało, bagatel izowały je jednak. Wraz z ostatecznym zniknięciem śmieci

odnotowano zaginięcie mieszkającego na wysypisku włóczęgi, znanego jako Cienki

Bolek. Tego samego dnia sierżanta Mustaine’a odwiedził jego dawny wykładowca

z Uniwersytetu Oksfordzkiego, profesor Locksley Halford, przebywający na

wakacjach w naszym mieście. Wysunął on teorię, w świetle której na coraz większe

połacie naszego kraju rozszerza się zaraza, którą nazwiemy roboczo Syndromem

Mola. Twierdzi mianowicie, iż żyją wśród nas ludzie-mole, którzy, w uproszczeniu

mówiąc, żywią się śmieciami i przetrawiają je na złoto. O ile w przypadku owadów-

moli efektem takiej przemiany jest złoty kolor powłoki, ludzie-mole wytwarzają na

ogół przymioty ducha i umysłu: niezwykłe zdolności bądź wybitną intel igencję.

Zgodnie z zasadą „W przyrodzie nic nie ginie, zmienia jedynie postać” należało

zatem szukać w pobliżu miejsc zniknięcia śmieci osób, które niespodziewanie

zaczęły objawiać zdolności wcześniej u nich nie dostrzeżone. Pierwsza wiadomość

nadeszła z St. Ives. Donoszono, iż na kilkanaście dni przed opisywanymi

wydarzeniami otwarto w tym mieście nową prywatną galerię sztuki. Właścicielem był

mężczyzna występujący jako Jul ian Gregory, przypominający jednak jako żywo

bezdomnego z Penzance, Cienkiego Bolka. W galeri i owej wystawiał i sprzedawał

obrazy własnego autorstwa.

– Niedługo potem – ciągnął Rozumek – dowiedziałem się, iż wnuczek pani Clack

starszej, Brutus, otrzymał rolę solisty w chórze kościelnym wielebnego Crowleya.

Śpiewał w tym chórze od lat, nigdy dotąd nie powierzono mu jednak parti i solowej.

Teraz przydzielono mu wykonanie niezmiernie ważnej parti i podczas niezmiernie

ważnej uroczystości. Pani Clack chełpiła się, że odkryto w chłopcu wielki talent,
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o którego istnieniu wiedziała dotąd jedynie ona sama.

– I wreszcie pani Callgate. Jak pamiętamy, dwukrotnie ginęły z jej ogrodu śmieci

i dwukrotnie pies nie wykazywał objawów wzmożonej czujności. I oto dowiadujemy

się, że pies pani Callgate, zwyczajny, niczym się dotąd nie wyróżniający Burek,

został wytypowany z grona kilkudziesięciu czworonogów do roli w serialu

telewizyjnym ze względu na swą niespotykaną intel igencję!

Funkcjonariusze policj i z Penzance wlepil i w Rozumka skonsternowane

spojrzenia.

– Rozumiem waszą konsternację – kontynuował tenże po retorycznej pauzie. –

Przytoczyłem naukową maksymę „W przyrodzie nic nie ginie, zmienia jedynie

postać”. My, pol icjanci, znamy ją w innej wersj i . „W przyrodzie nic nie ginie, zmienia

jedynie właściciela” – mawiamy. Jeden z klasyków literatury detektywistycznej,

Gilbert Keith Chesterton, w cyklu opowiadań o ojcu Brownie przedstawił serię spraw

wydających się nie mieć innego rozwiązania jak tylko nadprzyrodzone, a jednak,

dzięki zdolnościom dedukcyjno-indukcyjnym tytułowego księdza, doprowadzonych

w końcu do całkiem naturalnego wyjaśnienia. To właśnie postać ojca Browna

naprowadziła mnie na trop rozwiązania naszej zagadki. Aby je poznać, musimy

cofnąć się w czasie znacznie głębiej niż do piętnastego sierpnia. Czyńmy to etapami.

Czwartego sierpnia do Penzance przyjeżdża profesor Halford. Dwa dni później na

promenadzie nawiązuje rozmowę z miejscowym pastorem, wielebnym Crowleyem,

któremu zwierza się ze swoich spostrzeżeń i lęków wynikających z teori i mola.

Dowiedziawszy się od pastora, iż szef tutejszej pol icj i pochodzi z Oksfordu, pyta

o jego nazwisko i słyszy w odpowiedzi nazwisko swojego dawnego studenta

i niedoszłego kontynuatora swego dzieła, Wayne’a Mustaine’a. Ponieważ kolejne dni

wypełniają mu wycieczki do megalitów, dopiero na cztery dni przed końcem

wczasów znajduje czas na odwiedzenie dawnego studenta. Zwróćmy uwagę, iż

wszystkie zaginięcia, z wyjątkiem tego ostatniego u pani Callgate, mają miejsce

w przeciągu dziesięciu dni dzielących spotkanie na promenadzie od spotkania

w komisariacie.

– Wczoraj – ciągnął Rozumek – udałem się do Urzędu Miasta celem

sprawdzenia, czy znajdę tam dane dotyczące narodzin niejakiego Jul iana

Gregory’ego, właściciela wspomnianej galeri i w St. Ives. Starzy mieszkańcy

Penzance twierdzą, że Cienki Bolek był tu „od zawsze”; jeśl i zatem on i Gregory to
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istotnie ta sama osoba, jej dane powinny figurować w księgach. Co wyczytałem?

Otóż, drodzy przyjaciele, przed trzydziestoma pięcioma laty, w Penzance, w rodzinie

państwa Gregorych istotnie urodził się syn Jul ian. Co jednak zaciekawiło mnie

bardziej – tu głos Rozumka stał się bardziej zdecydowany i dobitny – to fakt, iż Jul ian

miał brata bliźniaka, imieniem Bolton. Pojechałem do St. Ives, by potwierdzić swoje

przypuszczenia. Jul ian Gregory, do którego udałem się celem zadania mu kilku

pytań, niechętnie mówił o swoim bracie. Wcześnie stracil i rodziców i musiel i sami

zarabiać na swoje utrzymanie. Podczas gdy Jul ian uczył się i pracował, Bolton pił,

kradł i zaprzepaszczał swój talent. Po ukończeniu szkoły średniej Jul ian wyjechał do

Londynu, by studiować w Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów przez

kilka lat pracował w agencji reklamowej, gromadząc fundusze na otwarcie własnej

galeri i . Miesiąc temu wrócił do Kornwali i , by zrealizować swoje marzenie. Nie

utrzymywał kontaktów z bratem. Wiedział od przyjaciół, że Bolton – czyli Bolek – żyje

i nadal przebywa w Penzance. To mu wystarczało.

– Jak zatem wytłumaczyć zniknięcie Bolka? – zapytał Beckett.

– Przypadkiem udało mi się wyjaśnić i tę zagadkę – uśmiechnął się tajemniczo

Rozumek. – Niedawno nasi koledzy z Bath przymknęli pewnego przyjezdnego

włóczęgę, który wyłudzał pieniądze od kuracjuszy. Poprosiłem, by mi przysłal i jego

zdjęcie.

– Ale to jeszcze nie wszystko, czego się dowiedziałem w Urzędzie Miasta.

Uznałem, że skoro już tam jestem, warto rozejrzeć się trochę szerzej. Sprawdziłem

akta Lucindy Callgate. Wdowa po Ashleyu Callgate, którego poślubiła w 1 970 roku;

zgadnijcie, jak nazywała się przedtem?

Odpowiedziało mu pełne napięcia milczenie.

– Żyjemy w mieście tak małym – kontynuował więc – że wydawałoby się, iż

wszyscy o wszystkich powinni wiedzieć wszystko. A jednak tak nie jest. Okazuje się

bowiem, że nasza zacna pani Callgate, z domu Crowley, to ni mniej, ni więcej, tylko

rodzona siostra wielebnego Crowleya, pastora naszej zacnej parafi i .

– Tego samego – ciągnął – który obiecał Brutusowi Clackowi rolę solisty. Tego

samego – kontynuował dobitnie – który opiekuje się młodzieżowym kołem

ekologicznym „Dzieci Natury”. Kołem, które – co nietrudno było wykryć, narobil i

bowiem tyle hałasu, przejeżdżając wywrotkami przez miasto ku jego północnemu

krańcowi, że zauważyło i rozpoznało ich wiele osób – odpowiedzialne jest za
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przeniesienie wysypiska śmieci o dziesięć kilometrów w głąb lasu.

– Zaraz, zaraz – usiłował zrozumieć Beckett – ale po co to wszystko? Po kiego

diabła pastor miałby. . .

– Obecny tu sierżant Mustaine – rzekł Rozumek – gdy tylko objął zwierzchnictwo

nad lokalną policją, stał się solą w oku wielebnego Crowleya. Na każdym kroku,

świadomie bądź nieświadomie, dawał do zrozumienia, że nie obchodzą go prawa

boskie, a jedynie prawa Zjednoczonego Królestwa. Całą swoją postawą zdawał się

mówić: „Odkąd ja tu jestem, skończyły się twoje rządy w Penzance, Crowley”. Tak

właśnie: Crowley; nie: wielebny Crowleyu, ani nawet: ojcze Crowleyu. Żadnego

szacunku dla sutanny. Kiedy pastor usłyszał o teori i mola, umyślił sobie, że się

zemści na sierżancie. Postanowił zaaranżować serię zbiegów okoliczności, które

sprawią, że ten nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko uwierzyć i publicznie uznać

nadprzyrodzony charakter sprawy – a potem, być może, ośmieszyć go, ujawniając

prawdę. Niezależnie jednak od tego, czy ujawniłby ją, czy nie, to on był górą.

– Pozostaje jeszcze sprawa psa pani Callgate – zauważył Owen. – Jakim

sposobem trafił do fi lmu?

– Jakim sposobem, nie wiem. Może dzięki talentowi, może przypadkowi, a może

perswazji . Wiem natomiast, że wyboru dokonano – i ogłoszono go – na długo przed

pierwszym „zniknięciem” śmieci z domu pani Callgate. Oto wycinek z gazety z datą

30 lipca, informujący o tym fakcie.

– To wszystko. Pastor namówił siostrę, by upozorowała kradzież śmieci. Potem

postarał się o nagłośnienie wieści o „sukcesie” jej psa. Namówił Brutusa Clacka, by

podkradał babci szpargały, obiecując mu za to rolę solisty w najbl iższym występie

chóru. Namówił młodzież z koła ekologicznego, by przewiozła śmieci dalej od

miasta, argumentując, że szkodzą mu „smrodem i toksynami”. Nie udało mi się

dociec, co obiecał im w zamian; być może Królestwo Niebieskie.

Rozległy się chichoty.

– Sprawa jest del ikatna – podsumował swoją wypowiedź Rozumek – i dlatego,

niezależnie od mojej rol i w jej rozwiązaniu, decyzja o tym, co z nią poczniemy, może

należeć wyłącznie do naszego przełożonego. Wszak to właśnie on był przyczyną

i adresatem całej intrygi. Od niego zależy, czy ujawnimy wszystkie fakty,

dyskredytując pastora, a przy okazji ośmieszając siebie poważnym traktowaniem

sprawy od początku mającej posmak groteski, czy też odłożymy ją do akt, narażając
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się na zarzut o niekompetencję.

– Podjąłem już decyzję – zabrał głos Mustaine. – Zanim jednak ją ujawnię, muszę

złożyć wizytę w Komendzie Hrabstwa. Niezależnie od jej wyniku, Sprawę

Znikających Śmieci uznaję niniejszym za zamkniętą.

– Zaraz, zaraz – odezwał się nagle Owen, gdy zgromadzeni zaczęli się już

podnosić z miejsc. – Rozumek, nie wyjaśniłeś tajemnicy zniknięcia szkła po rozbitym

słoiku, który wypadł z okna komisariatu.

Rozumek w popłochu szukał wzrokiem Mustaine’a. Ten, na widok konsternacji

młodego detektywa, nie zdołał powstrzymać uśmiechu. Prędko jednak zdjął go

z twarzy i rzekł spokojnie:

– Pozwólcie mnie wyjaśnić tę sprawę. Słoik wyrzu. . . wypadł z okna mojego

gabinetu. Szkło rozprysnęło się po chodniku, czym prędzej więc zszedłem na dół, by

je posprzątać, zanim ktoś zrobi sobie krzywdę. Dozorca, który akurat znajdował się

przed budynkiem, widział spadający słoik i kierowany podobnym niepokojem udał się

do dyżurki po miotłę i szufelkę. Zagadał się jednak z Beckettem i nie zauważył, jak

przeszedłem przez hol trzymając w ręku szczotkę i szufelkę, które wziąłem ze

swojego pokoju. Szybko zamiotłem chodnik i wróciłem na górę, zapominając o całej

sprawie. Kiedy ponownie przechodziłem przez hol, Beaver nadal pogrążony był

w rozmowie z Beckettem. Nie miałem pojęcia, po co poszedł do dyżurki, dopóki nie

przeczytałem raportu Whettera, a i później nie wydawało mi się to dość istotne, by

o tym wspominać. Aż do teraz.

To rzekłszy, Mustaine zamknął zebranie i udał się do Komendy Hrabstwa, dokąd

już wcześniej posłał faksem swą rezygnację.

EPILOG

Bestia

Bolton Gregory został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za

kradzieże, żebractwo, wprowadzanie w błąd policj i i narażanie miasta na

niepotrzebne wydatki. Kara rozpoczynała się z początkiem października i kończyła

z początkiem kwietnia. W więzieniu miał wikt, opierunek i centralne ogrzewanie.

Meteorologowie już we wrześniu przestrzegali przed surową zimą; ich prognozy

potwierdziły się.
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Sierżant Mustaine złożył rezygnację i wrócił do Oksfordu, by podjąć przerwane

przed laty studia na wydziale nauk przyrodniczych. Jego następcą został Owen, a po

nim – szybko awansujący Whetter. Z tym ostatnim Mustaine utrzymywał zażyłe

stosunki. Sprawa Znikających Śmieci bardzo zbliżyła ich do siebie.

– Wie pan, sierżancie – powiedział Rozumek, gdy w przeddzień wyjazdu

Mustaine’a z Penzance pił wraz z nim piwo w pubie „Pod Czarną Owcą” – mimo

wszystko trochę mi szkoda, że Chesterton zwyciężył. Zaczynałem myśleć, że ten

świat jest bogatszy, niż mi się zdawało.

– A ja – rzekł Mustaine – ja na odmianę się cieszę. Nie podobała mi się ta historia

z molami.

– Nie wiem, czy to ma teraz jakieś znaczenie – rzekł Rozumek – ale chyba

rozwiązałem problem Yeatsa. Chce pan usłyszeć moją teorię?

Mustaine z powagą skinął głową.

– „And what rough beast, its hour come round at last,

Slouches towards Bethlehem to be born?”3 – zacytował Rozumek. – Niech pan

popatrzy na tych ludzi na promenadzie.

Mustaine popatrzył i zaraz odwrócił wzrok, zdegustowany.

– No właśnie. To oni są przyszłością. Rozmamłani turyści l iżący lody ze zmaśloną

śmietaną. Świat zmierza ku zmaślonej śmietanie. Wystarczy włączyć telewizję albo

radio. Albo wyjrzeć przez okno pubu. „Dzika bestia”? Nie, Yeats powinien był napisać

„swojska bestia”. Trzecie tysiąclecie będzie należało do zmaślonej śmietany. „Cozy

beast”, Mr. Yeats, „cozy beast”.

Kiedy Mustaine poszedł zapisać się na uczelnię, czekała go tam niemiła

niespodzianka. Halford odszedł na wcześniejszą emeryturę.

– Ostatnio trochę mu odbijało – rzekł jeden z wykładowców, dawny kolega

Mustaine’a z roku.

– Wiem – odrzekł Mustaine. – Teoria mola.

– Słyszałem, że zamierza kupić ziemię gdzieś w Kornwali i i tam się osiedl ić –

dodał kolega. – Twierdzi, że wśród ludzi nie czuje się bezpieczny.

Mustaine rozpoczął naukę. Początkowo myślał o całkowitej rezygnacji z pracy

w policj i ; musiał jednak zarobić na życie i studia, a jego dawny komisariat cierpiał

właśnie na brak rąk do pracy.

Któregoś dnia na jego biurku zadźwięczał telefon.
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– Dzwoni sierżant Whetter z Penzance – poinformował go dyżurny policjant.

– Mustaine? – zabrzmiał po chwil i w słuchawce podniecony głos Rozumka. –

Słuchaj, to jest. . . Czy jesteś w stanie tu przyjechać? Ten twój profesor. . .

– Co się stało?

– No właśnie. . . Dostal iśmy informację, że zaginął. Od kilku dni nikt go nie widział

i w końcu ktoś z sąsiadów zawiadomił pol icję. Przyjechaliśmy tu i. . . profesor

rzeczywiście zniknął. Ale to nie wszystko. . . Mustaine. . . – w głosie Rozumka

pobrzmiewała dziwna nuta – wiem, że jutro sobota, ale. . . Bardzo chciałbym, żebyś tu

przyjechał – wyrzucił z siebie bohatersko.

Tego wieczora Mustaine wsiadł w pociąg i o bladym świcie znalazł się na

znajomych uliczkach Penzance.

Rozumek nie mówił nic, tylko go uściskał, wsadził do samochodu i pojechali .

Gospodarstwo Halforda miało dwa hektary na krzyż, chlew, oborę i dom, który

niewiele się od nich różnił. Rozumek ujął Mustaine’a za łokieć i poprowadził

w kierunku wejścia do chlewa.

Już z odległości ki lku metrów dało się słyszeć orgiastyczne chrząkanie. Mustaine

ostrożnie przekroczył próg. Pośrodku pomieszczenia stała złota statua naturalnej

wielkości człowieka. Wokół niej tłoczyły się świnie.

Rozumek zacisnął palce na łokciu przyjaciela. Podeszli bl iżej, by obejrzeć figurę

od frontu. Mustaine uniósł głowę i rozpoznał znajome rysy.

Jeśl i nie l iczyć faktu, że cały był ze złota, wyglądał jak żywy: rozwiany włos,

potargana broda, niespokojne ręce zamrożone w locie. Zastygł w pół ruchu, jak

robot, któremu odcięto dopływ prądu.

Dookoła figury, chrząkając w uniesieniu i kiwając głowami, jakby biły pokłony,

tańczyły świnie.

– Chyba sobie zabiję jakąś muchę – powiedział Mustaine, wspierając się mocno

na ramieniu Rozumka.

sierpień – listopad 1 999
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Przypisy sierżanta M.:

1 Clotted cream, czyl i śmietana ubita na masło: regionalny przysmak Kornwali i . Dodają ją do

wszystkiego, co tłuste i słodkie, w szczególności zaś do ciasta i lodów. Kiedyś wydawała mi się

jedynie przejawem złego smaku; dziś z przerażeniem myślę, od i lu już wieków gnieździ się tu bestia.

2 To, co widzimy i co nam się zdaje/ To sen naszego snu, co snem się staje (Edgar Allan Poe,

A Dream within a Dream). Z myślą o międzynarodowym czytelniku tłumaczył zaprzyjaźniony poliglota.

3 I jakaż bestia dzika, co nadszedł jej czas/ Czołga się ku Betlejem, by tam przyjść na świat? (Wil l iam

Butler Yeats, The Second Coming). Tłum. poliglota.
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Arka

Stałem na rozległej, smaganej wiatrem równinie. Tu, wewnątrz murów cmentarza,

dmuchało trochę słabiej, ale i tak stróż wciąż przechadzał się między alejkami,

podnosząc poprzewracane wazony i zapalając znicze. Może po prostu mu się

nudziło.

– Był pan przyjacielem pana Rublowa? – zapytał, zatrzymując się obok mnie.

Cmentarz był niewielki, złożony z kilkudziesięciu mogił. Tylko na niektórych

nagrobkach widniały nazwiska.

– Większość jest pochowana tam. – Zrobił ruch głową w kierunku zamkniętego

obszaru byłej kopalni i uśmiechnął się, błyskając złotym zębem. – Tu leżą tylko ci

biedacy, którzy jeszcze żyli , gdy ich stamtąd wyciągano.

Był dość stary, by dobrze pamiętać tamte czasy.

– Czy on. . . czy Pablo – użyłem hiszpańskiego imienia Rublowa – dowiedział się

przed śmiercią, że jego dziennik został odczytany?

Stróż wzruszył chudymi ramionami.

– Pewnie i tak by tego nie zrozumiał.

Ruszyłem w stronę bramy. Podreptał za mną.

– Nie wygląda pan na Rosjanina – odezwał się. – Ach, tak – przypomniał sobie –

przecież on wcale nie był Rosjaninem. A właściwie to kim był?

Uśmiechnąłem się. Minęło tyle lat, że spokojnie mogłem mu powiedzieć całą

prawdę.

*
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Czy zastanawial iście się kiedyś, co łączy słowo z jego znaczeniem? Ja też nie.

Dopóki wiązania nie zaczęły pękać.

– Murzyn – powiedziałem tamtego dnia – coś się dzieje ze słowami.

Spojrzała na mnie z zaciekawieniem.

– Niby co?

Wzruszyłem ramionami.

– Sam chciałbym wiedzieć. Czasem jakby się koło mnie prześl izgiwały.

– Zawsze byłeś roztargniony, Kojot.

– To nie to. Z innymi jest tak samo. Dzisiaj trzy razy musiałem powtarzać babie

w sklepie, że chcę pół chleba i mleko.

– I co, masz to mleko?

– Mam.

– To dawaj, bo kawa stygnie.

– Co?

– Kawa. Stygnie.

– Stygnie. Aha. Proszę.

Tydzień później Murzyn nie była już taka pewna, że fantazjuję.

– Wiesz – mówi – listonosz wczoraj nie przyszedł. Dzisiaj przysłal i innego gościa.

Podobno tamten się upił i nie poroznosił l istów. Ciekawe, bo tyle lat chodzi po tych

melinach i jeszcze go nie widziałam pijanego.

– Amnezja?

Pokręciła głową.

– Twierdzi, że adresy były niewyraźnie napisane.

– Masz jakąś teorię?

Skrzywiła się.

– Wiesz, co to jest afazja semantyczna?

Pokręciłem głową. Sądząc z nazwy, musiało to być coś skomplikowanego.

– Niezdolność do kojarzenia słów z desygnatami.

No i miałem rację.

– Co ją wywołuje?

– Wrodzone lub udarowe uszkodzenie mózgu.

– Odpada. To musi być jakiś wirus.

– Atakuje nas czy słowa?
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– Nas, słowa, rzeczy. Nie wiem.

Przejechała dłonią po blacie stołu.

– Zauważyłeś, że rzeczy właściwie nie istnieją, póki się ich nie nazwie? Weźmy

na przykład ten stół. Ktoś kiedyś wymyślił i zbudował prototyp. Ale dopiero nadanie

nazwy sprawiło, że nie trzeba każdego stołu wymyślać od nowa. Słowo stało się

matrycą do tworzenia kolejnych egzemplarzy gatunku.

– Chcesz powiedzieć, że zapominając słowo, zapominamy istotę rzeczy?

– Czekaj no. . . Któryś ze starożytnych fi lozofów głosił istnienie niematerialnych,

wzorcowych form wszystkich rzeczy i stworzeń. Wyobraź sobie formę do ciasta

w kształcie stołu. Gdy mówię „stół”, moje słowo wlewa się do tej formy, tężeje i mamy

gotową rzecz. – Popukała palcem w blat.

– A teraz? Myślisz, że coś atakuje słowa, nim wpadną do form?

– Może tak. . . A może ktoś dziurawi formy i wypuszcza substancję.

– Kto?

Uśmiechnęła się krzywo.

– Bezimienny.

*

Tabl. 2: Bi lans ludności

Mały rocznik statystyczny Polski, www.stat.gov.pl

*
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Nim zobaczyłem w telewizj i Fritza Reubera, formy stały się dziurawe jak sito.

Listonosza dawno już zdjęto z drzewa, na którym dyndał, i pochowano pod płotem.

Murzyn i ja jakoś się trzymaliśmy, bardziej siebie nawzajem niż czegokolwiek innego.

Natrafiłem na ten program przypadkiem, przerzucając kanały jak małpa.

– Panie profesorze – mówił prowadzący – przez wiele lat wykładał pan chemię na

Uniwersytecie Buenos Aires, przyjął pan nawet argentyńskie obywatelstwo.

Dlaczego nagle postanowił pan wrócić do kraju?

– Rząd Argentyny nie jest uczciwy wobec swoich obywatel i ani wobec reszty

świata. Jak pan zapewne wie, w południowej części kraju eksploatowane są bogate

złoża andynu. Są to jedyne znane złoża tego metalu na świecie. Niestety, wciąż

istnieje wiele niejasności związanych z jego właściwościami. Badania dają sprzeczne

rezultaty. Uważam, że powinno się poczekać z komercyjnym wdrożeniem metalu do

momentu jego dokładnego poznania. Tymczasem już od kilkunastu lat Argentyna

bogaci się na sprzedaży andynu wysoko rozwiniętym krajom, nie troszcząc się

o możliwe konsekwencje.

– Na czym polega atrakcyjność andynu?

– Jest to metal do złudzenia przypominający złoto, co czyni go idealnym

elementem sztucznej biżuteri i . Jest także wykorzystywany w przemyśle menniczym.

Na przykład to – Reuber rzucił na stół monetę – zawiera około procenta czystego

andynu. To niewiele, ale. . .

– Panie profesorze – przerwał Reuberowi spiker, patrząc gdzieś ponad kamerę –

dostałem właśnie wiadomość, że mamy bezpośrednią relację ze światowego zjazdu

kolekcjonerów szyszek. Dziękuję za rozmowę i obiecuję, że do niej. . .

Dalsze słowa zagłuszyła jarmarczna muzyka, a na ekranie pojawił się ryży pysk

wiewiórki z szyszką w zębach.

Nie miałem wątpliwości – myślało mi się jeszcze dość jasno, choć i w tę sferę

pomału wdzierał się chaos – że prowadzący otrzymał polecenie przerwania

programu. Musiało to mieć związek z wątpliwościami Reubera wobec wspomnianego

metalu, a może. . . Tak, prowadzący interweniował, gdy kamera rozpoczęła najazd na

rzuconą przez naukowca monetę. A to mogło oznaczać tylko jedno: była to moneta,

którą na co dzień posługiwano się w naszym kraju.

*
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Fritz Reuber miał trzy obywatelstwa, ale jego polszczyzna była bez zarzutu.

Nienawidził nosić przy sobie gotówki i niemal za wszystko płacił kartą.

– Dwueurówka – powiedział, gdy do niego dotarłem. – Jej wewnętrzna strona

składa się z dwóch warstw. Jedną stanowi mosiądz, drugą – stop zwany

patagońskim złotem, otrzymywany z połączenia miedzi, gl inu, cynku, cyny i andynu.

Zawartość tego ostatniego w stopie wynosi trzy procent, co daje około procenta

w skali całej monety. To niewiele, ale. . .

– Ale wystarczyło, by zdjąć pana z anteny?

– Zdziwiło mnie to – przyznał. – W Argentynie także nie wolno źle mówić

o andynie, ale tam przyczyna jest oczywista. To biedny kraj, który dzięki eksportowi

poszukiwanego metalu wydobył się z głębokiego kryzysu. Skoro jednak ta psychoza

dotarła aż tutaj, może mieć głębsze podłoże.

– Od jak dawna jest pan z powrotem w kraju? – zapytałem.

– Trzy, cztery tygodnie.

– Nic pan nie zauważył?

Patrzył na mnie pytająco.

– Wie pan, że studiowałem polonistykę? – Mrugnął niepewnie. – Nie skończyłem.

– Machnąłem ręką. – Stare dzieje. Ale umiałem się wysławiać. Nie byłem

chaotycznym jąkałą, jak dziś. – Dostrzegłem w oczach Reubera błysk zrozumienia. –

To się stało w ciągu ostatnich miesięcy. Słowa uciekają, tracą sens. . . Pana to nie

dotknęło, choć przecież. . .

– Wiąże pan tę przypadłość z andynem?

– Nie wiem. – Wzruszyłem bezradnie ramionami. – Ale musi ją roznosić coś,

z czym większość ludzi ma na co dzień kontakt. Tyle że pan. . .

– Peso nie zawiera andynu – przerwał mi. – Argentyńczyków nie stać na ten

luksus. Wszystko idzie na eksport – do Stanów, Europy, Japonii . Nadal jednak nie

rozumiem, w jaki sposób metal mógłby powodować takie szkody. Gdybyśmy miel i do

czynienia z silną toksyną, dawno by to wykryto. Z pewnością nie jest też

promieniotwórczy…

Opowiedziałem mu wszystko.

– Chce mi pan powiedzieć, że przez andyn wycieka ze świata jakaś mistyczna

substancja? – zapytał z powątpiewaniem, gdy skończyłem.
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– Platon wierzył, że każda rzecz, każde zjawisko, ma swój niematerialny wzorzec.

Coś w rodzaju formy, z której rodzą się konkretne egzemplarze. Na przykład każdy

stół jest pochodną idealnego, wzorcowego stołu. Im bardziej oddala się od wzorca,

tym jest mniej „stołowaty”. Póki forma pozostaje nienaruszona, mamy punkt

odniesienia, ale. . .

– Ale andyn psuje tę formę?

– Psuje, wypacza, dziurawi. Nie wiem. Coś z nią robi. Co pan wie o histori i tego

metalu?

Poprawił się w fotelu. To dobry znak, pomyślałem. Zaczyna traktować sprawę

poważnie.

– Złoża odkryto kilkanaście lat temu. Początkowo łudzono się, że to złoto, ale po

zbadaniu próbek okazało się, że natrafiono na nieznany dotąd metal. Ze względu na

barwę i wytrzymałość wkrótce zaczęto go stosować do wyrobu biżuteri i . Rząd

argentyński dostrzegł w eksploatacji andynu szansę na podniesienie PKB

i zmniejszenie bezrobocia, ale na korzyści trzeba było poczekać parę lat, podczas

gdy budowa, wyposażenie i utrzymanie kopalni sporo kosztowały. Rozpisano więc

przetarg na zarządzanie inwestycją i ostatecznie gospodarzem terenu został

miejscowy przedsiębiorca Palo Negruda. Choć do konkursu stanęło wiele znanych

koncernów, rząd w Buenos Aires postawił na rodzimy biznes i nie zawiódł się.

Gospodarce Argentyny daleko wprawdzie jeszcze do ideału, w ciągu ostatnich kilku

lat zanotowano jednak znaczną poprawę. Andyn jest eksportowany głównie do

bogatych krajów i stosowany w różnych gałęziach przemysłu.

– A ten biznesmen. . . jak mu było?

– Negruda.

– Właśnie. Co pan o nim wie?

Wzruszył ramionami.

– Niewiele. Kilka razy widziałem go w telewizj i . Staroświecki typ przedsiębiorcy:

nie udziela wywiadów, nie tłumaczy się ze swoich działań, po prostu robi swoje

i zarabia krocie.

– Ludzie sukcesu zwykle wzbudzają zainteresowanie mediów.

– Media nie ośmielą się zrobić nic, co mogłoby rozgniewać Negrudę. To nie

Europa. Za obrażenie dobroczyńcy narodu można trafić za kratki – a zapewniam

pana, że argentyńskim więzieniom daleko do standardów unijnych.
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– Pomoże mi pan? – zapytałem.

– Jak?

– Trzeba się dowiedzieć jak najwięcej o tym.. . Negrudzie i o jego kopalniach.

Spróbować dotrzeć do górników lub ich rodzin. Pan ma kontakty w Argentynie, zna

pan hiszpański.

– Nie wiem, co spodziewa się pan znaleźć, ale spróbuję. I tak nie mam nic do

roboty. Uczelnia obiecuje etat od października, a na razie. . . – Zawiesił głos.

Na odchodnym wręczyłem mu kilka arkuszy papieru.

– Co to jest? – zdziwił się.

– Samouczek języka migowego. Murzyn. . . moja przyjaciółka – wyjaśniłem jeszcze

bardziej zaokrąglonym oczom – odkryła, że język głuchoniemych operuje raczej

pojęciami niż konwencjonalnymi słowami. Jego znaki mają realny związek z tym, co

opisują, więc trudniej jest zerwać nić wiążącą je z desygnatem. Może nam się

przydać, gdy sytuacja się pogorszy.

Nasza rozmowa, rzecz jasna, nie przebiegała tak gładko, jak ją tu opisałem.

Kształtowałem słowa olbrzymim wysiłkiem woli , chwytając sens spazmatycznie, jak

tonący powietrze. Gdy opuściłem dom Reubera i szedłem pogrążoną w półmroku

ulicą, zastanawiałem się, czy nie powinienem był pożegnać go bardziej wylewnie.

Zza rogu wyszedł nagle jakiś obwieś. Przestraszyłem się, ale to był tylko żebrak.

Dałem mu wszystkie swoje dwueurówki. Niech się chłop naje do syta i zapomni.

*

Historycy nie są zgodni co do rzeczywistych przyczyn i przebiegu ogólnoświatowego

kryzysu, który nawiedził naszą cywilizację w roku 20++, szczególnie mocno

dotykając kraje wysoko rozwinięte. Najbardziej popularna hipoteza głosi, że odkryty

na początku XXI w. w Argentynie pierwiastek andyn, który kilka lat później zaczęto

wydobywać na skalę przemysłową, zawierał niezidentyfikowaną toksynę

uszkadzającą układ nerwowy. Stosowany powszechnie w produkcji monet metal

doprowadził do degeneracji intelektualnej całych społeczeństw, powodując zapaść

gospodarczą i śmierć z głodu, chorób i zaniedbania, a także w wyniku wypadków,

zbrodni i samobójstw, około siedmiu milionów osób w Polsce i ponad pół miliarda na

świecie. Z powodu tych statystyk zapaść bywa też nazywana złotą śmiercią –
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w nawiązaniu do epidemii „czarnej śmierci”, która w XIV w. pochłonęła 1/3 ludności

Europy.

zobacz też: andyn, czarna śmierć

Wikipedia, wolna encyklopedia

*

„Milczenie jest złotem” – napisał ktoś sprayem na ścianie mojego bloku. Było to

ostatnie graffiti , jakie pojawiło się w mieście.

Nakłady gazet spadały na łeb na szyję. Większość pism zresztą umarła śmiercią

naturalną, bo nie było komu do nich pisać. Tylko „Klejdry z Fyrtla” nadal się jakoś

trzymały. Czasem sięgałem po nie, żeby sprawdzić, czy jeszcze potrafię czytać.

Podobnym ćwiczeniem były rzadkie l isty elektroniczne od Reubera. Oto, czego się

z nich dowiedziałem.

Wykorzystując znajomość hiszpańskiego i zagadnień związanych z andynem,

Reuber pokręcił się trochę po argentyńskich l istach dyskusyjnych i uzyskał

niepokojące informacje. Pisano, że ludzie, którzy udają się do kopalni andynu

w poszukiwaniu pracy, muszą podpisać umowę co najmniej na rok. Przez ten czas

nie wolno im opuszczać terenu kopalni, a telefoniczny lub l istowny kontakt z bl iskimi,

choć dozwolony, przeważnie okazuje się niewykonalny – coś zniekształca głos

w telefonie, e-maile są nieczytelne, a tradycyjne l isty nie dochodzą. Po pewnym

czasie górnicy w ogóle przestają dawać oznaki życia. Nawet ci, którzy się zarzekali ,

że idą do kopalni tylko na rok, nie wracają – a jeśl i wracają, trudno nawiązać z nimi

kontakt i szybko umierają. Osoby, które w ostatniej chwil i zrezygnowały z podjęcia

pracy, giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Wciąż jednak wielu jest takich, którzy

nie dając wiary pogłoskom, bądź nie mając z czego utrzymać rodziny, decydują się

wyruszyć na południe.

Co do samego Negrudy, wydawało się, że nigdy nie opuszcza swojej posiadłości,

położonej na terenie kompleksu kopalnianego. Cały jego obszar otoczony był drutem

kolczastym i strzeżony tak pilnie, że do środka nie mogła się przedostać nawet

mysz, nie mówiąc już o ekipie telewizyjnej. Wszystkie zdjęcia kopalni i samego

Negrudy musiały być zatem kręcone przez kogoś z wewnątrz i przesyłane do stacji .
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Pod koniec maja Fritz Reuber niespodziewanie pojawił się w moim domu.

– Jadę do Argentyny.

Dla mnie nawet jego przyjazd do Poznania był aktem heroizmu. Większość

naszych rodaków zdążyła do tej pory cofnąć się do poziomu jaskiniowców.

– Właśnie dlatego – rzekł, gdy podziel i łem się z nim tą refleksją. – Próbowałem

pisać do gazet, alarmować środowisko. Wszystko na nic.

– Co chcesz zrobić?

– Uniwersytet Buenos Aires zaprosił mnie na kongres. Jeśl i w ogóle wpuszczą

mnie do kraju – rząd Menona nie przepada za mną – wyrwę się na południe

i powęszę.

Podobnie jak Reuber, Murzyn i ja staral iśmy się unikać kontaktu z andynem, więc

nasz stan był względnie stabilny, ale substancja wyciekająca z otaczającego świata

robiła wszystko, by nas za sobą pociągnąć. Wiedziałem, że podróż Reubera może

być ostatnią szansą dla całej naszej trójki.

I nie tylko dla nas. Zachód cierpiał. Intelektual iści z całego świata masowo

przenosil i się do Indi i , Meksyku, nawet Argentyny. Biedne kraje powoli stawały się

bastionem cywil izacj i . Laureat nagrody Pulitzera, Frank von Stein, od kilku miesięcy

mieszkał na stałe w swojej letniej rezydencji na Barbados, twierdząc, że boi się

wracać do Stanów, bo tam „coś rośnie”.

Jeśl i ktokolwiek mógł coś w tej sprawie zrobić, to właśnie Fritz Reuber.

– Uważaj na siebie, Fritz – powiedziałem i tym razem uścisnąłem go porządnie.

Gdy słowa się rozpadały, fizyczny kontakt pomagał odnaleźć sens.

– Wy też – rzekł, podając rękę Murzynowi. – Odezwę się, kiedy będę mógł.

*

Odezwał się po kilku tygodniach, gdy przepływ czasu znaczyły już tylko kreski na

ścianie. Podniosłem słuchawkę. Poznałem głos, ale nie pamiętałem imienia.

Wymamrotałem coś do mikrofonu.

– To on? – zapytała gestem Murzyn.

Skinąłem głową. Przylgnęła do słuchawki, ale Fritz już się wyłączył.

Przyłożyła prawą rękę do serca, a potem uniosła palce w górę. Był to znak, który

w języku migowym wyrażał nadzieję.
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Mowa gestów jeszcze coś znaczyła, choć Bezimienny wdzierał się i w tę sferę.

Coraz częściej czułem go też w swojej głowie. Próbowałem nie myśleć słowami, ale

te kołatały mi się pod czaszką jak natrętne ptaki. Murzyn. Przytul ić. Strach.

– Fritz – powiedziałem na głos.

Zmierzwiła mi włosy. Kiedyś nie pozwalal iśmy sobie na takie gesty. Teraz był to

najpewniejszy środek komunikacji .

Dzwonił, żeby nas ostrzec, ale było za późno. Po jego wyjeździe nasz stan zaczął

się gwałtownie pogarszać. Fritz już w Argentynie dowiedział się, że w Europie

wprowadzono do obiegu monety jednoeurowe i dwudziestocentowe z dodatkiem

andynu. To one nas załatwiły.

Reuber prosto z lotniska w Buenos Aires pojechał autobusem do patagońskiego

Río Gallegos i zameldował się w hotelu, w którym nikt nie chce oglądać twojego

paszportu, a duża liczba banknotów, najlepiej zielonych, stanowi najlepsze

referencje. Fritz wolał miejscową walutę, ale na szczęście miał jej pod dostatkiem –

na jakiś czas.

Wieczorem udał się do miejscowego baru.

– Pan to chyba nowy w tych stronach – zagadnął go barman, gdy był już po

drugim drinku. Całe szczęście, pomyślał Reuber; po trzecim mógłbym nie

zapamiętać tej rozmowy.

– Szukam pracy – powiedział. – Myślałem o kopalni.

– Forastero?

Machnął ręką.

– Brasileño. – Lepiej się nie zdradzać ze swoim pochodzeniem.

– Oni cały czas szukają ludzi – mruknął ponuro sąsiad Fritza, stary dziadek

o pooranej zmarszczkami twarzy. – Nie jedź pan tam.

– Słyszałem, że to niebezpieczna praca – zaczął ostrożnie Fritz. – Ale muszę

zarobić. Mam trójkę dzieci.

– Ja miałem piątkę, coño! – Dziadek walnął pięścią w stół – Teraz tylko dwie córki

mi zostały. Chłopaki poszły i przepadły.

– Niech pan go nie słucha – włączył się barman. – Staremu się klepki pomieszały.

Dwóch synów stracił na morzu, a trzeci uciekł z domu i słuch po nim zaginął.

– Poszedł do kopalni – upierał się stary. – Z początku przysyłał dużo forsy.
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– Pewnie opieka społeczna ci przysyłała, Sánchez. Twoja stara mówiła, że Nico

uciekł do Buenos Aires, żeby studiować.

– Co ona tam wie! – rozeźli ł się Sánchez. – Całymi dniami w kuchni siedzi albo

w kościele. Co ta stara franca wie.

Po tych słowach zwalił się ze stołka i z hukiem wylądował na podłodze.

– Chleje na umór – powiedział barman do Fritza, gdy dwóch krzepkich

młodzieńców próbowało postawić Sáncheza na nogi. – Co wieczór tu przesiaduje.

Tego wieczoru Reuber nie dowiedział się nic więcej, choć wypił jeszcze trzeciego.

Może dlatego nie zadał sobie pytania, skąd Sánchez ma pieniądze, żeby codziennie

się upijać.

Mimo to, gdy wracał do hotelu, trzymając się bl isko ścian, otrzymał odpowiedź.

Jakiś człowiek znalazł go nieprzytomnego na ulicy i wezwał pogotowie. Tym

razem Fritz musiał pokazać paszport. Podróżował z polskim, bo po hecy ze

spektakularnym wyjazdem z kraju rząd argentyński odebrał mu obywatelstwo.

Reuber nie miał wątpl iwości, że następnego dnia całe Río Gallegos będzie

wiedziało, iż skłamał, podając się za Brazyli jczyka. Ale jakie to miało znaczenie?

Złamany nos i poobijane ciało dość dobitnie wyrażały fakt, iż mieszkańcy Río nie

życzą sobie jego obecności w tym miejscu niezależnie od koloru paszportu. „Spier. . .

stąd, szpiegu!” – krzyczeli , gdy leżał już na chodniku, zwijając się z bólu, a oni nadal

przekonywali go kopniakami.

Minęło parę dni, nim doszedł do siebie. Cud, że nie złamali mu żadnej kończyny

ani nie uszkodzil i narządów wewnętrznych. Pewnie wiedziel i , jak bić, żeby nie

napytać sobie biedy.

Musiał stamtąd jak najszybciej wiać. Po tym, jak zniknął z lotniska i nie pojawił się

na kongresie, szukała go już zapewne policja w całym kraju. Wymknął się ze szpitala

nocą, nadal obolały i pokiereszowany, ale już na siłach, by ruszyć w dalszą drogę.

W hotelu zapłacił podwójną stawkę za przedłużenie pobytu i wsiadł w autobus

zmierzający do wioski położonej o kilka kilometrów od bram kopalni. Wiedział już, że

musi być ostrożniejszy. Najlepiej o nic nie pytać, udawać przypadkowego turystę.

Negruda musiał przekupywać okoliczną ludność, żeby dobrze o nim mówiła. Dzięki

temu mieszkańcy Río Gallegos mogli żyć we względnym dostatku, nie posyłając

dzieci do kopalni.

Wieś Andino l iczyła około tysiąca mieszkańców, wśród nich wielu Metysów.
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Reuber po drodze pozbył się walizki, zamieniając ją na plecak ze stelażem. Zakupił

też namiot, śpiwór, sol idne górskie buty i nieprzemakalną odzież. Musiał być

wiarygodny. Poza tym już dawno nie miał prawdziwych wakacji , a zbl iżająca się

konfrontacja podsycała w nim chęć ucieczki, choćby tylko parodniowej. Nim dojechał

na miejsce, miał głowę tak wypełnioną planami, że niemal zapomniał o prawdziwym

celu swego przyjazdu.

Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich Fritz pisał swój dziennik, zadziwiająca

jest l iczba szczegółów i plastyczność opisu górskiej eskapady, przeplatanego

wnikl iwymi przemyśleniami na temat natury świata, życia i samego człowieka. Na tle

andyjskich szczytów powstawał niezwykły traktat fi lozoficzny – dziś moja najdroższa

pamiątka po Fritzu, być może ważniejsza niż jego relacja z późniejszych wydarzeń.

Zakwaterował się w jednym z kilku skromnych pensjonatów we wsi, która była już

tylko cieniem dawnego prężnego ośrodka turystyki górskiej. Mieszkańcy byli

małomówni i to mu odpowiadało. Zostawił na miejscu część rzeczy, informując

gospodarzy, że udaje się na kilka dni w góry. Wątpił zresztą, czy rozumieją, co do

nich mówi. Bl iskość andynu była w tym miejscu porażająca. To dlatego zaczął pisać.

Początkowo posługiwał się niemieckim; później zaczął szyfrować wiadomości.

Szyfrem tak prostym, że mógł oszukać jedynie Bezimiennego.

Nie wiedział, co zrobi po zejściu w dolinę. Nie miał pojęcia, jak powstrzymać

wyciek substancji ze świata. Patrzył na surowe piękno gór i zastanawiał się, czy

następnego dnia będzie jeszcze umiał je nazwać.

W końcu musiał wrócić. Zszedł do innej wioski, nieco większej niż Andino,

odgrodzonej od kopalni wysoką ścianą gór. Zaszedłszy do miejscowego sklepu,

dostrzegł na regale stołeczną gazetę ze zdjęciem uśmiechniętego Negrudy na

pierwszej stronie. Kupił ją, choć kończyły mu się pieniądze. Wśród wyliczanki

sukcesów Negruda Mining natknął się na wzmiankę o niedawnym wprowadzeniu do

obiegu jednoeurówek i dwudziestocentówek z domieszką andynu.

Wtedy do mnie zadzwonił.

Łudził się, że to zakłócenia na lini i , albo że Bezimienny wysysa jego słowa, ale

tak naprawdę wiedział, że zostałem odmóżdżony. A skoro ja, to inni tym bardziej. Nie

miał już dokąd wracać. Kończyły mu się pieniądze.

Mógł zrobić tylko jedno.

Ja sam niewiele pamiętam z miesięcy, które nastały potem. Jakieś strzępy, brud
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na klatce, siedzenie na trawie nad jeziorem, piasek na rękach, zapach chleba, ciało

Murzyna. Kurczowo trzymałem się materi i , bo tylko ona była realna, nawet jeśl i nie

potrafiło się określ ić jej przeznaczenia. Wszystko inne przeciekało przez palce.

Czasem, w przebłyskach świadomości, wydobywaliśmy się na chwilę z tego bagna,

raz ona, raz ja, rzadko oboje.

Pewnego ranka obudziłem się z myślą o Fritzu. Potem znów zasnąłem, ale on

wracał, a razem z nim, w poszarpanych strzępach, wracała historia. Ale to Murzyn

odezwała się pierwsza.

*

– Hej, Nando! Znowu jesteś w gazecie!

Fritz Reuber uniósł wzrok znad kawy i patrzył na stojących przy kontuarze

mężczyzn. Jeden ze śmiechem wskazywał drugiemu stojak z gazetami.

– Już ze sto razy dawali to zdjęcie – mruknął drugi, ustawiony profi lem do Fritza –

a zapłacil i tylko raz, do diabła.

– Aleś sobie chałupę wyremontował za te pieniądze – wtrącił trzeci mężczyzna.

Drugi obrócił się ku niemu, ukazując Fritzowi swoje oblicze w całej okazałości.

Był to Palo Negruda.

*

Istnieje kilka teorii spiskowych związanych z epidemią „złotej śmierci”. Łączy je

przekonanie, że zawarta rzekomo w andynie szkodliwa substancja była nieznaną

bronią biologiczną lub nanotechnologiczną i została rozmyślnie wprowadzona do

złóż lub wydobytego już metalu. Według jednej z wersji odpowiedzialność za

skażenie ponoszą argentyńskie środowiska lewicowe, które postanowiły wykorzystać

cenny pierwiastek z walce z możnymi tego świata i własnym rządem. Wyposażeni

w nowoczesną broń, prawdopodobnie zakupioną lub otrzymaną od Rosjan,

argentyńscy partyzanci przeniknęli do kopalni i skazili metal. Epidemia pochłonęła

7% mieszkańców globu i 20% populacji krajów wysoko rozwiniętych (największy

odsetek zgonów – około 50%  zanotowano w Japonii), lecz kilkuletnia sprzedaż

andynu paradoksalnie uratowała gospodarkę Argentyny i wzmocniła pozycję



63

dyktatora Antonio Menona, który sprawował władzę jeszcze przez 11 kolejnych lat,

bezwzględnie tłumiąc wszelkie przejawy niezadowolenia społecznego.

zobacz też: dyktatury w Ameryce Łacińskiej

Wikipedia, wolna encyklopedia

*

– Kojot – powiedziała Murzyn.

– Murzyn – szepnąłem.

– Fritz.

– Argentyna.

– Andyn.

Wszystko wracało. Patrzel iśmy na siebie jak ludzie budzący się ze śpiączki,

jeszcze skołowani, z dziurami w pamięci, ale świadomi, żywi, zdolni do kojarzenia

podstawowych faktów.

Musiało jednak upłynąć wiele tygodni, nim zdarzenia minionego czasu

z powrotem nabrały kształtów. Nikt nigdy nie odda nam całej prawdy, ale wydarl iśmy

Bezimiennemu dość, by opowiedzieć tę historię.

Fritz wyszedł z baru za Negrudą. Trzymał się w pewnej odległości od niego,

dbając jednak o to, by nie stracić go z oczu. Zastanawiał się, co jest grane. Przecież

Negruda, według wszelkich dostępnych informacji , mieszkał w rezydencji położonej

w kompleksie kopalnianym, strzeżonym tak, że nawet mysz nie mogła się

prześl iznąć bez odpowiednich papierów. Poza tym – dlaczego tamten facet zwracał

się do niego per „Nando”?

Coś tu śmierdziało.

Chałupa, do której wszedł Negruda, może i była wyremontowana, nadal jednak

prezentowała się nad wyraz skromnie. Fritz odczekał chwilę, po czym ostrożnie

podszedł do bramy, by zerknąć na tabliczkę z nazwiskiem. „Fernando Montero, Jul ia

Savanetti” – przeczytał.

Fernando Montero. Nando.

W salonie paliło się światło, żaluzje nie były spuszczone. Reuber przyglądał się,
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jak rodzina Montero – przeciętna argentyńska rodzina – zasiada do obiadu.

Wszystko układało się w całość, choć nie była to całość, która podobałaby się

Fritzowi. Chyba już wiedział, dlaczego Palo Negruda tak rzadko pokazuje się

w telewizj i .

Pojechał autobusem do Andino, a stamtąd ruszył pieszo w kierunku kopalni.

Zatrzymał go patrol ochroniarzy.

– Tam nie wolno.

– Busco empleo – powiedział człowiek z plecakiem.

Zażądali dokumentów.

– Obywatel Europy? – Ochroniarz spoglądał na niego podejrzl iwie. – Szuka

pracy, tu?

Fritz wiedział, że drugiej szansy nie będzie. Musiał postawić wszystko na jedną

kartę.

– To fałszywe papiery – powiedział, wbijając wzrok w ziemię. – Jestem

Rosjaninem.

– Nazwisko?

– Paweł Rublow. – Niech będzie. Rubel kontra złoto Patagonii . – Pablo – dodał

tonem wyjaśnienia.

– Nie podołasz. Cherlaków nie przyjmujemy.

– Umiem gotować – rzekł Fritz. – Na pewno potrzebujecie ludzi do kuchni.

Nigdy się nie dowiedział, dlaczego w końcu podwieźl i go pod bramę, skąd pod

eskortą zabrano go do biura rekrutacji , przetrząsając uprzednio plecak i zabierając

wszystkie pieniądze i dokumenty. Pewnie spodobało im się, że przyjechał do nich

z tak daleka.

*

Inną popularną teorią jest teoria arki, zwana też teorią kontrataku dinozaurów,

w myśl której skażenie andynu nastąpiło przed milionami lat, a odpowiedzialność za

nie ponoszą istoty zamieszkujące niegdyś Ziemię lub obca inteligencja, która zasiała

na niej życie. Zwolennicy tej wersji odwołują się do legendy o potopie, który zniszczył

prastarą, wysoko rozwiniętą cywilizację. Ich zdaniem nasi poprzednicy, stojąc

w obliczu zagłady, zbudowali arkę mającą przechować ich materiał genetyczny, by
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umożliwić odrodzenie się przedludzkiej rasy w odległej przyszłości. Nie ma

zgodności co do tego, czy skażone złoża andynu są jedynie środkiem, który miał

posłużyć od oczyszczenia Ziemi z konkurentów, czy też jest to sama arka.

zobacz też: Erich von Däniken, epos o Gilgameszu, Nefilim

Wikipedia, wolna encyklopedia

*

Życie wracało do normy powoli , jakby świat budził się z głębokiego snu. Musiały

minąć lata, nim osiągnęliśmy stan sprzed katastrofy, ale już miesiąc po tym, jak

Murzyn przypomniała sobie moją ksywkę, zaczęto zadawać pierwsze pytania.

Wyglądało na to, że politycy od dawna wiedziel i o wywoływanych przez andyn

anomaliach. Bagatel izowali te doniesienia, ale na wszelki wypadek wolel i unikać

kontaktu z podejrzanym metalem. Nie zrobil i natomiast nic, żeby ochronić przed nim

społeczeństwo. Dopiero kiedy wszystko zaczęło się sypać, poszl i po rozum do głowy.

A może po prostu dowiedziel i się o tragedii w kopalni i postanowil i ubić interes na

rosnących gwałtownie cenach andynu. Dość, że stopniowo zaczęto wycofywać

z obiegu zawierające go monety i zastępować je nowymi, w których andyn zastąpiło

tradycyjne złoto nordyckie. Okazało się, że pokradzione przez Bezimiennego słowa

powoli wracają na swoje miejsca. Nikt, rzecz jasna, nie wspominał o żadnym

Bezimiennym, a zapaść duchową zachodniego świata przypisano alergi i na andyn.

Może zresztą była to prawda. Jak zwał, tak zwał. Kiedy jednak w internecie

opublikowano sensacyjny pamiętnik, który – choć napisany dziecinnie prostym

szyfrem – cudem przetrwał na wyjałowionym z wszelkich znaczeń terenie kopalni,

a po kilku dniach wydrukowały go wszystkie gazety, zaczęła wychodzić na wierzch

cała skomplikowana historia.

Kiedy Fritz zorientował się, że Palo Negruda nie istnieje, wiedział, że musi

rozwalić kopalnię od środka. Nie miał żadnego pomysłu, po prostu zdał się na żywioł.

Dopiero w kuchni zaczął kombinować. Zaprzyjaźnił się z jednym z górników,

prawdziwym Rosjaninem. Wszyscy, którzy pracowali na dole, nosil i specjalne

kombinezony i hełmy, dzięki którym unikal i bezpośredniego kontaktu z metalem.
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Tamten Rosjanin, Sasza, przemycał dla Fritza bryłki andynu.

– Po co ci one, Pawka? – pytał. – I tak ich stąd nie wyniesiesz. Stąd nie ma

wyjścia. Kto raz wdepnął, zostaje na zawsze.

– Zostaw to mnie, Saszka – mówił Fritz. – Powiedz, wierzysz w życie po śmierci?

Sasza wzruszał ramionami.

– Śmierć? A cóż to takiego? Za każdym razem, gdy zza drutów przychodzi ktoś

nowy, dziwię się, że tam na zewnątrz jest jeszcze jakiś świat.

Fritz kruszył przyniesione przez Saszę bryłki i dyskretnie dosypywał do

górniczych posiłków.

„Staram się podjadać w kuchni, a w stołówce unikać jedzenia – pisał w swoim

zeszycie – ale męczy mnie już ta ostrożność. Po tym, co zobaczyłem, trudno jest

wierzyć, że pozostało jeszcze coś z dawnego świata. Sasza ma rację: tam już nic nie

ma. Ale tu mogę jeszcze walczyć. To moja prywatna wojna. Rozwalę Bezimiennego,

uwolnię skradzioną substancję. Nawet jeśl i zostanie po nas tylko jałowa ziemia, będę

umierał z nadzieją, że kiedyś ponownie narodzi się tu życie”.

Wkrótce potem z kopalni przestały przychodzić transporty. Dział handlowy

początkowo próbował się tłumaczyć, obiecywać; potem i on zamilkł. Sprawa była

delikatna i rząd argentyński długo starał się ją utrzymać w tajemnicy, mamiąc

importerów coraz bardziej niewiarygodnymi opowieściami i wysyłając do Patagonii

kolejne oddziały wojska. W końcu imperium Negrudy zostało wzięte szturmem.

Żołnierze wchodzil i w głąb terenu, nie napotykając oporu – jedynie setki leżących

bez życia ciał i drugie tyle snujących się bez pamięci pustych skorup ludzkich. Tylko

niel iczni zachowali szczątki świadomości i mruczeli pod nosem jakieś bezładne

słowa.

Kopalnię zasypano – jej teren do dziś jest traktowany jako obszar klęski – a wokół

zasieków z drutu kolczastego rozstawiono straże. Wcześniej jednak, podczas

porządkowania ogniska zarazy, natrafiono na pisany cyryl icą dziennik. Ministerstwo

obrony przekazało go do rozszyfrowania naukowcom z Uniwersytetu Buenos Aires.

Nikt nie wie, w jaki sposób tajny dokument przeniknął do internetu, a stamtąd do

prasy.

Dziennik właściwie nie był zaszyfrowany, a fakt, iż jego treść upubliczniono

dopiero wiele miesięcy po katastrofie, należy przypisać działaniom argentyńskiego

rządu, który za wszelką cenę starał się ukryć przed światem swoją wstydl iwą
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tajemnicę. Ktoś jednak w końcu zdecydował się przerwać milczenie.

Fritz przez cały czas pisał po niemiecku. Podczas zmagań z Bezimiennym

z górach postanowił jedynie zastosować dziecinną sztuczkę: zastąpił alfabet łaciński

cyryl icą. To wystarczyło, by oszukać zabójcę form.

*

– Oto cała historia, dziadku. Fritz nie ujawnił w dzienniku swojego prawdziwego

nazwiska. Nie zdradził też niczego, co mogłoby go wiązać ze mną, Murzynem lub

kolegami z Uniwersytetu Buenos Aires. Oni jednak z pewnością domyśli l i się, czyje

to dzieło, i postanowil i opublikować dziennik, oddając w ten sposób hołd

przyjacielowi.

– Niesamowita opowieść – stwierdził stary stróż i uśmiechnął się nostalgicznie. –

Tylko żebym jej nie zapomniał. . . Wszystko ostatnio zapominam, starość nie radość,

señor. A na tym pustkowiu człowiek nawet nie ma do kogo gęby otworzyć.

– Niech się pan nie martwi, dziadku. – Poklepałem go po ramieniu. – Spiszę to

wszystko i przyślę panu pocztą.

– Oby nie było za późno – mruknął do siebie dziadek, gdy odchodziłem

w kierunku zaparkowanego za bramą samochodu.

Andyn z przetopionych monet wciąż krąży po świecie. Robią z niego biżuterię

i sztuczne zęby.

Poznań 2005
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Krągłol ice dzieci wracały z procesji , wyśpiewując najnowszy przebój Five Pretty

Boys.

Hej, dzieci, jeśli chcecie horroru poznać smak

W muzyce naszej go nie braaak!

Nie ma tu nic dobrego, cały styl jest do niczego

Mówię wam, to naprawdę wielki czaaad!

Natychmiast poczułam ssanie w dołku i ruszyłam szybko w stronę domu, by jak

najszybciej skonsumować porcję duchowej strawy. W ciągu ostatniego półrocza

cierpiałam na jej chroniczny deficyt, ale dzięki Konradowi, który co piątek przynosił

mi kontrabandę, wciąż żyłam.

Pół roku temu podziemie wydało na mnie wyrok.

Wieczorem tamtego dnia do moich drzwi zadzwonił Konrad. Nigdy przedtem

u mnie nie był. Nie miałam pojęcia, skąd wziął adres.

– Chcę, żebyś wiedziała, że jestem do twojej dyspozycji – powiedział. – Jeśl i

potrzebujesz kuriera, ja nim będę.

Słyszałam, że niektórzy ludzie potrafią przeżyć wiele lat z wyrokiem. Teraz

zrozumiałam, jak tego dokonują.

– Dlaczego? – zapytałam.

– Bo nie zgadzam się z ich werdyktem.

Konrad w podziemiu był przeciętnym facetem. Na powierzchni pociągła twarz

Buty Bergmana
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i zarost na bladych policzkach zdradzały go przy pierwszym wejrzeniu. Ale krągłol icy

nic do nas nie miel i .

– Nie ma mowy – zaoponowałam. – Nie chcę cię mieć na sumieniu. Wiedziałam,

co robię i czym to grozi.

– Ale nie sądziłaś, że to nastąpi, prawda?

– Nie – przyznałam niechętnie.

W miarę pogarszania się sytuacji gospodarczej podziemia rosła częstotl iwość

zapadania wyroków. Im mniej gęb do wyżywienia, tym większa szansa przetrwania

dla tych, którzy pozostal i .

– Wiem, co chciałaś zrobić – rzekł. – Ja też od dawna o tym myślę. Chodziło

o zbudowanie pomostu.

Podziemie dopatrzyło się zdrady w mojej współpracy z Five Pretty Boys. Uznali ,

że kierowałam się chęcią zysku: rosnące ceny duchowej strawy coraz częściej

skłaniały ludzi-szczurów do podejmowania zajęć niezgodnych z etyką podziemia.

Jak na ironię, teraz, gdy już zamknięto mi dostęp do podziemnego rynku,

otrzymywałam za swoje teksty tantiemy, o jakich przedtem nie śniłam. O pomoście,

rzecz jasna, nie było mowy: z całej warstwy słownej albumu publiczność rozumiała

jedynie dodane przez producentów przerywniki. Reszta równie dobrze mogłaby być

napisana po łacinie.

– Skrewiłam – powiedziałam.

Pokręcił głową.

– Zawęziłaś obszar poszukiwań. Wiadomo już, że z muzyką nie ma co próbować.

– Daj spokój – powiedziałam. – To się nigdy nie uda. Przepaść ewolucyjna jest

zbyt wielka.

– Musi się udać – rzekł. – Inaczej wszyscy zginiemy. Wiesz, jak jest na dole.

Zapasów w magazynach ubywa, konsumpcja od wielu lat przewyższa produkcję,

talenty się wypaliły, nie ma nawet środków na powielanie starych dzieł.

Zawarłam z Konradem umowę. On co tydzień realizował moje zamówienie, ja

płaciłam mu sumy trzykrotnie przewyższające regularne ceny. Dzięki hecy z Five

Pretty Boys było mnie stać na dofinansowywanie podziemia, które skazało mnie na

śmierć. Zew krwi okazał się si lniejszy od gniewu.

Gdy tylko przekroczyłam próg mieszkania, włączyłam kompakt i karmiłam się

Peer Gyntem w wykonaniu fi lharmoników nowojorskich. Zamówiłam go przed



70

dwoma tygodniami razem z trzecim koncertem Rachmaninowa, który jednak nie

dotarł. Jeśl i nakład się wyczerpał, mogłam się pożegnać z tymi dźwiękami: nikt już

nie tłoczył płyt z taką muzyką.

Po tygodniu katowania Peer Gynta z utęsknieniem wyczekiwałam kolejnej wizyty

Konrada. Tym razem postawiłam na jeszcze bardziej deficytowy towar: książki.

Szacowałam, że starczy ich na nie więcej niż ki lka dekad. Wiedząc, że mój dostawca

będzie miał sporo kłopotu ze zdobyciem zamówionych pozycji , przygotowałam listę

dostatecznie długą, by mieć nadzieję, że uda mu się dostać choć kilka tytułów.

Przyszedł nazajutrz o zwykłej porze, przynosząc dość pokaźnych rozmiarów

paczkę. Otworzyłam ją niecierpl iwie i uśmiechnęłam się od ucha do ucha na widok

sześciu tytułów. On jednak zdawał się nie podzielać mojej radości. Kiedy wręczałam

mu pieniądze, popatrzył na mnie spode łba i rzekł:

– To był ostatni raz. Odtąd musisz sobie radzić beze mnie.

Przez chwilę milczałam.

– Rozumiem – powiedziałam wreszcie. – Zrobiło się za gorąco.

– Nic nie rozumiesz. Mam wyrok.

Usiadłam gwałtownie.

– Nie obwiniaj się – powiedział, siadając obok mnie. – Wiedziałem, że to nastąpi.

Mogłem się wycofać.

– Dlaczego tego nie zrobiłeś?

– Bo nie mają racji .

Nie mogłam go pytać, jakie ma plany. Jeśl i znalazł kogoś gotowego szmuglować

dla niego towar, nie miałam prawa podłączać się pod ten kanał. Jeśl i nie znalazł,

zwiastowało to koniec nas obojga i nie było sensu o tym rozmawiać.

Wyrok oznaczał embargo na wszelką duchową strawę, a w konsekwencji śmierć

lub, w najlepszym wypadku, mutację w krągłol icego. Patrząc na ostatnią dostawę

Konrada, pomyślałam, że mutacja raczej mi nie grozi. Zabić drozda, Lord Jim,

Zbrodnia i kara – wszystkie te dzieła opierały się na niezrozumiałym dla krągłol icych

dualizmie dobro-zło. I jeszcze Czerwony korsarz, przy którym myśl o mutacji była

bluźnierstwem.

– Z twoim pomostem koniec? – zapytałam Konrada.

– Nie wiem – odrzekł. – Mam nadzieję, że nie.

– Jeśl i będziesz potrzebował pomocy albo pieniędzy, wiesz, gdzie mnie znaleźć.
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Skinął głową z powagą.

– Dziękuję.

Rozstal iśmy się bez zbędnych ceregiel i .

Tamtej nocy długo czytałam. Potem usiłowałam zasnąć. Rzucałam się jak ryba na

piachu, nie mogąc przestać myśleć o tym, co zrobiłam Konradowi. Kiedy wreszcie

udało mi się zmrużyć oko, śniła mi się jego twarz zmieniająca się w gładką buźkę.

Obudziłam się zlana potem.

Rano poszłam do niego. Nie wiem, skąd wzięłam adres.

– Konrad – zapytałam – czy ja mogę cię dotknąć?

Bez serc, bez ducha, oto nasza wiara

Jak nie masz buźki, to jesteś fujara –

śpiewały krągłol ice dzieci. Był to najnowszy przebój Five Pretty Boys. Nie miałam

z nim nic wspólnego – już dawno zamknęłam ten rozdział – ale słowa wydawały się

jakby znajome. Pewnie znowu ktoś próbował przerzucić pomost. Kolejna głowa

spadnie.

– Muzyka odpada – powiedział mi Konrad pierwszego dnia. – Przepaść w tym

miejscu jest zbyt szeroka. Trzeba próbować innej drogi.

Nie od razu wtajemniczył mnie w swoje plany. Ale widywaliśmy się regularnie

i obiecaliśmy sobie, że jeśl i stan jednego z nas się pogorszy, drugie roztoczy nad

nim opiekę. Lubiłam sobie wyobrażać, że zostaję jego siostrą miłosierdzia. Stało się

inaczej.

Dziel i l iśmy się wszelką strawą, jaka nadawała się do podziału. Wydawało się, że

mamy równe szanse na przetrwanie, a tymczasem on trzymał się lepiej. Nie

domyślałam się wtedy, że to wiara w pomost dodaje mu sił. Nie chciałam, żeby

wiedział, jak źle jest ze mną. Nocami krzyczałam z bólu, ale za dnia uśmiechałam

się, ukrywając bladość twarzy pod warstwą pudru.

Któregoś ranka nie wstałam. Telefon dzwonił wiele razy, ale nie miałam siły zwlec

się z łóżka. Pomyślałam, że jeśl i teraz umrę, szanse Konrada na przetrwanie

wzrosną. Nasza umowa przewidywała, że w razie śmierci jednego cały jego

duchowy majątek przejmuje drugie.

Przyszedł wieczorem. Drzwi nie były zamknięte na klucz. Musiałam przedtem
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dobrze udawać, bo kiedy zobaczył, w jakim naprawdę jestem stanie, bardzo się

przestraszył. Usiadł na łóżku i wziął mnie za rękę. Nie wiem dlaczego, ale od razu

poczułam się lepiej, choć przecież nie podał mi jeszcze żadnej strawy.

Nie zdziwiłam się, kiedy wyjął z plecaka płytę z Wełtawą Smetany. Ja też zawsze

nosiłam przy sobie kilka albumów Dead Can Dance na wypadek, gdyby jemu się

pogorszyło.

Włączył kompakt. Leżałam bez ruchu, przyjmując transfuzję. Nie chciałam

umierać przy Konradzie. Był tylko jeden sposób odwdzięczenia mu się za to, co dla

mnie robił: musiałam jeszcze trochę pożyć. Kiedy Wełtawa przeleciała dwa razy,

poprosiłam, żeby mi puścił Empire of Delight Hammil la.

– Dlaczego nie powiedziałaś, że jest tak źle? – zapytał, odgarniając mi włosy

z twarzy.

– Ja już nie mam szans, Konrad. Pomyślałam, że jeśl i weźmiesz moje rzeczy,

może chociaż tobie uda się dożyć chwil i , w której ktoś zbuduje pomost.

– Nie wierzysz w to, prawda?

Milczałam.

Wtedy opowiedział mi o Butach Bergmana.

Od tamtej pory mieszkaliśmy razem. Konrad większość dnia spędzał w pracy, ale

dzwonił do mnie co najmniej trzy razy dziennie, żeby się upewnić, że wszystko gra.

Jakimś sposobem udawało mu się zdobyć całą potrzebną nam do życia strawę.

O zbytkach nie było mowy, ale i tak wiodło nam się lepiej niż w ciągu poprzednich

miesięcy. Podejrzewałam, że ma jakiegoś dostawcę, ale nie pytałam.

Tamtego dnia, kiedy dzieci za oknem śpiewały o buźce, długo czekałam na

powrót Konrada z pracy. Był to dzień, w którym Buty Bergmana miały zostać

zgłoszone do przetargu, miałam więc nadzieję, że po prostu świętuje gdzieś

z kolegami z firmy.

Przyszedł po północy. Umorusany, w podartej marynarce, ale roześmiany.

– To dla ciebie – powiedział, wyjmując coś z wewnętrznej kieszeni i podając mi.

Był to trzeci koncert Rachmaninowa.

– Skąd to masz?

Właściwie nie musiałam pytać. Jego wygląd zdradzał, w jaki sposób wszedł

w posiadanie unikatowej płyty.

– Ukradłem.
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Samo zakradanie się do podziemia po wyroku było dla mnie nie do pomyślenia,

ale rozmiary podjętego przez Konrada ryzyka uświadomiłam sobie dopiero, gdy

zrozumiałam, jak głęboko musiał zejść, by zdobyć tę płytę.

Opadł ciężko na fotel. Dopiero teraz dostrzegłam, jak bardzo jest wyczerpany.

– Od dawna okradam hurtownie w podziemiu – rzekł. – Nie ma innego sposobu

na zdobycie strawy.

– Tej płyty nie ma w hurtowniach.

– Tej nie – przyznał. – Wybacz, byłem dziś bardzo szczęśliwy.

– Kiedy buty wygrają, będziemy mogli kupić wszystko, czego zapragniemy –

powiedziałam. – W imię życia, które nas wtedy czeka, błagam cię, nie ryzykuj więcej,

niż to konieczne.

Podniósł się z wysiłkiem, wyjął płytę z moich rąk i włożył do odtwarzacza. Stałam,

porażona dźwiękami, których nie spodziewałam się już w życiu usłyszeć. Nigdy nie

byłam tak pewna zwycięstwa jak wówczas.

Tamtej nocy oboje nie mogliśmy zasnąć.

– Opowiedz mi, jak to się stało, że zeszliśmy do podziemia – poprosiłam w końcu.

– Przecież wiesz.

– Nigdy nie byłam dobra z histori i – skłamałam.

Chciałam słyszeć jego głos. Gdy milczał zbyt długo, zaczynałam się bać.

– Wszystko zaczęło się z chwilą narodzin Religi i – rozpoczął. – Początkowo był to

tylko niewinny kult, ale gdy przywódcy Europy zorientowali się, że dzięki niemu mogą

zaskarbić sobie posłuszeństwo ludu, postaral i się, by zdominował cały kontynent.

Ponieważ nawoływał do czynienia dobra i obiecywał nagrodę w życiu pośmiertnym,

lud chętnie go przyjął. Dopiero po pewnym czasie niektórzy mędrcy zaczęli

rozumieć, że tego kultu nie da się praktykować i że jego wyznawcy muszą być albo

obłąkani, albo dwulicowi. Działo się tak ze względu na leżącą u podstaw ich wierzeń

sprzeczność: świat, w którym żyli , był według nich zaledwie przedsionkiem lepszego

życia. To, co materialne, stanowiło konieczny balast, który miel i zrzucić, przechodząc

na tamtą stronę. A jednak człowiek kochał tę ziemię. Lubił jeść, pić, kochać się,

budować miasta i mieszkać w nich. Niektórzy, zrozumiawszy to, zaczęli odchodzić od

wiary. Inni byl i zbyt leniwi, by się zbuntować. Zaczęli więc oszukiwać siebie i swojego

boga. Ponieważ żyli w wiecznym zakłamaniu, z czasem zamazały im się ostre

krawędzie i doszl i do wniosku, że wszystkie pojęcia są względne. Nie pamiętal i , że
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już na długo przed narodzinami Religi i rozróżniano uczciwość i nieuczciwość,

prawdę i kłamstwo. Nie znali bezwzględnej wartości tych słów, więc zdewaluowali je

wraz z boskimi przykazaniami. Nie pozostało nic, co byłoby dla nich świętością lub

bluźnierstwem; wszystko się wymieszało. Tak narodzil i się krągłol icy.

– A ludzie-szczury? – zapytałam. – Jak to się stało, że oddali świat?

– Nie oddali – zaoponował. – Tylko na chwilę musiel i się wycofać. Być może oni

także popełni l i błąd, a może po prostu było ich za mało. Nasi przodkowie wywodzą

się od ludzi, którym nie było wszystko jedno. Znali wartość prawdy, uczciwości,

miłości. Niektórzy odrzucil i rel igię; inni nadal wierzyl i w Boga, lecz brzydzil i się

obłudą swoich współwyznawców. Ponieważ było ich znacznie mniej niż krągłol icych,

ich kultura, stopniowo wypierana z rynku, przenosiła się do podziemia. Początkowo

alternatywny rynek wydawał się dobrym wyjściem. Później zaczęło brakować

pieniędzy, a kolejne pokolenia wychowane pod ziemią potrafiły już tylko

konsumować duchową strawę, lecz nie umiały jej tworzyć.

– Dlaczego?

Westchnął.

– Żyjąc w mrokach podziemnych tuneli , ludzie zapomniel i , że życie nie służy

umartwianiu się, lecz radości. Uważali się za straconą rasę. Ich fi lmy zawsze

kończyły się źle. Nie mogąc wykrzesać z siebie iskry radości, traci l i chęć,

a w konsekwencji umiejętność tworzenia.

– A my?

Uśmiechnął się uśmiechem zwycięzcy.

– Jesteśmy najdoskonalszymi z ludzi. Mamy i dusze, i ciała. Dlatego to my

musimy zbudować pomost.

21 marca Buty Bergmana wygrały przetarg.

– Jeśl i się uda – powiedział Konrad w przeddzień ogłoszenia wyników – będzie

można produkować na powierzchni wszystko, co potrzebne do życia. Może nawet

narodzą się nowe talenty i nie będziemy musiel i w nieskończoność odgrzewać

starych dzieł? Zresztą, w jaką nieskończoność. Wczoraj spotkałem kumpla

z podziemia. Jednego z niel icznych, którzy sprzeciwial i się mojemu wyrokowi. Był

kompletnie pijany. W kółko mamrotał, że w tym tygodniu osiem razy obejrzał

Zagadkę Kaspara Hausera. Tam wszystko się kończy. Ludzie tylko czekają na
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sygnał, żeby wyjść na ziemię, nawet gdyby miel i tu paść jak muchy.

– Nie mam nic przeciwko odgrzaniu pewnych dzieł – powiedziałam. – Wiesz,

o czym marzę?

Pokręcił głową.

– O Requiem Mozarta. Będzie pierwszą rzeczą, jaką sobie sprawię, gdy już twoje

buty wydepczą pomost.

Konrad upatrywał nadzieję na zbudowanie pomostu w sporcie, który był według

niego ostatnim bastionem dawnego świata. Różne siły próbowały go zdobyć

i niekiedy udawało im się zawładnąć jakimś jego skrawkiem, ale większa część nadal

była wolna.

– Sport to jedyna rzecz, którą rozumieją obie rasy – powiedział mi tamtego dnia,

kiedy leżałam półprzytomna w swoim mieszkaniu. – Tylko tam przetrwały reguły gry,

których próżno szukać poza nim.

– Jakie reguły? – zapytałam.

– Słyszałaś o zasadzie fair play?

Coś mi się obiło o uszy, ale brzmiało zbyt egzotycznie, bym mogła mieć pewność,

że dobrze zrozumiałam.

– „Fair play” znaczy „uczciwa gra” – wyjaśnił. – Ale nie o chodzi o uczciwość we

współczesnym znaczeniu, o to, żeby nie dać się złapać. To wyrażenie odwołuje się

do wewnętrznej, przyrodzonej człowiekowi umiejętności odróżniania słusznego od

niesłusznego.

– I oni to rozumieją?

Pokiwał głową z entuzjazmem.

– Tak. Widocznie oglądanie meczu wyzwala w nich jakieś atawistyczne cechy. To

właśnie jest nasza szansa.

Konrad zatrudnił się w firmie produkującej obuwie sportowe. Zaprojektował buty

piłkarskie „Bergman”, które okazały się tak dobre, że firma postanowiła je zgłosić do

przetargu na stroje dla szykującej się do występu w finałach mistrzostw świata

polskiej reprezentacji . Włożył w te buty cały swój geniusz twórczy. Widziel iśmy, że

jeśl i tylko otrzymają swoją szansę, nasi piłkarze zajdą w tych rozgrywkach naprawdę

wysoko.

W dniu, w którym ogłoszono wyniki przetargu, poszłam po Konrada do pracy i nie

wypuszczałam go z domu przez cały wieczór.
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Kilka dni później zniknął znowu. Początkowo starałam się zachować spokój,

wierząc, że jeśl i udało mu się poprzednim razem, uda się i tym. Dopiero po północy

nerwy wzięły górę. Wiedziałam, że jeśl i nie wróci, nie będę mogła nic zrobić.

W podziemiu było tak niewiele kobiet, że zwróciłabym na siebie uwagę zaraz po

przekroczeniu portalu. A potem – cela śmierci, pięćset metrów pod ziemią, gdzie nie

dociera żaden promień światła. Ludzie-szczury nie plamil i sobie rąk brudną robotą:

po prostu zostawial i skazańca bez światła i strawy, wiedząc, że nikt, kto żył na ziemi,

nie zdoła długo przetrwać w całkowitej ciemności.

Wrota do podziemi znajdowały się właściwie wszędzie, przez większość jednak

trudno się było przecisnąć. Dodatkowo utrudniał sprawę fakt, że portale nieustannie

zmieniały położenie i szerokość. Jedne znikały lub zwężały się tak, że stawały się

bezużyteczne, inne znowu rodziły się i rosły. Pewna znajomość mapy była jednak

przydatna: drastyczne zmiany zwykle nie następowały z dnia na dzień, istniało też

kilka centralnych portal i , które od lat niewzruszenie pełniły swoją rolę.

Ruszyłam na rekonesans, kierując się wspomnieniami z okresu, kiedy regularnie

odwiedzałam centrum handlowe podziemia. Przy kilku pierwszych włazach nic się

nie działo. Zbliżając się do kolejnego, już z daleka usłyszałam dobiegający z wnętrza

hałas. Przystanęłam w odległości ki lku kroków. Ludzie-szczury byli bezwzględni dla

tych, których przyłapali na swoim terenie, nigdy jednak nie atakowali na powierzchni

ziemi.

Po chwil i właz otworzył się gwałtownie i wynurzył się z niego jakiś kształt. Przez

sekundę miałam nadzieję, że to Konrad, ale nie: człowiek, który wyłonił się z tunelu,

był szczuplejszy i miał dłuższe włosy. Na mój widok zamarł i zawahał się, ale tamci

widać go doganial i , bo wyczołgał się na powierzchnię i zatrzasnął właz. Próbował się

podnieść i uciekać, ale zdołał jedynie zrobić ki lka nieporadnych kroków i znów upadł.

Podeszłam do niego. Wtul i ł głowę w ramiona.

– Nie bój się – powiedziałam. – Ja też mam wyrok.

Uniósł głowę. Był to młody chłopiec, może piętnastoletni. Miał na sobie wytartą

skórzaną kurtkę szczura. Przyciskał do piersi jakiś przedmiot.

Przykucnęłam nad nim.

– Jesteś ranny?

– Chyba złamałem nogę.
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– Ścigal i cię?

Kiwnął głową.

– Był tam ktoś jeszcze?

Patrzył na mnie, nie rozumiejąc.

– Czy ścigal i kogoś oprócz ciebie? Mój chłopak nie wrócił na noc do domu.

Zdawało mi się, że trochę się rozluźnił, słysząc te słowa. Może wreszcie uwierzył,

że nie mam złych intencji .

– Nie wiem – powiedział, krzywiąc się z bólu. – Nie spodziewałem się ich

w tamtym miejscu. Może rzeczywiście chodziło o kogoś innego.

– Dasz radę wstać? – zapytałam. – Muszę cię zabrać do szpitala.

– Nie jestem ubezpieczony.

– Zapłacę za ciebie. Pójdziemy do prywatnej kl iniki.

– Dlaczego?

– Powiedzmy, że stać mnie na luksus udzielenia ci pomocy. Poza tym boję się

wracać do domu.

Dzięki pensji Konrada oraz odcinaniu kuponów od mojej współpracy z Five Pretty

Boys miel iśmy dość pieniędzy, by zaspokoić swoje fizyczne potrzeby i zapewnić

sobie opiekę medyczną. Wielu wygnańców z podziemia żyło jednak w skrajnej

nędzy.

– Jak masz na imię? – zapytałam.

– Artur.

– Za co dostałeś wyrok?

– Uwalniałem więźniów.

– Dlaczego? – Tym razem ja byłam dociekl iwa.

– Zawsze skazywano tych, których lubiłem – powiedział.

– Jak wpadłeś?

Skrzywił się.

– Starzy się domyśli l i i donieśl i . Chciel i mnie tylko postraszyć. Nie myślel i , że to

się tak skończy.

Delikatnie wyjęłam mu z rąk zdobyte trofeum. Była to płyta. Miała potrzaskane

pudełko, ale krążek wydawał się nieuszkodzony.

– Oprzyj się o mnie – powiedziałam.

Udało mu się wstać z moją pomocą. Gdy tylko stanął, wsparty na moim ramieniu,
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natychmiast wyciągnął wolną rękę po płytę.

Roześmiałam się miękko.

– Pytasz, dlaczego chcę ci pomóc? – Oddałam mu płytę. – Dlatego, że byłeś

gotów zaryzykować życie, by to zdobyć.

– Odwiedź mnie kiedyś na squacie – powiedział. – Dam ci posłuchać.

Była to Eroica Beethovena.

Zostawiłam chłopca pod opieką lekarzy i ruszyłam do domu. Kiedy zajmowałam

się Arturem, na moment zapomniałam o Konradzie; teraz znowu ogarnął mnie lęk

o niego. Była czwarta nad ranem. Nie wiedziałam, czy drżę ze strachu, czy z zimna.

W oknie naszego mieszkania paliło się światło. Nie pamiętałam, czy je zgasiłam.

Nacisnęłam klamkę. Drzwi ustąpiły. Konrad siedział w fotelu, twarzą do drzwi. Na

czole i pol iczkach miał bandaże.

Nim zdążył się podnieść, byłam już przy nim. Klęczałam i obejmowałam jego

kolana.

– Bałem się, że zrobisz jakieś głupstwo – powiedział, głaszcząc mnie po włosach.

Wstałam gwałtownie, czując, jak wzruszenie i ulga zamieniają się w gniew.

– Ja? To twoja specjalność.

On także wstał.

– To krągłol icy mnie pobil i – powiedział.

– Nie kłam. Byłeś w podziemiu. Ścigal i cię.

– Skąd wiesz?

– Przez ciebie omal nie schwytal i młodego chłopca.

– Zgubiłem ich. Przypuszczałem, że pobiegl i za kimś innym. Wielu ludzi kradnie

teraz w podziemiu.

Opowiedziałam mu o Arturze.

– Odważny chłopak – powiedział. – Dobrze, że obaj im umknęliśmy. Ale pobito

mnie na powierzchni.

– Za co?

Uśmiechnął się sarkastycznie i w tym samym momencie skrzywił z bólu.

– Miałem zbyt pociągłą twarz.

Krągłol icy generalnie nas lubil i . Lubil i też zabawić się naszym kosztem.

– A oto dowód, że nie oberwałem w podziemiu – rzekł, podchodząc do stol ika

i coś z niego podnosząc. – Tylko gładkie buźki mogły mnie z tym wypuścić.
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Było to Miasto automatów Drzeżdżona.

– Cały czas trzymam twoje ostatnie zamówienie – rzekł. – Chciałbym je kiedyś

zrealizować do końca.

Następnego dnia odebral iśmy Artura ze szpitala – włożyli mu nogę w gips i kazali

się zgłosić za dwa tygodnie – i odwieźl iśmy na squat. Pozwolił nam posłuchać

Beethovena.

– Człowieku – dziwił się Konrad – gdzieś ty to znalazł?

– W rezerwach kryzysowych – odrzekł Artur.

– Toż to na samym dole!

– Znam pewne sekretne przejścia – rzekł Artur.

Kilka dni przed mistrzostwami, w przeddzień moich urodzin, Konrad przepadł.

W noc finału podziemie opustoszało. Ulicami Warszawy przetaczały się biało-

czerwone korowody ludzi, skandujących: „Berg-man, Berg-man, Berg-man!”

i wznoszących okrzyki: „Jeszcze Polska nie zginęła!” Ludzie o krągłych twarzach

i ludzie-szczury szl i obok siebie, roześmiani, jak gdyby nigdy nie było żadnego

rozłamu. Początkowo wyglądali jak przekładaniec; potem było tak, jakby ktoś

zamieszał łyżką i zrobił się keks.

Miasto aż się roiło od otwartych na oścież portal i . Weszłam w pierwszy z brzegu

i ruszyłam w głąb szybu, kierując się mapą, którą wykradłam Arturowi, kiedy spał.

Potem zamknęłam go w domu na klucz, żeby mieć do kogo wracać. Podziemne

tunele przypominały siatkę naczyń krwionośnych, ale z wyjątkiem moich kroków nie

tętniło w nich żadne życie.

Tamtej nocy, kiedy zaginął Konrad, bezskutecznie przeszukiwałam ulice

w poszukiwaniu drzwi do podziemia. W miejscach, w których zwykle najłatwiej się

było przedostać, pozostały jedynie wąskie kreski, przypominające pęknięcia

w kamieniu. Wyglądało na to, że celowo zablokowano wszystkie przejścia.

Rano udałam się do Artura, ale okazało się, że i on zniknął.

Odnalazł się w dniu pierwszego, zwycięskiego meczu polskiej reprezentacji .

Miałam nadzieję, że kiedy rozpoczną się mistrzostwa, dowództwu podziemia trudno

będzie utrzymać blokadę, więc kiedy tamtego wieczoru usłyszałam dzwonek,

podskoczyłam jak pajac na sprężynie i pobiegłam ku drzwiom. Był sam. Kiedy
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otworzyłam drzwi, zachwiał się na nogach i pewnie by upadł, gdybym go nie

podtrzymała. Był brudny, obszarpany i skrajnie wycieńczony. Posadziłam go w fotelu

i przyniosłam wody.

– Nie mogłem nic zrobić – powiedział. – On kazał mi uciekać. Chciał, żebyś to

dostała.

Wiedziałam, co mi wręczy, nim jeszcze zdążył to wyciągnąć zza pazuchy.

Okazało się, że w dniu swojego zniknięcia Konrad odwiedził Artura z prośbą

o pożyczenie mapy podziemi. Artur zaproponował mu wspólną wyprawę, a gdy

Konrad się nie zgodził, odmówił pożyczenia mapy. Wiedział, że zejście na dno

podziemi bez znajomości tamtych rejonów jest równoznaczne z samobójstwem

i dlatego, niezauważony, ruszył w ślad za Konradem. Ujawnił się dopiero, gdy tamten

stracił orientację. Znajdowali się zbyt bl isko celu, by wracać z pustymi rękami. Chcąc

nie chcąc, Konrad wtajemniczył Artura w swoje plany. Bez trudu dostal i się do rezerw

kryzysowych i ukradl i Requiem, ale w drodze powrotnej natknęli się na patrol straży.

Rozdziel i l i się. Konrad w ostatniej chwil i podał płytę Arturowi, mówiąc: „Ty masz

większe szanse”. Wymknąwszy się z kotła, Artur bez trudu dotarł do strefy granicznej

i odkrył, że wszystkie portale zostały zablokowane. Wiedział, że to obława i że on

jest jej celem. Pomyślał jednak o zbliżających się mistrzostwach i o tym, że może

wtedy uda mu się wymknąć.

Ukrył się w małym, zagraconym pomieszczeniu w wąskim korytarzu i przesiedział

tam tydzień, pi jąc wodę ściekającą po ścianach tunelu i jedząc szczury.

– Nie brzydzisz się mną? – zapytał.

Ujęłam go za rękę.

– Jesteś najdzielniejszym dzieciakiem, jakiego znam.

Kiedy otwarto portale, Artur wmieszał się w tłum i bez trudu wydostał na

powierzchnię. Rozentuzjazmowani kibice nie zwrócil i uwagi na jego opłakany stan.

Wielu z nich było już pod wpływem alkoholu, którego konsumpcja pod ziemią

wzrastała wprost proporcjonalnie do deficytu duchowej strawy.

– Myślę, że mają Konrada – powiedział mi.

Podziemne korytarze ziały pustką. Nawet szczury gdzieś się ulotniły. Nie chciało się

wierzyć, że na powierzchni wre życie; zdawało mi się raczej, że ziemia umarła, a ja

przemieszczam się przez wnętrzności trupa. Mijałam otwarte na oścież drzwi



81

magazynów, w których składowano duchowe dobra, ale nie obchodziły mnie teraz

zgromadzone w nich skarby. Musiałam odnaleźć celę śmierci.

W końcu stanęłam przed małą klitką na końcu wąskiego, wilgotnego korytarza.

Świecąc sobie latarką, bez trudu odryglowałam drzwi i weszłam do środka.

Cela świeciła pustkami.

Nie było tam nic, nawet jednego mebla, nie mówiąc już o ludzkim ciele, żywym

czy martwym. Obejrzałam dokładnie ściany, sufit i podłogę. Dopiero przy bliższym

wejrzeniu dojrzałam w bladym świetle latarki ki lka pęknięć w betonie podłogi,

tworzących prostokąt. Portal.

Nie był zablokowany. Otworzyłam go i zaczęłam schodzić w głąb szybu po

metalowej drabince. Wydawał się nie mieć końca, ale po dłuższym czasie z dołu

zaczęło dobiegać światło, niewiarygodnie przypominające światło dnia. Robiło się

coraz jaśniej, aż w końcu stanęłam na ziemi, w obszernym pomieszczeniu

o nieregularnym kształcie. Pod jedną ze ścian dostrzegłam coś, co przypominało

ruchomą makietę miasta. Podeszłam bliżej. Była to Warszawa. Znajdowała się pod

szkłem, ale przytknąwszy ucho do szyby można było usłyszeć wznoszone przez tłum

okrzyki „Berg-man, Berg-man, Berg-man!” Udało mi się zajrzeć w okno naszego

domu. Artur spał spokojnie, z twarzą rozjaśnioną niezwykłym u niego ufnym

uśmiechem.

Usłyszałam kroki za plecami i odwróciłam się. Zabroniłam sobie wierzyć, że

stojący przede mną mężczyzna to Konrad, dopóki wszystkiego się nie dowiem.

– Co to jest? – zapytałam, wskazując makietę.

– Nie poznajesz? To miasto, w którym żyliśmy.

Nie odpowiedziałam. Patrzyłam na niego pytająco.

– Poddano nas próbie. Wyroki nie były prawdziwe. Portale, przez które

przechodzil iśmy, nie wiodły na prawdziwą ziemię, lecz – wskazał makietę – do tej

symulacj i , będącej odwzorowaniem miasta sprzed kilkuset lat.

Dotknęłam jego twarzy.

– Blizny są prawdziwe.

– Wszystko tam jest prawdziwe – rzekł – nawet śmierć. To bardzo realistyczna

symulacja.

– Jak potoczyły się losy naziemnego świata?

– Dieta krągłol icych, pozbawiona elementów strawy duchowej, powodowała
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stopniowe obniżanie i lorazu intel igencji , a w konsekwencji zanik kreatywności. W sto

lat po okresie, który odtworzono w symulacji , nie potrafi l i już wyprodukować nawet

bochenka chleba. Wkrótce ich miasta zmieniły się w ruinę, a oni sami – w walczące

o przetrwanie zwierzęta. Po upływie kolejnych stu lat ziemia opustoszała. Krągłol icy

powyrzynali się nawzajem w walce o resztki pożywienia, a gdy i tych zabrakło,

pomarl i z głodu. Pozostała zaledwie garstka dość rozumnych, by przetrwać

i próbować rozpocząć wszystko od nowa.

– Dlaczego trzymano to w tajemnicy?

– Wkrótce po tym, jak nasi przodkowie zeszli pod ziemię, kontakt z naziemnym

światem całkowicie się zerwał. Chcąc złagodzić poczucie klaustrofobii u ludzi

nienawykłych do spędzania życia w mrokach podziemi, zaprojektowano symulację

tamtego świata, która okazała się tak doskonałym antidotum na tęsknotę za ziemią,

że z czasem przestano o niej myśleć jako o symulacji . Dopiero kilka lat temu, gdy

stało się jasne, że nie przetrwamy już długo w tych warunkach, posłano na

powierzchnię ekspedycję mającą zbadać, jak wygląda teraz tamtejsze życie, i ocenić

możliwości powrotu. Gdy wróciła z sensacyjnymi wieściami, władze podziemia

zaczęły starannie planować przerzut osadników na ziemię. Jednym

z najpoważniejszych problemów był wybór właściwych osób. W miarę pogarszania

się sytuacji gospodarczej podziemia wśród ludzi-szczurów narastała nienawiść do

krągłol icych. Władze obawiały się, że nasi ludzie, pałając żądzą zemsty, dokonają

rzezi potomków tamtej rasy. Nie tylko względy moralne, ale i przeświadczenie, że do

odbudowy świata potrzebne nam są doświadczenia obu ras, kazały dowództwu

działać z najwyższą ostrożnością. Wybierano tych, którzy wydawali się rozumieć

potrzebę kontaktu, i poddawano surowej próbie. Aby zakończyć ją pomyślnie, trzeba

było trafić do celi śmierci, a stamtąd – tutaj.

– Co to za miejsce?

– Jesteśmy tuż pod powierzchnią ziemi. W tym pomieszczeniu znajduje się

jedyny czynny portal wiodący na zewnątrz. Czekają tam na nas.

Jakby na potwierdzenie tych słów, szczelina w posadzce pod jedną ze ścian

rozszerzyła się nagle i ukazał się w niej promień słońca.

Cofnęłam się gwałtownie.

– Nie możemy tam iść. Artur został w mieście.
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– Artur dopiero się narodzi – powiedział Konrad.

Potem wziął mnie za rękę i zstąpil iśmy na ziemię.

2001
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O Rose, thou art sick!

Will iam Blake

0.

Marylkę odwiedził w nocy anioł. Ignorując fakt jej niewiary w takie wypadki, wychynął

zza zasłony okiennej i przemówił:

– Przynoszę ci posłanie od Naszego Pana.

– Jakież to posłanie? – zapytała Marylka, by nie okazać się nieuprzejmą.

Była osobą cokolwiek nieśmiałą i trudno jej było powiedzieć aniołowi, żeby spadał

na drzewo, choć po prawdzie tego właśnie pragnęła. Miała mu za złe, że ją obudził

ze snu, w którym nocne odwiedziny składał jej ktoś zgoła inny – ktoś, kto na jawie

miał czelność wzgardzić jej szczerym oddaniem.

– Zostałaś wytypowana spośród sześciuset tysięcy mieszkańców tego miasta do

wypełnienia zadania, którego wagę trudno przecenić. Chodzi o pomoc w wytropieniu

i unieszkodliwieniu demona, który od jakiegoś czasu bezkarnie grasuje po ziemi. To

jeden z najgroźniejszych demonów, jakie dotąd udało się piekłu wyhodować. Wiemy,

że uwił sobie gniazdko w tym mieście.

– Na jakiej podstawie mnie wybrano?

– Przez okres trwania próby wszyscy kandydaci byl i obserwowani, a ich działania,

myśli i uczucia zapisywane na taśmie magnetycznej i poddawane ocenie. Miel iśmy

wątłą nadzieję, że znajdziemy kogoś z piątym stopniem, a tymczasem Roca, który

Czarny płaszcz
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oglądał wszystkie taśmy jako pierwszy, przybiega w pewnym momencie podniecony,

że ma kogoś z szóstym! Nie mogliśmy w to uwierzyć, ale tak było. Tym kimś byłaś ty.

– Z szóstym stopniem czego, jeśl i łaska? – Marylka minę miała nietęgą.

– Rozwoju moralnego według Kohlberga – wyjaśnił uprzejmie anioł. – Stopień

ocenia się po sposobie rozwiązywania dylematów. Weźmy taki przykład: dziewczyna

nieszczęśliwie kocha się w chłopaku. Pilnuje, aby nikt się o tym nie dowiedział, bo

ma niskie mniemanie o swoich wdziękach i nie chce się narazić na śmieszność.

Pewnego razu słyszy, jak kilka osób opowiada o nim niepochlebne i zakrawające na

oszczerstwa rzeczy. Dziewczyna staje przed dylematem: bronić honoru chłopaka czy

nie. Będąc na pierwszym stopniu, rozumuje egoistycznie: jeśl i się wtrącę, może ktoś

mu o tym doniesie i zyskam w jego oczach. Z drugiej strony – lepiej zrobię

przyłączając się do obgadywania, żeby przypadkiem się nie domyśli l i , co do niego

czuję. Na drugim poziomie jest podobnie, choć perspektywa możliwych strat

i zysków staje się nieco szersza. Na piątym poziomie dziewczyna myśli : moim

obowiązkiem jest zabrać głos. Powinni mieć odwagę powiedzieć mu w oczy to, co

mówią za plecami, i dać szansę przedstawienia własnej wersj i wydarzeń. Z drugiej

strony, zabieranie głosu w sytuacji , gdy nie znam wszystkich faktów, byłoby

posunięciem fałszywym. Jeśl i jest na poziomie szóstym – rzecz dziś niemal

zapomniana – rozumuje: muszę zdecydowanie sprzeciwić się tym oszczerstwom. Po

pierwsze, samo ich rzucanie jest rzeczą odrażającą, a po drugie wiem, że człowiek,

o którym mowa, nie byłby w stanie popełnić zarzucanych mu czynów. Albo: jestem

pewna, że niczego takiego nie zrobił; mając jednak na uwadze fakt, iż moja miłość

do niego może być przyczyną niewłaściwej oceny, naj lepiej postąpię nie zabierając

głosu. Tak à propos, co w końcu zrobiłaś? Byliśmy tak zauroczeni twoim podejściem

do dylematu, że nawet nie obejrzel iśmy taśmy do końca, tylko od razu poleciel iśmy

do Naszego Pana po błogosławieństwo na powołanie cię.

Marylka wspomniała tamto wydarzenie, czysto marginalne w zestawieniu

z wieloma innymi, które działy się w jej życiu przedtem i potem.

– Zdaje się, że nie zabrałam głosu.

– Ja też bym tak postąpił – pochwalił ją anioł. – Hormony wypaczają percepcję.

– A mówiąc poważnie – rzekła poważnie Marylka – jak sobie wyobrażacie

wytropienie tego demona i dlaczego sami nie możecie tego dokonać?

– Demona – powiedział anioł – można poznać po zapachu siarki, który wokół
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siebie roztacza. My, aniołowie – na całe szczęście, zważywszy stopień

zanieczyszczenia tej planety – nie jesteśmy wyposażeni w zmysł węchu. Demony

żerują na ludziach, wylęgają się wewnątrz nich i za ich pośrednictwem zmieniają

bieg rzeczy. Ten, którego szukamy, zagnieździł się w ciele jednego z mieszkańców

miasta, a jedynym niezawodnym sposobem rozpoznania go jest odór siarki.

– Czy to aby na pewno niezawodny sposób? A jeśl i będzie to ktoś, kto, długo

przebywając w towarzystwie demona, przesiąkł jego smrodem, zachowuje jednak

wewnętrzną czystość?

– Można to łatwo sprawdzić za pomocą Testu Święconej Wody. Podejrzanego

polewa się święconą wodą. Jeśl i jest siedl iskiem demona, pada jak gromem rażony

i pozostaje w tym stanie przez kilka godzin – wystarczająco długo, aby usunąć

z niego czarcie nasienie. A raczej to, co z niego zostało, bo z takiej kąpiel i demon

praktycznie nie ma prawa wyjść żywy. Kiedy delikwent odzyskuje przytomność, jest

już czysty i może znowu zacząć wieść godziwe życie – o ile, rzecz jasna, na powrót

nie wpadnie w tarapaty, które gotują mu pokusy tego świata.

– Wiesz co – ziewnęła Marylka – idź ty jednak na to drzewo.

– Dobra – powiedział anioł. – Zostawię cię z tym do jutra. Przemyśl sprawę. Jeśl i

będziesz chciała mnie wezwać, wystarczy, że uklękniesz i uczynisz znak krzyża.

Zjawię się natychmiast.

I , skłoniwszy się, odleciał.

Marylka najbardziej na świecie nie znosiła trzech stanów: zimna, niewyspania

i beznadziejnej miłości. Nazajutrz po wizycie niebieskiego posłańca miała do

czynienia ze wszystkimi trzema.

Po pierwsze, zamiast zapowiadanej przez telewizję wiosny do miasta zawitała

nowa fala zimy. Wielkie płaty mokrego śniegu sypały się z szarego nieba na gołe

zazwyczaj głowy spragnionych wiosny przechodniów, by na tych głowach zamienić

się w brudną wodę i spłynąć strużkami za kołnierz.

Po drugie, przez anioła Marylka nie wyspała się, bo najpierw musiała z nim

gadać, a potem przez pół nocy rozmyślała nad tym, co jej naopowiadał. Nie żeby

rozważała jego propozycję; tyle tylko, że zburzył jej spokój, rozpętał w głowie burzę

myśli i nie dał spać. W szczelinach jej kruchego ego kołatało się pytanie, czy

naprawdę jest istotą szóstego stopnia. Nie była szczęśliwa. Nie była też

nieszczęśliwa. Po prostu żyła, ciągnęła jakoś ten wózek. Fakt, że ktoś tam w górze
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uznał ją za wyjątkową, obudził w niej uśpionego krzyżowca, wbrew woli zasiał myśl

o męczeństwie jako sposobie na życie, które dotychczas nie służyło żadnemu

celowi.

Po trzecie, spotkała Adama.

Z czerwonym od zimna nosem i podkrążonymi z niewyspania oczyma brnęła

właśnie przez tonący w dymie papierosowym uczelniany hol, gdy wtem wzrok jej

przykuła znajoma szopa włosów, która jakimś cudem uniknęła spłaszczenia przez

opady deszczośniegu. Marylka była na sto procent przekonana, że uczucie, jakim

darzyła właściciela szopy, należy już do przeszłości, ale po rozmowie z aniołem

poziom adrenaliny w jej organizmie podniósł się znacznie i inaczej postrzegała

rzeczy. Toteż, kiedy zobaczyła, że Adam z rozanielonym wyrazem twarzy rozmawia

z uroczą blondynką, serce nieomal jej pękło. Przemknęła chyłkiem ku windzie, nie

chcąc, by ujrzał ją z tym nosem czerwonym i oczami jak u angory, i tam dopiero

zaczęła się umartwiać.

Wieczorem czekała na anioła jak na zbawienie.

– Źle mi jest – poskarżyła się. – Czy dostanę skierowanie do nieba, jak już tu

polegnę w służbie idei?

– Nie masz tu, kurde, polegać – powiedział anioł – tylko łapać demona.

Złapawszy go zaś, otrzymasz w wieczyste użytkowanie bezludną wyspę na oceanie,

na której, z dala od pokus i niebezpieczeństw tego świata, zamieszkasz z dowolnie

przez siebie wybranym mężczyzną, by dać początek nowej rasie – rasie, która

zaludni ziemię, gdy ta banda degeneratów, którzy śmią nazywać siebie ludźmi,

pogrąży się już w otchłaniach piekieł. Jakieś pytania?

Marylka nie miała pytań. Podpisała kontrakt, z którego dowiedziała się, że anioł

ma na imię Gab i jest Wicekrólem Półkul i Północnej. Jej własną osobę kontrakt

zobowiązywał do „wykrycia i wskazania miejsca pobytu demona, przy użyciu

wszelkich dostępnych środków, pod warunkiem, że nie czynią trwałej krzywdy

człowiekowi. Umowa ulega rozwiązaniu, jeśl i po upływie trzech miesięcy od jej

zawarcia demon wciąż pozostaje w ukryciu”.

– Co wtedy zrobicie? – zapytała Marylka.

– Będziemy musiel i spacyfikować miasto – rzekł anioł. – Przez ten czas tak

potężny demon jak ten, z którym mamy do czynienia, jest w stanie spętać je całe.

Współczesny człowiek jest nad wyraz podatny na demonizację. Prawie w każdym
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siedzi mały demonek i tylko czeka, żeby się przyssać do większego. Za trzy

miesiące nie będzie tu nawet dziesięciu sprawiedl iwych.

– A jeśl i ucieknie z miasta?

– Spokojna głowa – powiedział anioł. – Mamy swoje sposoby, by sprawdzić

wszystkich, którzy opuszczają mury tego grodu. Zauważyłaś, że w okolicach rogatek

często występują przelotne opady?

1 .

Po dwunastu tygodniach Marylka była w desperacji .

Zostało jej zaledwie siedem nędznych dni – właściwie sześć z kawałkiem – do

wygaśnięcia kontraktu, a wszystkie tropy demona, na które dotąd natrafiła, okazały

się fałszywe. Początkowo czuła smród siarki wszędzie, jak wtedy, gdy tłumaczyła

tekst o gazociągach i po trzy razy wstawała w nocy, żeby sprawdzić, czy kurki są

dobrze zakręcone. Potem uodporniła się i nie czuła już nic. Przetrząsała zakazane

zaułki, domy gry i miejsca pogańskich kultów, polewała święconą wodą Bogu ducha

winnych przechodniów, którzy wydali jej się podejrzani – wszystko jednak na próżno.

Adam z blondynką prowadzali się już pod rękę, ale Marylka była teraz tak bardzo

ponad to, że nie w głowie jej było się umartwiać. Oczywiście z przyjemnością

wyobrażała sobie po nocach minę blondynki w chwil i , gdy Adaś wprost z jej ramion

zostanie teleportowany na wyspę; przede wszystkim jednak zaprzątały ją losy

miasta, w którym urodziła się i wychowała. Oznaki dekadencji widoczne były na

każdym kroku. Pleniło się disco polo, rozpusta i przemoc. Marylka zaczynała powoli

rozumieć zapędy pacyfikacyjne anioła, nadal jednak pragnęła uchronić miasto przed

zagładą. Kwitł właśnie miesiąc maj i kwiatki, jakkolwiek rachityczne i szarawe,

wyrastały tu i ówdzie ze zmęczonej gleby, a i słońce raz po raz wyjrzało przez dziurę

ozonową zza zasłony smogu. Marylka spoglądała na to wszystko i żal jej było.

Wiedziała, że jej samej nic nie grozi, że będzie miała dość czasu na opuszczenie

miasta, nim rozpocznie się dzieło zniszczenia; nie chciała jednak patrzeć, jak ogień

trawi jej dzieciństwo i młodość. Rodzenie się na nowo nie jest niczym przyjemnym,

trzeba się wszystkiego uczyć od początku, a ona tyle już nauk od życia pobrała.
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Wędrowała majowymi ul icami przeklinając demona, anioła i siebie, i usiłowała

znaleźć jakieś remedium na zaistniałą sytuację.

2.

– Nie widziel iście gdzieś Gaba? – Raf, Wicekról Mórz i Oceanów, bezskutecznie

rozglądał się po niebie w poszukiwaniu starszego kolegi. – Przygotowałem mu tę

wyspę, o którą prosił, ale czarno to widzę. Przelatywałem przed chwilą nad tym jego

miastem i wydało mi się doszczętnie zdemonizowane.

– Faktycznie – stwierdził Roca, wyjrzawszy przez dziurę ozonową. – Smród, brud

i ubóstwo intelektualne. Swoją drogą, gdzie ta łajza lata?

– Założę się, że siedzi w gabinecie i luzyj i pyka w jakieś wirtual ium – podsunął

złośl iwie Mik.

– Jak Boga kocham, po premii polecę. – Wiedząc, co się szykuje, Roca usiłował

okiełznać rebelianckie zapędy Mika, ale ten zdążył już się nakręcić.

– Dwa razy więcej ode mnie zarabia, dwa razy mniej ma roboty, a jeszcze nie

wywiązuje się ze swoich obowiązków! – perorował. – Zresztą, co on ma za

obowiązki: raz na rok pacyfikuje jakieś miasto, zarzuca sieci na jakiegoś cherlawego

demona i wyobraża sobie, że robi wielkie rzeczy. Chciałbym widzieć, jak sobie radzi

w moim rewirze. Głód, przeludnienie, malaria, szkorbut, bratobójcze walki: to są

tragedie, którym należałoby przeciwdziałać, zamiast ładować środki z budżetu

w likwidowanie ognisk zarazy, która i tak się rozprzestrzenia. I rozprzestrzeniać się

będzie, bo cała ta północno-zachodnia cywil izacja zmierza wielkimi krokami do

nieuchronnego i definitywnego upadku.

Mik był Wicekrólem Półkul i Południowej, znanym ze swojej żywiołowej natury

i niechęci, odrobinę zresztą uzasadnionej, do Gaba.

– O ile zgodzę się z tobą, że Gab mógłby działać bardziej efektywnie – rzekł Roca

– o tyle lokalny patriotyzm najwyraźniej nie pozwolił ci dostrzec, że i twój rewir nie

jest wolny od demonów zrodzonych przez tamtą cywil izację. Jeśl i nie będziemy

wspierać Gaba w jego walce, zachęcać do niej, zaraza strawi całą ziemię.

– Szukacie Gaba? – zapytał jakiś przelatujący duch. – Jest w laboratorium.

Podobno przygotowuje nowy, super si lnie działający roztwór wody święconej.
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– A ma pozwolenie?! – ryknął Mik. – Kiedy chciałem zarezerwować laboratorium

na prace nad surowicą przeciwko jadowi węża, powiedziano mi, że jest zajęte!

A teraz nagle ten bufon tam siedzi i bawi się w alchemika!

– Mój drogi – skarcił go Roca – przestańżeż zachowywać się jak prymitywny

drugostopniowiec. Jesteś archaniołem.

– Drugostopniowiec, tak?! – rozsierdził się do ostateczności Mik. – A tam dzieci

umierają?! To ja pierdolę taką pracę!

I poszedł do swojego pokoju, gdzie miał specjalną gumową ścianę do walenia

głową.

– Nie chciałem się wtrącać – powiedział cicho Raf, gdy zostal i z Rocą sami – ale

Mik ma trochę racji .

– Nie wolno mu się tak zachowywać – równie cicho odpowiedział mu Roca.

3.

– W alfabecie hebrajskim – mówił Adam do blondynki, raz po raz popatrując na

szosę – każdej l iterze odpowiada jakaś l iczba, za nią zaś kryje się określona

symbolika. I tak na przykład alef, pierwsza litera alfabetu, łączy się tradycyjnie

z l iczbą jeden, w której nie tylko zawiera się początek wszystkiego, ale która

zarazem stanowi jedność obejmującą wszystko. Warto dodać, że l itery składające

się na imię Boga – JHWH – posiadają tę samą wartość l iczbową co słowo Adam. –

Mrugnął porozumiewawczo. – Bóg zaczął stwarzanie świata od litery alef; człowiek

rozpoczyna poznawanie go od taw, ostatniej l itery alfabetu hebrajskiego, a zarazem

pierwszej alfabetu malachim, używanego przez kabalistów. Każda spośród

dwudziestu dwóch kart tarota zwanych Wielkimi Arkanami oznaczona jest dwiema

literami: jedną określającą jej status w alfabecie hebrajskim, drugą – w alfabecie

malachim. Ponieważ ten ostatni stanowi odwrotność pierwszego, arkan zerowy – jest

nim Głupiec, symbol człowieka – oznaczony jest tymi samymi l iterami co arkan

dwudziesty pierwszy – Świat. Alef i taw, taw i alef. W tej zależności zawiera się cała

droga Głupca, który, aby poznać istotę wszechrzeczy i zjednoczyć się ze Światem,

musi najpierw przejść przez siedem Królestw, w każdym z nich ucząc się czegoś

nowego.
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Samochód podskakiwał na dziurawej ul icy. Adam zastanawiał się, czy dobrze

zrobił, zabierając blondynkę ze sobą na tę wycieczkę. Przyjął zaproszenie domu

kultury jednego z pobliskich miasteczek, który umyślił sobie urządzić mu spotkanie

autorskie. Uśmiechnął się na wspomnienie rozmowy telefonicznej z kierowniczką

klubu: do tej pory to on uczęszczał na spotkania z pisarzami, w skrytości ducha

wyobrażając sobie siebie na ich miejscu, zastanawiając się, co by mówił, jak się

zachowywał. A tu proszę, zaledwie kilkanaście tygodni po ukazaniu się jego

pierwszej książki proponują mu spotkanie autorskie! Swoją drogą, zasłużył sobie na

takie honory. Nie mógł się nadziwić lekkości, z jaką pisało mu się tę książkę,

i wybornemu efektowi, jaki osiągnął. Do tej pory powątpiewał w istnienie czegoś

takiego jak natchnienie; teraz wiedział, że bez niego nigdy nie osiągnąłby

spektakularnego sukcesu, który w tej chwil i był jego udziałem. Makiawelistyczna

opowieść o losach wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, którego zdradzieckie

knowania doprowadzają ów zakon do klęski, z miejsca zdobyła sobie uznanie

zarówno krytyki, jak i braci czytelniczej. Było to zaskakujące nawet przy całym

zadowoleniu, jakie Adam odczuwał ze swojego dzieła. Literatura w tych czasach

sprzedawała się kiepsko, a dobra l iteratura – katastrofalnie.

– W pierwszym Królestwie – mówił dalej, zastanawiając się, czy blondynka

rozumie choć słowo – Głupiec spotyka Maga, od którego pobiera pierwsze nauki.

Jest to postać ze wszech miar godna uwagi. Składa się właściwie z dwóch

złączonych ze sobą osób: Maga w czerwonym płaszczu, władającego arkanami

białej magii , i Maga w czarnym płaszczu, znawcy mrocznych ksiąg. Od woli Głupca

zależy, którą z dwóch dróg wybierze.

– A ty? – zapytała blondynka. – Czy dokonałeś już wyboru?

Adam westchnął ciężko. Czy ona musiała tak wszystko spłycać? Dlaczego

kobiety nigdy nie potrafią ogarnąć całości, tylko koncentrują się na szczegółach, nie

widząc kontekstu? Jak ktoś taki mógłby kiedykolwiek zrozumieć, czym jest alef?

Dojeżdżali do granicy miasta.

– Cholera – powiedział Adam. – Zamykają ten szlaban, jakby dżuma panowała

w mieście.

Strażnika w okienku nie było, pewnie spał gdzieś na kozetce albo w ogóle

poszedł sobie do domu.

– Pójdę się rozejrzeć – rzekł Adam i wyszedł z auta.
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Pogoda była tego dnia typowo wiosenna. Po błękitnym niebie tylko od czasu do

czasu przepływały niegroźnie wyglądające obłoki, popychane przez ożywczą bryzę.

Tym większy wydawał się pech, który spotkał Adama w chwil i , gdy na moment

opuścił auto. Nie wiadomo skąd nadleciała wtedy gęsta czarna chmura i spuściła na

jego głowę parę ciężkich kropel majowego deszczu.

Adam padł jak rażony gromem.

Choć żadna błyskawica nie przecięła nieba ani żaden nie zabrzmiał grzmot, coś

powaliło go na ziemię i pozbawiło przytomności. Przestraszona blondynka

wygramoliła się z samochodu. Wiatr roznosił już chmurę na strzępy i otwierał drogę

słońcu. Blondynka nie zdążyła zrobić dwóch kroków, gdy z przydrożnych chaszczy

po drugiej stronie szlabanu wyłoniła się nagle niejaka Maryla, była pretendentka do

serca Adamowego.

– Nic mu nie będzie – powiedziała.

4.

Wiedziała, że murów miejskich od dawna nikt nie strzeże; szlaban i budka stały tam

sobie a muzom. Szlaban był zwykle podniesiony i nikogo – poza aniołem, a w tej

chwil i także nią samą – nie obchodziło, kto wjeżdża lub wyjeżdża z miasta.

Zaproszenie na wieczór autorski zaaranżowała za pośrednictwem swojej przyjaciółki,

którą wtajemniczyła w arkana sprawy. To ona zadzwoniła do Adama z propozycją

spotkania w nieistniejącym klubie. To pod jej numer dzwonił, by upewnić się, czy

rzecz jest aktualna, i z jej ust usłyszał potwierdzenie. Skąd miał wiedzieć, że jedyny

dom kultury, jaki istniał w miasteczku, do którego go zapraszano, wiele lat temu

został przerobiony na jaskinię hazardu?

Tego wieczora miasto miało lec w gruzach.

Pomimo starań, jakich dołożyła w celu zdemaskowania demona, miejsce jego

pobytu wciąż pozostawało nieznane. Wiedząc, że z chwilą wygaśnięcia kontraktu

miasto przestanie istnieć, Marylka postanowiła na feralny wieczór wywabić stamtąd

Adama, z którym wprawdzie – jako że nie wywiązała się z postanowień kontraktu –

nie czekał jej rajski żywot na bezludnej wyspie, ale uczucie, które wciąż do niego

żywiła, nakazywało jej zrobić wszystko, by go uchronić od śmierci w płomieniach.
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Zastanawiała się, czy weźmie ze sobą blondynkę. Gdyby tego nie uczynił, może

w końcu przekonałby się do niej. Rozpoczęliby nowe życie w jakimś innym mieście.

Nie, żeby życzyła blondynce śmierci: tak tylko sobie fantazjowała. Późnym

popołudniem zaczaiła się w krzakach za rogatkami, żeby zobaczyć, jak będzie

przejeżdżał.

Szlaban opuścił się sam. Nie wiedziała, jak do tego doszło; być może urwała się

podtrzymująca go lina. Marylka miała właśnie pójść obadać sprawę i ewentualnie

postarać się podnieść szlaban z powrotem, kiedy spłoszyły ją światła

nadjeżdżającego od strony miasta samochodu.

5.

Dobrodziejstwem szoku jest towarzyszące mu poczucie odrealnienia, połączone

z niespotykaną w normalnych warunkach jasnością myśli . Stojąc nad leżącym bez

życia ciałem Adama, spoglądając na krople połyskujące w blasku zachodzącego

słońca na jego skórzanej kurtce z ćwiekami, Marylka – ku zdumieniu, które miało

ogarnąć ją później, gdy już nieco ochłonęła – zachowała pełną przytomność umysłu.

Rozumiała, że niebo poddało Adama standardowemu Testowi Święconej Wody na

obecność demona i że wynik testu – na co wskazywało rozciągnięte u jej stóp ciało –

był pozytywny. No, pozytywny to trochę nieadekwatne określenie. Ignorując

blondynkę, która stała obok zamieniona w słup soli , Marylka oddała się

rozmyślaniom mającym na celu analizę zaistniałej sytuacji i swojej w niej rol i .

Znalazłam demona, myślała. Anioł przecież nie domyśli się, że sprowadzeniu

Adama na rogatki przyświecał zupełnie inny cel. Woda święcona w kościołach

miasta z całą pewnością była już zdemonizowana i nie mogła wyrządzić krzywdy

nawet zupełnie malutkim demonkom, stąd jedynym sposobem na przetestowanie

domniemanego nosiciela było sprowadzenie go na rogatki, gdzie czekał na niego

deszcz wzbogaconej, extra mocnej święconej wody prosto z niebiańskich

laboratoriów. A zatem udało się, myślała Marylka: miasto uratowane, moja zgryzota

pomszczona, Adaś przykładnie ukarany, blondynka zamieniona w słup soli . Pora

wezwać anioła.

Zaraz jednak opadły ją wątpliwości. Czy mogła w stu procentach zaufać aniołowi?
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Powiedział, że operacja usuwania demona nie zagraża życiu nosiciela, ale kto go

tam wie. Gdyby zaś stało się tak, że Adam z niebiańskiego szpitala nie wróci, jakie

były jej perspektywy? Z kim zamieszka na bezludnej wyspie? Wybranie na chybcika

jakiegoś przystojnego młodzieńca i skazanie go na swoje dożywotnie towarzystwo

mogło być zabawne przez pewien czas; po jego upływie niechybnie zamieniłoby się

w piekło. Mimo wszystko ciągle była zakochana w Adamie.

– Przestańżeż zachowywać się jak prymitywny drugostopniowiec! – skarcił ją

znienacka surowy głos, który brzmiał, jak gdyby wydobywał się ze skały. – Losy

miasta się ważą, a ona prywatę uprawia!

Przestraszona, rozejrzała się wokół, nikogo jednak nie dostrzegła.

Nie rozumiała, co to za głos ani kto za nim stoi. Mimo to poczuła się głęboko

skruszona. Padła na kolana i już, już miała uczynić znak krzyża, kiedy uświadomiła

sobie, że głos wcale nie zasugerował jej, jaką opcję ma wybrać. Niezależnie od

stopnia rozwoju, na którym rozważa się dylemat, zawsze istnieją argumenty za

i przeciw każdemu z wyborów.

Jeśl i teraz wezwie anioła, być może uratuje miasto. Miasto do cna

zdemoralizowane, staczające się po równie pochyłej ku przepaści. Jeśl i nie dziś, to

jutro albo za pięć lat i tak nastąpi jego upadek. Ona tymczasem będzie sobie

spokojnie żyła z Adamem na rajskiej wyspie, w poczuciu spełnionego obowiązku,

przepełniona samozachwytem i pogardl iwą obojętnością dla ginącej cywil izacj i . A co,

jeśl i Adam nie przeżyje usunięcia demona? Nigdy nie można wykluczyć wypadku.

Czyż nie było czynem bardziej humanitarnym wywiezienie młodego, obiecującego

pisarza i jego dziewczyny daleko poza upadłe miasto, aby tam mogli rozpocząć

nowe życie? Według słów anioła niemal pewne było, że w wyniku kontaktu z wodą

święconą demon ginie. . .

Tu jednak miel iśmy do czynienia z wyjątkowo potężnym demonem.

Jeśl i nie umarł, a ona pozwoli mu zbiec, będzie dalej zarażał, aż w końcu cały

świat znajdzie się w jego władaniu. Marylka pomyślała o dzieciach bawiących się

w brudnych zaułkach miasta; o dzieciach, które nie nauczyły się jeszcze być złymi

ani dobrymi; o dzieciach, które mogą wyrosnąć na katów lub świętych. Ona też

kiedyś była takim dzieckiem.

Uklękła na wilgotnej ziemi i powoli , z namaszczeniem nakreśl i ła w powietrzu znak

krzyża.
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6.

Roca zostawił bramę uchyloną, żeby Adam mógł wydostać się z powrotem, gdy już

będzie gotowy. Na wszelki wypadek przekręcił klucz w zamku, żeby sama się nie

zatrzasnęła, bo ten, za kim raz zatrzasnęły się bramy niebios, na zawsze zostaje

pozbawiony możliwości powrotu.

Marylka odprowadziła konwój do połowy Drogi Mlecznej, gdzie Gab przekazał ją

Rafowi, aby ten zabrał ją na wyspę, gdzie będzie czekała na przybycie Adama. Była

oszołomiona i szczęśliwa. Wszyscy gratulowali jej dobrze wykonanej roboty. Raf był

poważnym, trochę melancholi jnym, ale uprzejmym i łagodnym aniołem, i miała

wszelkie podstawy przypuszczać, że wyspa przez niego przygotowana okaże się

dobrym miejscem do życia.

– Tylko nie zapomnij pokazać jej drzewa! – przypomniał mu Gab.

Raf z powagą skinął głową.

– Jakież to drzewo? – zainteresowała się Marylka.

– Lepiej o nim nie myśleć – wzdrygnął się Gab. – Rośnie na nim tylko jeden

owoc. Wygląda bardzo ponętnie, ale pod żadnym pozorem nie wolno go zrywać.

Inaczej nici z odnowy rodzaju ludzkiego.

– Po co je tam posadzil iście?

Gab wzruszył ramionami.

– Nie ja tu jestem architektem. Ani on. Góra decyduje.

Zanim się rozstal i , Marylka miała jeszcze jedno pytanie do Gaba.

– Jedna rzecz nie daje mi spokoju – wyznała. – W ciągu ostatnich trzech miesięcy

nieczęsto wprawdzie przebywałam w towarzystwie Adama, ale przecież zdarzały

nam się zdawkowe spotkania. Jak to możliwe, że ani razu nie poczułam bijącego od

niego zapachu siarki?

– Obronność percepcyjna – wyjaśnił Gab. – Prawdopodobnie podświadomie od

dawna go podejrzewałaś. Nie chcąc dopuścić tej myśli do świadomości, twoja

nieświadomość wyłapywała i ukrywała wszelkie poszlaki wskazujące na obecność

demona w ciele Adama, w tym także zapach siarki. Po tym, jak został trafiony

deszczem, czułaś ten zapach wyraźnie, prawda?

Przytaknęła.
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– A widzisz – powiedział. – Gdy już wiedziałaś, co się święci, twoje receptory się

odblokowały. To, co dotąd niedostrzegalne, stało się oczywiste.

– Świetny z ciebie psycholog, Gab – Raf uznał w końcu za stosowne pogonić

kolegę – ale chyba pora się rozstać. Na ciebie czeka pacjent, na nas – wyspa.

Chcąc nie chcąc – sądząc po wyrazie zawodu malującym się na jego twarzy,

raczej nie chcąc – Gab przyznał Rafowi rację.

– Powodzenia – życzyli sobie nawzajem i rozstal i się.

7.

– Jakiś nędzny ten twój demon – nie bez złośl iwości zauważył Mik. – Jak ślepa

kiszka. Twoja kolekcja w formalinie nie odnotuje szczególnego przybytku.

Faktycznie, to, co wydobyli przed chwilą z wnętrzności Adama, w niczym nie

przywodziło na myśl czarciego pomiotu, który jeszcze kilka godzin temu trząsł

sześćsettysięcznym miastem i stawiał pod znakiem zapytania chrześcijańską

przyszłość całego Starego Kontynentu.

– Kiepska i ta twoja rasa, skoro dała się uwieść takiemu cherlakowi – nie ustawał

w złośl iwościach Mik.

– Od mojej rasy to ty się odczep! – zaperzył się Gab. – Ja nic nie mówię, jak twoi

się żywcem zżerają. A co się tyczy demona, pozory czasem mylą.

– Spokój tam, bezmózgowcy! – odezwał się ze ściany głos Roki. – Pora wezwać

lektykę. Chłopak niedługo się obudzi. Lepiej, żeby zaczął nowe życie na wyspie,

a nie na stole operacyjnym.

Kiedy Adam otworzył oczy, ujrzał się na zielonej wyspie. W nozdrza uderzał go

zapach czystego morza. Kandydatka na jego muzę, której nie pozostawił złudzeń,

powróciła niczym senna mara, podając mu w łupinie orzecha kokosowego napój

podejrzanie przypominający mleko.

– Precz z moich oczu! – prychnął, lecz Marylka nie posłuchała tego rozkazu.
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8.

Raf przez cały wieczór kręcił się wokół Roki, jakby chciał mu o czymś powiedzieć.

Wynajdywał sobie rozmaite preteksty, niekiedy zupełnie absurdalne, żeby tylko być

blisko niego.

– Co jest? – nie wytrzymał w końcu Roca.

– Wiesz – powiedział po chwil i wahania Wicekról Mórz i Oceanów. – Mam

wątpliwości.

– Hm? – zachęcił go Roca.

Raf nadal kręcił się niespokojnie. Widać było, że się stara, ale słowa najwyraźniej

nie chciały mu przejść przez gardło.

– Wydaje mi się, że Mik ma rację – wyrzucił z siebie w końcu, zmobil izowawszy

w tym celu cały wysiłek woli . – Adam nie był nosicielem demona. A przynajmniej nie

tego, którego Gab szukał.

– Z czego to wnosisz? – zapytał, zdradzając pewne oznaki niepokoju, Roca.

– Być może Mik jest zazdrosny o pozycję Gaba i czasami nie potrafi zdobyć się

na obiektywizm – zaczął, wciąż ostrożnie, Raf – ale to, co wycięto Adamowi,

naprawdę wyglądało jak ślepa kiszka. Tak nie wyglądają demony, nawet

niedorozwinięte. Jeśl i to był demon, to w stadium embrionalnym; a jeżeli tak, to gdzie

jest ten, który tak narozrabiał na ziemi?

Roca zasępił się.

– A Test Święconej Wody? – zapytał, pocierając brodę w zamyśleniu. – Jakim

sposobem dał wynik pozytywny?

Teraz Raf zaczął pocierać brodę.

– Musiał w tym być jakiś przekręt – rzekł wreszcie.

– Kto był obecny przy wykonywaniu testu? – zapytał Roca.

– Tylko te dwie dziewczyny – odparł Raf. – Emisariuszka i jego przyjaciółka.

– Sprawdzil iście tę drugą?

– Zamieniła się w słup soli – rzekł Raf – więc nie było z tym problemu.

Prześwietlono ją wzdłuż i wszerz. Czysta jak łza.

– Nie chciałbym wyjść na pedanta – powiedział Roca – ale czy prześwietlono

również emisariuszkę?

– Cholera! – szepnął Raf.
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9.

Wylatujący z laboratorium z prędkością wielokrotnie przekraczającą dozwoloną Mik

w ostatniej chwil i uniknął fatalnego zderzenia z pędzącą jeszcze szybciej eskadrą

aniołów pod przewodnictwem opanowanego zazwyczaj Rafa.

– Hej! – wrzasnął z furią.

Raf przyhamował eskadrę.

– Sorry! – odkrzyknął. – Ale to tyś wyleciał z podporządkowanej!

– Też byś wyleciał, jakby ci ukradl i jad węża razem z surowicą, nad którą

harowałeś jak wół przez tysiąc lat! – dał wyraz swojej rozpaczy impulsywny Mik.

– To poważne przestępstwo, Michale – Raf na chwilę zawisł nieruchomo

w powietrzu – a winny go z pewnością zostanie surowo ukarany. Na razie jednak

chciałbym cię prosić, abyś nam potowarzyszył, gdyż mamy do wypełnienia zadanie

wielkiej wagi.

Raf był znany z upodobania do górnolotnych słów; tym razem jednak coś w jego

głosie kazało Mikowi sądzić, że stała się rzecz naprawdę poważna. Może nawet

poważniejsza niż kradzież jego surowicy.

– Demon jest w dziewczynie – rzekł Raf.

1 0.

Uradzil i z Rocą, że zrobią jedyną rzecz, jaką w tej sytuacji można było zrobić.

Wszystko wskazywało, że nosicielką demona jest Marylka, i chociaż nie było w tej

kwesti i całkowitej pewności, należało bezzwłocznie przedsięwziąć środki mające na

celu zapobieżenie rozmnożeniu się demona i przedostaniu się go z powrotem do

Europy. Wyspa usytuowana była w pobliżu szlaku turystycznego; raz na tydzień

w zasięgu wzroku jej mieszkańców przepływał wielki transatlantyk. Nietrudno by im

było zapalić ognisko i skłonić go do zabrania ich na kontynent. Co gorsza, nie można

było wykluczyć możliwości, że para zamieszkująca wyspę zaczęła się już

rozmnażać. W niebie czas płynie wielokrotnie wolniej niż na ziemi.

Kontrakt podpisany przez samego Pana gwarantował Marylce wieczyste
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użytkowanie wyspy. Dla każdego, kto znał powiedzenie „Kto daje i odbiera, ten się

w piekle poniewiera” – a w niebie znali je wszyscy – oczywistym było, że

postanowienia kontraktu nie mogą zostać zakwestionowane.

– A gdyby tak odcumować wyspę od dna i puścić ją w dryf? – doznał objawienia

Raf. – Zniosłoby ją daleko na ocean, tam, gdzie żaden statek się nie zapuszcza.

Mogliby sobie tam żyć po wiek wieków, rozmnażać się i demonizować do woli nie

zagrażając ani ziemi, ani niebu. Szkoda wyspy – uśmiechnął się melancholi jnie. –

Dużo pracy w nią włożyłem. Ale nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.

– Skoro ty tak mówisz – rzekł Roca – mnie pozostaje tylko przyklasnąć twemu

pomysłowi, bo sam nie mam lepszego. Skocz poszukać Gaba, niech tu przyjdzie,

a sam zbierz chłopaków i lećcie odcumować wyspę. Swoją drogą, gdzie ta łajza

lata? Jak Boga kocham, zamknę mu ten jego gabinet i luzyj. Do czego to podobne,

żeby pierwszy archanioł spędzał tyle czasu w tym przybytku o podejrzanej

proweniencji !

Raf uśmiechnął się dyskretnie. I le już razy słyszał podobne słowa z ust Roki!

Swoją drogą, tym razem Gab naprawdę narozrabiał. Jeśl i jego gabinet kiedykolwiek

stanął w obliczu realnej groźby zamknięcia, to było to właśnie teraz.

Zatrzepotał skrzydłami i wzbił się ponad niebo.

11 .

Siedziel i na skraju urwiska. Czekali .

– Spóźnia się – powiedział.

– Nie – powiedziała. – To tylko dzień się wydłużył.

Czekali na statek, który raz w tygodniu przepływał w pobliżu wyspy. To

wydarzenie stanowiło podstawę ich kalendarza. Nie wiedziel i , jaki dzień tygodnia jest

teraz na świecie: dla nich była to niedziela. Ich życie wypełnione było czekaniem na

ten wieczór.

– Płynie! – zerwał się Adam.

Płynął. Wielki, luksusowy, odległy.

Stal i o krok od urwiska. W dole, pod nimi, wzburzone fale uderzały o skałę.

– Jak myślisz, czy tańce już się zaczęły? – zapytała.
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– Dzień jeszcze – powiedział.

– Na pewno oglądają telewizję – powiedziała. – I pi ją wino. Może leci „Seaquest”.

– Mało ci morza? – Spojrzał na nią z niesmakiem.

– To musi być czerwiec – powiedziała. – Prawie wcale nie ma nocy, i tak gorąco.

– Szóstego – powiedział – miał się ukazać nowy album Judas Priest.

– Myślałam, że wycięl i ci demona – zgorszyła się. Ale nie na serio, bo odkąd

zaczęli nowe życie na wyspie, demony nie wchodziły w zakres ich kosmologii .

Statek robił się coraz mniejszy. Wkrótce zniknie za horyzontem i będą musiel i

czekać cały tydzień, żeby zobaczyć go znowu.

– Jak myślisz, dokąd płynie? – zapytała. Pytała go o to co tydzień.

Wzruszył ramionami. Jak co tydzień.

Statek zniknął za horyzontem. Wzburzone morze uspokoiło się. Nieznośny upał

zelżał. Mrok powoli brał wyspę w swoje władanie.

– Pora iść – powiedziało któreś.

1 2.

Schowała się w cieniu drzewa przed palącym słońcem. Upał, panujący

nieprzerwanie od wielu dni, dzisiaj przekroczył wszelkie granice przyzwoitości.

Marylka bezmyślnym wzrokiem wpatrywała się w wiszący na gałęzi drzewa jedyny

owoc. Adam wciąż nie wracał z połowu, na który wyruszył o świcie.

Przenikl iwy świst przeciął powietrze niczym ostrze noża. Z trzepotem skrzydeł na

gałęzi wylądowało coś białego.

– To ja, Gab! – odezwało się. – Przelatywałem akurat w pobliżu i postanowiłem

wpaść. Tak siedzisz pod tym drzewem i wpatrujesz się w ten owoc, że aż mnie ciarki

przeszły. Chyba pamiętasz o mojej przestrodze? Owoc będzie cię kusił, będzie

wyglądał nad wyraz ponętnie, smakowicie i soczyście. Będzie sprawiał wrażenie

mogącego przezwyciężyć najgorsze upały. Będzie sprawiał wrażenie mogącego cię

przenieść z tej gorącej jak wulkan wyspy w zupełnie inne miejsca: miejsca, gdzie

panuje chłód, ludzie tańczą i popijają wino. Miejsca, w których zawsze jest coś do

roboty. Ten owoc musi robić wielkie wrażenie na maluczkich. Nie wiem, po co stary

kazał go tu powiesić. To nieludzkie. Święty by się nie oparł, a co dopiero taka słaba

niewiasta jak ty.
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Marylka patrzyła na niego zmęczonym wzrokiem.

– Muszę lecieć – powiedział. Coś zapikało mu pod skrzydłem. – Wzywają mnie.

Mam nadzieję, że to nic ważnego, bo zamówiłem sobie na dzisiejszy wieczór

wirtualną wersję „Seaquestu” do mojego gabinetu i luzyj. Szkoda, że nie możesz go

zobaczyć. Najwyższy standard. W mgnieniu oka łączę się z najdalszymi światami.

Żadnego czekania, żadnych błędów. Mam pierwszeństwo na wszystkich l iniach. No

nic, lecę. Zostawiam cię z tą pokusą nad głową – mrugnął porozumiewawczo. –

Mam nadzieję, że nie zrobisz żadnego głupstwa. Chociaż, mówiąc szczerze, nie

miałbym serca cię winić, gdybyś je zrobiła. Ten upał jest nie do wytrzymania nawet

dla archanioła, a co dopiero dla takiej kruchej niewiasty jak ty. A przecież i mnie

śl inka leci na widok tego owocu. Aż mnie dreszcz przechodzi, gdy sobie wyobrażę,

jakie to uczucie zatopić zęby w jego soczystym miąższu. . . . .

1 3.

Podczas akcji „sprzątanie świata” dzieci znalazły na oceanie dryfującą,

nieoznakowaną wyspę. Była niezamieszkana, ale nosiła ślady obecności człowieka:

domek z drewnianych bali oraz wydrapany na pniu rosnącego w środku wyspy

drzewa bez owoców napis: www.

marzec 1 999
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Nigdy by do tego wszystkiego nie doszło, gdyby nie delegacja. Mieścina była

z gatunku tych, do których pociąg wjeżdża o czwartej trzydzieści, a wyjeżdża

o czwartej dwadzieścia dziewięć: było rzeczą oczywistą, że nie sposób tam dojechać

bez perypeti i , a mimo to Charlene zawzięła się i wsiadła. Trzęsła nią lekka Reise

Fieber, gdy rankiem wychodziła ze swego mieszkania na trzecim piętrze dziesiątego

domu przy siódmej ul icy, smak przygody w ustach był jednak silniejszy. W drodze na

dworzec zobaczyła przez okno autobusu młodego mężczyznę, którego znała

z widzenia. Miał szlachetne rysy, naznaczone nienachalnym piętnem niezgody

i rozczarowania. Nazywała go w swej głowie Ulissesem, po pewnym mężnym

cyborgu, którego postać kreował podobny doń aktor. Była w nim zakochana.

Westchnęła ciężko do dzielącej ich szyby, a ta odpowiedziała jej pełnym

zrozumienia brzęknięciem. Na swoje szczęście nie była Charlene z tych, co

rozdzierają szaty z powodu byle miłości, bo już by nago chodziła przy swoim bagażu

doświadczeń. Zaledwie pociąg ruszył, a za oknami zaczęły przesuwać się pełne

uroku obrazy, opuściły ją stare żale i tęsknoty, a wszelka myśl, jaka postała w jej

głowie, poczynała się od tej chwil i i biegła ku przyszłości.

Ukołysana ową myślą i stukotem kół, odeszła w sen. Obudziwszy się,

z popłochem skonstatowała, że pociąg opuszcza właśnie stację, na której powinna

była się z nim rozstać. Kolejnym miejscem postoju było miasto nieco większe,

a w konsekwencji bardziej dla składów kolejowych gościnne, co pozwoliło jej bez

pośpiechu wyładować na peron swoje bagaże i siebie. Nazwa miasta wydała jej się

znajoma, i niewiele potrzebowała czasu, by dociec natury owej znajomości.

W latach szkolnych, latach najżarl iwszych egzystencjalnych poszukiwań

i najgłębszej egzystencjalnej samotności, kiedy życie zmienia się w nieznośną

Głębokie uczucia
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udrękę w wyniku odkrycia, że niepowtarzalny materiał genetyczny uniemożliwia

pełną komunię dusz, rozpaczliwie poszukiwała pokrewnych sobie istot. Nie znajdując

ich w swoim otoczeniu, chwytała się i luzj i , jaką stwarzały obecne w prasie

młodzieżowej „Kąciki przyjaciół”, zamieszczające anonse równie żarl iwie

poszukujących młodych ludzi. Nawiązała wówczas kilka naprawdę silnych,

wydawałoby się, więzi; niektóre przeciągnęły się długo w dorosłe życie. Tu właśnie,

w mieście, do którego teraz rzucił ją nieodgadniony los, mieszkała jedna z jej

długoletnich korespondencyjnych przyjaciółek – jedna z tych, z którymi związała się

najmocniej. Do tej chwil i Charlene odczuwała rozgoryczenie wywołane niedawnym

zerwaniem przez Lil ian kontaktu. Korzystając z okazji , postanowiła złożyć jej wizytę.

Kobieta w drzwiach przyglądała jej się podejrzl iwie.

– Umarła – powiedziała. – Gazet pani nie czyta?

I zatrzasnęła drzwi.

Sąsiadka okazała się bardziej rozmowna.

– Jest pani jej siostrą? – zainteresowała się.

Zaprzeczyła, zdziwiona przypuszczeniem.

– Umarła, biedaczysko. Będzie parę miesięcy. Ciągle ktoś o nią pyta. Pewnie to

dlatego nowi właściciele tak panią zbyli .

– Na co umarła? Kto wie, kochana. Po prostu zgasła. Zgasła jak płomyk na

wietrze.

Po powrocie z delegacji Charlene przystąpiła do przeglądu korespondencji

z ostatnich lat. Tak, jak jej pamięć podpowiadała, było kilka dziewcząt, z którymi

pisała przez cały niemal okres l iceum i studiów, by następnie, w ciągu kilku zaledwie

miesięcy, utracić z nimi wszelki kontakt. Jakby wszystkie umarły, pomyślała

i wzdrygnęła się.

Zaznaczyła na mapie sześć miast, włączając w tę l iczbę swoje własne i to, które

już odwiedziła. Za cel pierwszej podróży obrała najbl iższe z pozostałych czterech.

Wkrótce stopa jej dotknęła bruku miasteczka łudząco podobnego do tego, w którym

mieszkała, i do tego, o które zahaczyła przed kilkoma dniami. Wszystkie one

zbudowane są na tym samym planie, pomyślała, tak jakby architektom nie chciało

się wymyślać nic nowego. Każde miasto miało rynek, od którego odchodziło

dwanaście jednakowych uliczek, po trzy z każdego boku. W większości miast

posiadały one swoje nazwy, w innych – tak było w tym, w którym mieszkała Charlene



1 04

– były po prostu numerowane od pierwszej do dwunastej, przy czym ta ostatnia

znajdowała się dokładnie naprzeciwko zegara umieszczonego na ratuszowej wieży.

Oprócz tego każde z miast posiadało centrum handlowe, parę osiedl i

mieszkaniowych i dworzec.

Na przystanku autobusowym dostrzegła znajomą sylwetkę o niepokornych

rysach. Nie, to niemożliwe, zreflektowała się, mijając go nie ośmiel iwszy się rzucić

drugiego spojrzenia. To ktoś bardzo do niego podobny. Ulisses nigdy nie ubiera się

w płaszcz, a tym bardziej w kapelusz: niezależnie od pory roku nosi starą skórzaną

kurtkę i czerwoną apaszkę.

Z pewnym zdumieniem odnotowała, że ul ica Stevensona, na której

zamieszkiwała – przynajmniej do niedawna – jej korespondencyjna przyjaciółka, jest

ni mniej, ni więcej, tylko siódmą boczną uliczką Starego Rynku, podobnie jak jej

własna i ta, na której żyła i umarła Lil ian. Było w tym coś niepojętego, coś, co

wymykało się jej pojmowaniu – coś, co miała nadzieję ogarnąć, kiedy już wdrapie się

na trzecie piętro dziesiątego domu.

Ofel ia nie żyła.

Starszy człowiek, który otworzył drzwi – przypominał trochę ojca Charlene – przez

chwilę wpatrywał się w nią, jakby zobaczył zjawę. Córka nie żyje, powiedział. Umarła

dwa miesiące temu. Przepraszam, szepnęła Charlene.

– Korespondowałyśmy ze sobą – wyjaśniła. – Kiedy l isty przestały przychodzić,

nie wiedziałam, co się stało. Dlatego tu jestem.

– Tak – powiedział. – Dostawała mnóstwo listów. Umarła nagle.

Mówi to tak, jak gdyby sugerował związek pomiędzy otrzymywaną przez Ofelię

korespondencją a jej zgonem, pomyślała Charlene.

Wzrok jej, błądzący po korytarzu, zawisł na zdobiącej ścianę fotografi i .

– To ona? – zapytała, nie czekając, aż głos uwięźnie jej w gardle.

– Tak – odparł, zgadując jej stan. – Była bardzo podobna do pani.

Odwiedziła dwa kolejne miasta, dowiadując się, że jej przyjaciółki, Nancy i Eileen,

odeszły niespodziewanie w odstępie kilku zaledwie tygodni. W jednym z domów

drzwi otworzyła jej matka, w drugim – siostra zmarłej. Żadna z nich nie wykazywała

tak uderzającego podobieństwa do nieżyjącej dziewczyny jak sama Charlene.

Siedząc w pociągu wiozącym ją do szóstego, ostatniego z miast, miała ponurą
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świadomość faktu, iż jest to ostatnia szansa znalezienia klucza do otaczającej ją

tajemnicy. Szansa, dodajmy, bardzo wątła. Sonia, ku której domowi zdążała,

przestała odpisywać na jej l isty bodaj najwcześniej ze wszystkich. Wątpliwym było,

by żyła. Jeśl i jednak od jej śmieci upłynęło dostatecznie dużo czasu, by złagodzić

ból, jakiego była sprawczynią, być może krewni dziewczyny zdecydują się mówić.

Prawie zemdlała, gdy drzwi na trzecim piętrze otworzył jej sobowtór Ulissesa.

– Mam na imię Tobiasz – powiedział. – Byłem jej mężem.

Miał na sobie czarno-biały sweter i stylowe, wytarte dżinsy. Był blady,

wymizerowany, co przydawało mu szczególnego uroku. Szkoda, że jesteś klonem,

pomyślała, gdy ze smutnym uśmiechem zapraszał ją do środka.

– Wiem, że to śmiała prośba – rzekła – ale czy zgodziłby się pan, bym przejrzała

jej korespondencję? Mam podstawy przypuszczać, że łączyło nas coś więcej niż

korespondencyjna przyjaźń. Wiele wskazuje, że możemy być rozdzielonymi

w dzieciństwie siostrami-bl iźniaczkami.

– Kiedy się pani urodziła? – zapytał beznamiętnie.

– 1 5 maja 1 9** roku – odpowiedziała.

– To dzień urodzin Soni – szepnął.

Biedny chłopcze, pomyślała. Jakże prawdziwe są twoje uczucia, jakże głębokie.

Kto wie, może nawet my nie potrafimy tak czuć. Zdaje się niemożliwym, abyś był

tylko ułomną, nietrwałą kopią tamtego. Kto powołał was do życia i w jakim celu? Dla

nas, byśmy czuli się mniej samotni? Byśmy przeżyli najtrudniejsze lata naszego

życia w iluzj i , że nie jesteśmy sami? I czy musicie odejść dlatego, że nie jesteście

nam już potrzebni?

Fakt, iż Sonia korespondowała z tymi samymi osobami co ona, nie zaskoczył

Charlene. Zaskoczyło ją znalezienie wśród listów pochodzących z ostatnich tygodni

przed śmiercią dziewczyny nazwiska znanego jej, lecz nie uwzględnionego

w poszukiwaniach, które przedsięwzięła. Esther, Esther Hoskins. . . Istotnie, pisała

z taką osobą – nie tak długo jednak, jak z pozostałymi. Po krótkim zastanowieniu

Charlene uzmysłowiła sobie, że to ona, z braku czasu lub z powodu rozpadu owej

duchowej wspólnoty, która niegdyś je połączyła, zerwała tę znajomość.

Niewykluczone było zatem – choć bała się w to uwierzyć – że Esther wciąż żyła

i mogłaby jej to i owo wyjaśnić.

Sprawdziła. Ostatni l ist od Esther, jaki znajdował się w archiwach Soni, został
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napisany w kilka tygodni po śmierci adresatki. Esther wyrażała w nim swoje

zaniepokojenie brakiem odzewu i błagała o choćby kilka słów wyjaśniających

milczenie. Charlene przypomniała sobie, że i ona, zanim na dobre zdołała odczepić

się od Esther, otrzymała kilka błagalnych listów, co ostatecznie zniechęciło ją do

kontynuowania korespondencji .

– Odpisałem jej – powiedział Tobiasz. – Wyjaśniłem, że Sonia nie żyje. Od tamtej

pory nie dała znać o sobie.

– Dziękuję panu – rzekła Charlene, ściskając na pożegnanie dłoń mężczyzny. –

Bardzo mi pan pomógł. Odwiedzę ją niezwłocznie. Jeśl i dowiem się czegokolwiek,

dam panu znać.

Gdyby nie bała się, że i on może wkrótce zostać powołany do niebytu, chętnie

pozostałaby u jego boku w tym zmyślonym mieście. Jeśl i Esther nie żyje, pomyślała,

zawsze mogę tu wrócić i spróbować. Ale wiedziała, że tak się nie stanie. Nie mogła

żyć z mężczyzną- klonem w mieście-klonie: byłoby to jak wdrapanie się na ekran

kinowy i udawanie, że jest się częścią fi lmu.

Miasto, w którym mieszkała Esther – nazywało się osobliwie: Trio – leżało w głębi

kraju, daleko poza obrębem sześciokąta wyznaczonego przez pozostałe miasta.

Jego zachodnia granica przebiegała wzdłuż biegu rzeki, której nazwa nie widniała na

żadnej mapie. Dojeżdżał tam jeden pociąg dziennie, osobowy i wlokący się

niemiłosiernie przez leśne ostępy. Wlokąc się wraz z nim, Charlene doznawała

niejasnego wrażenia, że wszystko, co zostaje poza nimi, zapada w otchłań

niepamięci. W miarę, jak zbliżal i się do celu podróży, las robił się coraz bardziej

soczysty, konary drzew mocniejsze, korony bardziej okazałe. Lokomotywa jakby

rosła w siłę, ciągnęła teraz wagony z łatwością, bez zwykłego w tych okolicznościach

łomotu i telepania, tak jakby to były sanie. Nie ma co, pomyślała, wpakowałam się

w niezłą kabałę. Trio wciągało ją niczym czarna dziura, wyjawiająca swą ostateczną

tajemnicę w zamian za życie śmiałka, który poznanie prawdy ukochał bardziej.

Nie zawróciłaby, gdyby dano jej szansę.

Trio było miastem zadbanym. Emanowało witalnością, której nie miały w sobie

pozostałe. Jego mieszkańcy – choć może odrobinę lepiej odżywieni i ubrani – nie

różnil i się specjalnie od innych ludzi. Miel i po dwie nogi, po dwie ręce, byl i dobrzy, źl i ,

uśmiechnięci, rozzłoszczeni, spieszyl i się lub leniwie spacerowali w słońcu. Jeśl i

Charlene w jakikolwiek sposób odcinała się od otoczenia, w którym znalazła się
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wysiadłszy z pociągu, można to było swobodnie zrzucić na zmęczenie i ogólną

nieświeżość cielesno-duchową spowodowaną wielogodzinną podróżą. Wędrując

szerokimi ul icami skonstatowała z ulgą, że czuje się w Trio dobrze, swojsko. Nie ma

nic gorszego, niż po godzinach tłuczenia się w pociągu dobijać o szarym świcie do

celu podróży, którego widok i nastrój rodzą w nas pragnienie natychmiastowego

powrotu – a że ten na ogół okazuje się niemożliwy, wbijają w depresję tak potworną,

iż ni jak opisać jej się nie da. Charlene, jako dziecko regularnie wysyłana na kolonie,

poznała ten stan nazbyt dobrze. Z tym większym ukontentowaniem przyjęła fakt, iż

w atmosferze Tria oddycha jej się lekko i przyjemnie, i przepełniona budującymi

myślami pognała chyżo w kierunku rynku.

W mieszkaniu na trzecim piętrze paliło się światło. Nikt jednak nie reagował na

dzwonek. Po długim i bezowocnym oczekiwaniu Charlene nacisnęła klamkę

i łagodnie pchnęła drzwi, te zaś otworzyły się bez oporów.

– Halo! – zawołała, lecz odpowiedziała jej cisza.

Zamknąwszy za sobą drzwi, ruszyła wzdłuż korytarza ku pokojowi, z którego

sączyła się struga światła. Pokój stanowił skrzyżowanie sypialni z pracownią,

świetl icą i jadalnią. Było tam łóżko, stół, telewizor, sprzęt stereo, regały z książkami

i płytami, biurko z komputerem – ot, zwykły pokój młodej, samotnej osoby

o ambicjach intelektualnych i pasjach artystycznych. Na łóżku spoczywała Esther

Hoskins. Leżała na boku, twarzą zwrócona ku środkowi pokoju. Oczy miała

zamknięte, wyraz twarzy spokojny, pełen łagodnej rezygnacji . Wyglądała jak

Charlene: odróżniały ją jedynie długość i barwa włosów, ubiór oraz makijaż, inny niż

ten, który zwykła była stosować ta ostatnia. Nie poruszała się. Charlene ujęła jej

ramię, by nim potrząsnąć, i zastygła w preludium tego zbędnego gestu.

Esther Hoskins nie żyła.

Gdy nieco ochłonęła, rozejrzała się po pokoju w poszukiwaniu czegoś, co

mogłoby rzucić odrobinę światła na tę ostatnią i najbardziej zatrważającą – tak

świeżą – ze śmierci. Nigdy dotąd w głowie Charlene nie postała myśl, że zgony

klonów mogą mieć coś wspólnego z nią, że może istnieć blokada uniemożliwiająca

bezpośredni kontakt między nią a jej sobowtórami. Obarczała siebie winą za śmierć

Esther. Choć nigdy nie widziała jej żywej, czuła się, jakby straciła ukochaną siostrę.

Z tych wszystkich poszukiwań tylko ból i zgryzota, pomyślała. Lepiej było nie ruszać

się z domu. Teraz nic już nie będzie takie jak dawniej.
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Znalazła fiolkę po proszkach nasennych. A zatem Esther sama odebrała sobie

życie. Nie było w tym żadnej magii . Taki rozwój wypadków jeszcze wyraźniej niż ten

podejrzewany uprzednio wskazywał na Charlene jako pośrednią sprawczynię

tragedii . Esther musiała dowiedzieć się, że jestem w drodze, pomyślała, i z jakichś

powodów czuła się zmuszona do ucieczki przede mną w to jedyne miejsce, w którym

z pewnością – przynajmniej na razie – nie będę jej szukać.

Znalazła też pistolet. Być może Esther nie starczyło odwagi, by go użyć.

Na biurku leżał otwarty zeszyt. Jeden rzut oka na jego stronice wystarczył

Charlene, by mieć pewność, że ma do czynienia z pamiętnikiem Esther. Sama

prowadziła takowy od wielu lat. Zapisywała w nim wszystko, co uważała za godne

odnotowania, od nieszczęsnych miłości i egzystencjalnych rozważań po wyniki

meczów piłkarskich i streszczenia co bardziej udanych odcinków Po tamtej stronie.

Zeszyt otwarty był na ostatnim wpisie. Liczył on sobie około półtorej strony,

a charakter pisma, którym go dokonano, w niczym nie różnił się od tego, którym

zapisane były wcześniejsze kartki. Było to pismo regularne, o mocnej kresce

i ostrych kątach, znamionujące indywidualizm i si lną osobowość piszącego, i nic

w nim nie wskazywało na jakiekolwiek zachwianie umysłu mogące znaleźć swój finał

w czynie tak ostatecznym jak targnięcie się na własne życie.

Dzisiaj, 14 lutego – pisała Esther – postanowiłam odejść z tego świata. Nie będę się

rozwodzić nad myślami i uczuciami, które towarzyszyły mojemu dojrzewaniu do tej

decyzji: o tym pisałam na tych stronicach wielokrotnie. Dziś ograniczę się do

podsumowania faktów. Niektóre z nich są powszechnie znane, nie mogę jednak ich

pominąć, chcąc przedstawić pełną panoramę wydarzeń.

Nasze miasto, Trio, jako jedyne w tym rejonie świata przetrwało katastrofę, która

wydarzyła się tu przed kilkudziesięcioma laty. Było silnym ośrodkiem przemysłowym,

kulturalnym i intelektualnym, nie mogło jednak w pojedynkę udźwignąć brzemienia

utrzymywania prestiżu narodu na arenie międzynarodowej. W laboratoriach

Politechniki zrodził się pomysł skopiowania – lub, jak potocznie określano owe

działania – sklonowania miasta. Początkowo wykonano – umieszczając je na

uprzednio wyznaczonych, leżących w bezpiecznej odległości od pierwowzoru

miejscach – dwie repliki. Trio znaczy trzy, a my mieliśmy już trzy miasta. Kiedy

okazało się, że miastaderywaty przyjęły się, że rozwijają się dobrze, postanowiono
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dodatkowo skopiować dwukrotnie każde z nich. Gdy i ta operacja się udała, mieliśmy

w sumie siedem doskonale prosperujących miast. Mówię „my”, bo choć byłam wtedy

małą dziewczynką, nasz dom ciągle huczał od rozmów o projekcie. Mój ojciec

pracował w Komisji Planowania Przestrzennego. Zajmował się nadawaniem ulicom

nazw, domom – numerów, a ludziom – imion i nazwisk. Starał się, by każde z miast

miało swój niepowtarzalny charakter. Chciał stworzyć im warunki sprzyjające

rozwinięciu się w indywidualny, niezależny od macierzystej jednostki byt. Jednemu

przydawał charakteru artystycznego, innemu – intelektualnego, jeszcze inne pragnął

uczynić miastem robotniczym. Wszystko to znajdowało swoje odzwierciedlenie

w wystroju ulic, w ich nazwach, w nazwiskach, jakimi obdarowywał mieszkańców.

W stosunku do sześciu dziewczynek stanowiących repliki jego własnej córki pozwolił

sobie na mały żart, nadając im imiona, których pierwsze litery układały się w słowo

CLONES. Charlene, Lilian, Ofelia, Nancy, Eileen i Sonia... Dziś myślę, że było to coś

więcej niż żart: próba obrony przed czymś tak niepojętym i trudnym do

zaakceptowania jak istnienie sześciu identycznych kopii ukochanego dziecka; próba

mająca na celu przyklejenie falsyfikatom niezmywalnej etykietki falsyfikatu.

Kiedy trochę urosłam, zachciało mi się sprawdzić, co się dzieje z tamtymi

sześcioma. Kraj był już wtedy gęsto zaludniony, nowe, nowoczesne miasta wyrastały

jak grzyby po deszczu, wchłaniając tamte, odbierając im ich specyficzny charakter.

Przechodziłam właśnie okres „burzy i naporu” i rozpaczliwie poszukiwałam kogoś,

kto pomógłby mi wyrwać się

z kamiennego kręgu egzystencjalnej samotności. Było rzeczą nieuchronną, że

w końcu moje myśli pobiegną ku nim. Były mi przecież bliższe niż siostry: ich

materiał genetyczny w stu procentach pokrywał się z moim.

Dotarłam do nich bez trudu, nawiązując korespondencję pod pozorem wspólnych

zainteresowań. Klony oczywiście nie wiedziały, że są klonami, nie wolno im było tego

mówić. Nie uwierzyłyby zresztą. Wkrótce i ja zaczęłam o nich myśleć jako o istotach

równie rzeczywistych, równie oryginalnych jak ja sama. Były nimi. Różne role

życiowe, jakie narzucały nam okoliczności, czyniły z każdej z nas inną osobę. Nie

niweczyły jednak uderzającego podobieństwa w sposobie myślenia: podobieństwa,

które umożliwiło nam nawiązanie szczerych, głębokich przyjaźni.

Mniej więcej rok temu kontakty zaczęły się urywać. Pierwsza przestała pisać

Charlene, pozostawiając bez odzewu moje wielokrotne prośby o skreślenie choćby
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kilku słów; następnie zamilkła Sonia. Od męża tej ostatniej otrzymałam wiadomość

o jej nagłym zgonie. Jedna po drugiej moje korespondentki milkły, aż wreszcie

w skrzynce pocztowej zaczęłam znajdować jedynie rachunki za telefon i upomnienia

z bibliotek. Udało mi się potwierdzić informacje o śmierci czterech – Eileen, ostatnia,

zamilkła trzy tygodnie temu – i nie znajduję żadnych podstaw do przypuszczeń, by

dwie pozostałe nie podzieliły ich losu.

Jest dla mnie bezsprzeczne, że i ja muszę odejść. Jesteśmy – byłyśmy –

siedmioma jednakowymi organizmami, i hipoteza, że jestem wolna od defektu, który

tak nieoczekiwanie pozbawił życia pozostałą szóstkę, nie wydaje mi się

w najmniejszym stopniu prawdopodobna. W pewien przewrotny sposób jestem

odpowiedzialna za ich śmierć: wszak to ze mnie pobrano wadliwy materiał. Przykro

mi. Przykro mi również, że porzucam Was w ten sposób – ja, która tak ukochałam

piękno tego świata – lecz nie mogłabym znieść czekania na koniec, bezustannego

lęku przed nadejściem tego, co nadejść musi. Nie chcę co noc miotać się

w pościeli ogarnięta strachem, że jeśli zasnę, nie obudzę się więcej. Nie chcę,

otwierając oczy każdego ranka, zadawać sobie pytania, czy otwieram je po raz

ostatni. Mój postępek, jakkolwiek niegodny naśladownictwa, jest nieuchronną

konsekwencją okoliczności, w jakich się znalazłam. Jedynie to mając na swoje

usprawiedliwienie, proszę wszystkich, którzy mnie znali, o przebaczenie i próbę

zrozumienia.

Tu kończy się moja historia.

Esther Hoskins

Wyszła na zalaną słońcem ulicę.

Nie był to dobry dzień na umieranie. Ożywione forpocztami przedwczesnej

wiosny miasto tętniło życiem i Charlene chętnie zaprzedałaby duszę samemu diabłu,

byle tylko wywinąć się z objęć śmierci, które – sądząc z słów Esther – były już

gotowe na jej przyjęcie.

Nagły widok znajomej twarzy oprócz przyjemności, która rozlała się ciepłą falą po

jej ciele i odpędziła mroczne myśli , dał jej do myślenia. Twarz, z którą o mało nie

rozminęła się w tłumie, należała do młodego mężczyzny w innej wersj i znanego jej

pod przydomkiem Ulissesa. Prototyp był dobrze odżywiony i przyodziany w solidny,
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choć niepokorny, strój, w którym prezentował się nad wyraz przyzwoicie.

Pośpiesznym krokiem zdążał w stronę centrum handlowo-rozrywkowego. Charlene

ruszyła za nim.

Niedługo trwało tropienie. Przeszedłszy kilkadziesiąt metrów główną ulicą

śródmieścia – w tym mieście były to Pola Elizejskie, szeroka aleja ze szczerzącym

się beznadziejnie koniem na cokole – mężczyzna skręcił w boczną uliczkę, po czym

zniknął w drzwiach pokrytego imponującym graffiti budynku, którego drzwi dźwigały

naniesiony ręką artysty napis: PARYŻ. Na ścianie obok widniał plakat

obwieszczający występ FREE JAZZ TRIO (Poland), zaplanowany na dzień 1 4

lutego, godz. 1 9.00.

Charlene wróciła do domu. Ignorując spoglądające nań z łóżka zwłoki Esther,

przebrała się w jej wyjściowe dżinsy i wdzięczną flanelę. Na szyi zawiązała luźną

apaszkę i, podglądając nieśmiało makijaż denatki, zafundowała sobie podobny.

Następnie udała się do klubu Paryż.

Biedna, głupia Esther! Jak mogła się tak pomylić? To dlatego, że nigdy nie

ruszała się poza to miasto, pomyślała Charlene. Nigdy nie widziała pozostałych, nie

mogła zatem dostrzec różnicy. Nawet ona, choć odwiedziła wszystkie po kolei,

w pierwszej chwil i dała się nabrać na rozumowanie tamtej. Dopiero kiedy zobaczyła

„Ulissesa”, kiedy oceniła, że różnica między nim a tym, którego znała, jest dokładnie

taka, jak między tym miastem, a całą ich resztą – zrozumiała.

To nie ty i twoje repliki , Esther, to sklonowane miasta umierają!

Tu, w Trio, wszystko było zdrowsze, jaśniejsze, bardziej kolorowe. Jeśl i to, co

pisała w swym pamiętniku Esther, było prawdą, jeśl i miasta-derywaty stanowiły

początkowo wierne odbicie pierwowzoru, najwyraźniej z czasem – niczym

światłokopie – zaczęły ulegać degradacji . Traf chciał, że pochodne Esther były na

ową degradację mniej odporne niż pochodne większości pozostałych mieszkańców

miasta. Za kilka, może kilkanaście lat, wszyscy oni poumierają, miasta zaś obrócą

się w ruinę. Tylko Trio będzie trwało, niezmienione, po wiek wieków.

Esther nie miała umrzeć. To jej, Charlene, pisane było zejście z tego świata. Role

jednak się odwróciły, i oto teraz Charlene stała przed lustrem w domu Esther,

w ubraniu Esther, z twarzą Esther.

– Wybacz – zwróciła się do denatki. – Robię to dla nas obu.

Pół godziny przed dziewiętnastą Esther Hoskins przekroczyła próg malowanego
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domu, z godnością przyjmując na siebie trudną rolę miłośniczki polskiego free jazzu.

Wkrótce potem została dziewczyną mężczyzny o imieniu Alex, właściciela

jazzowego klubu Paryż przy dwudziestej drugiej ul icy.

– Parker nie żyje – obwieścił jej lakonicznie, gdy, stojąc w bezpiecznej odległości,

ośmiel i ła się zapytać, z jakiej to przyczyny demoluje wszystko dookoła i strzela

seriami dużego kalibru przekleństw.

Tobiasz Parker, młody, lecz cieszący się już sporym uznaniem pianista jazzowy,

miał uświetnić swoim występem zbliżającą się uroczystość piątych urodzin Paryża.

Szykowała się niezła gala, a Alex nie posiadał się z samozachwytu, że udało mu się

zaprosić do swego skromnego klubiku muzyka takiego formatu.

– Jak to się stało?

Wzruszył ramionami.

– Kto go tam wie. Pewnie przećpał. Jakby nie mógł tych paru dni zaczekać.

Zaniosła się histerycznym śmiechem. Długo, długo nie odejmowała dłoni od

twarzy.

– Co ty? – zdziwił się Alex, gdy w końcu je odjęła. – Płaczesz?

– Niech to szlag! – rozryczała się na dobre. – Dlaczego właśnie on?!

– A co? – zapytał. – Wolałabyś, żebym to ja umarł?

– Nie pieprz – żachnęła się. – Nie chcę, by ktokolwiek umierał.

– Takie są prawa natury – stwierdził fi lozoficznie. – Ktoś umiera, aby żyć mógł

ktoś. Zaprosimy Polaków, oni zawsze są chętni.

– Posprzątaj ten burdel, którego narobiłeś – ostudziła jego retoryczne zapędy

i udała się do swego pokoju, gdzie, zamknąwszy się na klucz, płakała dalej.

Szczerze żałowała Tobiasza. Ale nie tylko ku niemu biegły jej myśli w tej mrocznej

godzinie. Były jeszcze szczury i lemingi.

– Esther? – Boże, jakże nienawidziła tego imienia! – Jeszcze się mażesz

z powodu Parkera? Daj spokój, mała. Świat się nie kończy na jednym pianiście.

Wypchaj się, mruknęła tak, by nie dosłyszał.

– Coś powiedziała?

– Powiedziałam, że nie mam ochoty iść na występ Polaków – powtórzyła

beznamiętnie. – Nie cierpię tego polskiego jazzu.
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– Dlaczego? – zdziwił się.

– Po prostu. Czy ja cię pytam, dlaczego go lubisz?

– To nie to samo.

– To dokładnie to samo.

– Mogłabyś choć raz się dla mnie poświęcić.

– Poświęcam się dla ciebie za każdym razem.

– Wiesz co, mała – powiedział Alex – wypchaj się.

Nigdy by się nie domyślił, jakim gestem skwitowała odgłos zatrzaskujących się za

nim drzwi.

Miasto – bo dokądś musiała pójść – żyło swoim normalnym rytmem. Przechodnie

przemieszczali się bądź to w jedną, bądź w drugą stronę. Byli dobrzy, źl i ,

uśmiechnięci, rozzłoszczeni, spieszyl i się lub leniwie spacerowali w słońcu. Koń na

cokole szczerzył się dziś do niej bardziej upiornie niż zwykle. Mogliby w końcu

zabrać stąd tę pokrakę, pomyślała z niesmakiem osoby o staroświeckim poczuciu

piękna.

Nie obejrzała się za siebie, a szkoda.

Nogi zaniosły ją nad rzekę. Zapatrzyła się w drugi brzeg. Trawa po tamtej stronie

była wyblakła, poszarzała; drzewa – skarłowaciałe. Cud, że jeszcze ktoś tam żyje,

pomyślała: wkrótce zostaniemy tylko my i Polacy.

Wspomniała dzień, w którym przybyła do Trio. Miasto wydawało jej się wtedy

bajecznie kolorowe. Dziś – spowszedniało. Pokryty kolorowym graffiti Paryż

w środku rozbrzmiewał zwykle nudną, jednostajną muzyką, przy akompaniamencie

której Alex l iczył uzyskane z koncertów pieniądze. Nigdy nie zdołała go pokochać.

Zastanawiała się, czy kursuje jeszcze pociąg, który ją tu przywiózł.

Straciła rachubę czasu. Bóg jeden wie, jak długo tam siedziała, pogrążona

w myślach, niewidzącym wzrokiem wpatrzona w odległy brzeg. Kiedy się ocknęła,

było już ciemno. Dopiero teraz poczuła, że jej ciałem wstrząsają dreszcze. Był lutowy

wieczór, wiosna ledwie zaczęła się przebijać przez zmarzniętą ziemię. Nie wiedząc,

dokąd skierować swe kroki, błąkała się po zaułkach miasta jak tamtego pamiętnego

dnia. Nie chciała wracać do Aleksa, a w domu Esther czuła się jak intruz. Po dwóch

latach od swojej samobójczej śmieci dziewczyna wciąż była obecna w tamtym

mieszkaniu. Charlene nie odważyła się niczego wyrzucić: książki, fotografie, meble,

ubrania – wszystko to żyło, a razem z tym żyła Esther, podczas gdy to Charlene
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spała snem sprawiedl iwych dwa metry pod ziemią.

Wróciła na Pola Elizejskie.

– Przepraszam – wyrwał ją z rozmyślań czyjś głos. – Czy orientuje się pani, jak

mogę stąd dojść do klubu Paryż?

Kiepsko wyglądał. Był blady, wychudzony, włosy miał w nieładzie. Tylko w oczach

żar jakiś, taki, jakiego dawno w niczyich nie widziała. Nie przypominał Aleksa w takim

stopniu, jakiego można by oczekiwać – chociaż, oceniła wprawnym okiem, lekki

retusz i parę tygodni sol idnej wyżerki wystarczyłyby, by poprawić jego wizerunek.

Zresztą, co tu było do poprawiania. Stara skórzana kurtka leżała na nim jak ulał.

Na szyi miał wyblakłą apaszkę, niegdyś czerwoną, teraz koloru zwietrzałych

buraczków. Uśmiechnęła się mimo woli .

– Tak – powiedziała. – Zaprowadzę pana.

Przed wejściem sprawdziła, czy spluwa jest na swoim miejscu.

1 999
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Ostrzegali , że żelastwo może siąść, ale myślałam, że dotyczy to jedynie wielkich

mózgów. A tu proszę – durna, czterościeżna pała dostaje kręćka z powodu nastania

dwójki i trzech zer. Sam moment był zresztą niczego sobie, adekwatny do nastroju,

w którym znalazłam się chwilę wcześniej. Coś jak trąba powietrzna: w centrum ja,

a naokoło szał niebieskich ciał. Strumienie wszystkich ściegów, jakimi

dysponowałam, w morderczym pędzie wokół własnej osi zlewały się ze sobą, kreując

zaskakujące wizje: agenci FBI testujący aparaturę w rafineri i , Alva w pościgu za

Duane’em Barrym, Jolanta w balowej kreacji w pałacu Kaisera. Gorzej było potem,

kiedy trąba osiadła. Trzeba było rozejrzeć się wokół i dojść do wniosków.

Sylwestra spędzałam w Emmie, bo nie uśmiechało mi się latanie przez całą noc

po Skylandach i tropienie kosmitów. W Vancouver jest koszmarnie zimno o tej porze.

Przeszłam w Emmę z samego rana i zaczęłam szykować sobie kreację, bo

w tamtych czasach bardzo się dba o tego rodzaju sprawy. Miałam nadzieję spotkać

się na balu noworocznym z atrakcyjnym i dobrze wychowanym młodzieńcem

o wdzięcznym imieniu Alva, w stosunku do którego pielęgnowałam subtelne i tkl iwe

uczucie. Byłam ogromnie wdzięczna mojej dalekiej kuzynce, księżnej von Einstein,

skoligaconej z wysoko postawionym rodem Kaiserów, z którego Alva się wywodził,

za to, iż zdołała postarać się dla mnie o zaproszenie na bal. Odbywał się on bowiem

w położonym w centrum miasta pałacyku, pobudowanym przed laty na zamówienie

stryja Alvy, Wilhelma Kaisera, i służącym jemu i jego krewnym oraz ustosunkowanym

znajomym za miejsce letniego wypoczynku, rozrywek, a niekiedy także i rozmaitych

działań natury artystycznej.

Nietrudno się domyślić, że sprawienie sobie odpowiedniej na tę uroczystość

Jolanta
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kreacji wymagało niemałych nakładów finansowych, stąd w ostatnich tygodniach

1 999 roku więcej niż zwykle czasu poświęcałam zarobkowaniu. Ponieważ praca na

ogół sprawia mi ból przeogromny, postanowiłam zastosować środki drastyczne

i wprost ze Scully, w której spędzam większość pory nocnej, przechodziłam

w Translator, ten zaś automatycznie odpalał pl ik „Rozwój recyklingu olejów

smarowych” lub inny mu pokrewny, nad którym akurat się pastwiłam. Ku memu

szczeremu zdziwieniu przejście odbywało się na ogół szybko i w miarę bezboleśnie.

Moja miłość strumieniami lała się przez rury i komory rafineri i , a one odwdzięczały mi

się na swój subtelny sposób. Nie uszedł mojej uwagi fakt, iż dzięki zastosowaniu

konwersj i z pominięciem ściegów pośrednich nie musiałam nazbyt często wchodzić

w Jolantę, co trudno przecenić.

Kiedy przybyłam do pałacu, szeleszcząc jedwabiami i połyskując brokatami, oko

moje natychmiast ułowiło boskiego Alvę i spoczęło na jego mężnej postaci na chwilę

dostatecznie długą, by to zauważył, nie dość długą jednak, by wzbudzić szemrania

gawiedzi. Wszelako Alva oblegany był przez damy w okazalszych od mego przybyłe

strojach, co zafrasowało mnie odrobinę, nie na tyle jednak, by zachwiać mym

niezłomnym postanowieniem zawładnięcia tej nocy sercem boskiego Alvy.

Gdy tylko tłum dam na moment się rozproszył, wiedziony jakimś godnym jego

uwagi wypadkiem, skorzystałam ze sposobności i posłałam Alvie uśmiech tak

okazały, iż, nie mogąc mu się oprzeć, ruszył ku mnie niczym na postronku ciągniony.

– Witaj, pani – pozdrowił mnie aksamitnie. – Czyśmy się już kiedyś spotkali?

– Jestem Emma Valdés – powiedziałam. – Kuzynka księżnej von Einstein, która,

o i le mi wiadomo, ma zaszczyt być również pańską krewną.

– Zatem zwolniła mnie pani z obowiązku przedstawiania się – uśmiechnął się

uroczo boski Alva. – Czy pozwoli pani, że postawię jej drinka a konto naszej świeżo

zainicjowanej znajomości?

Po chwil i gawędzil iśmy już na całego. Tak, jak się spodziewałam, Alva okazał się

młodzieńcem nie tylko urodziwym i szarmanckim, lecz także wybitnie intel igentnym

i uzdolnionym. Jego rewolucyjny projekt udoskonalenia skonstruowanego przez

Bella telefonu wprawił mnie w osłupienie, blednące jednak przy podnieceniu, jakie

ogarnęło mnie, gdy spoglądając w jego orzechowe oczy słuchałam opowieści,

z której stopniowo wyłaniał się największy wynalazek Alvy, a może i całej naszej

epoki, wynalazek, który – jeśl i zaistnieje w pełni – rzuci na kolana cały świat.
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Alva postanowił mianowicie skonstruować maszynę do wszystkiego.

– Będzie tak mała – mówił – że każdy człowiek będzie mógł ją nosić wszczepioną

o tu, pod skórą – przytknął palec do swojej skroni – i korzystać z niej, kiedy tylko

przyjdzie mu na to ochota. Nazwę to implantem – powiedział – czyli wszczepem.

– Pan jest niezrównany – zaopiniowałam.

– Czy zechciałaby pani obejrzeć moje projekty? – zapytał z jakąś dziecinną

natarczywością.

Nie bacząc na swą ułomność w dziedzinie nauk ścisłych, podążyłam za młodym

wynalazcą ku schodom wiodącym do podziemi pruskiego gmaszyska. Wiódł mnie

przez niezl iczone, kręte korytarze, aż dotarl iśmy do niewielkiego pomieszczenia,

będącego najwyraźniej pracownią Alvy. Leżało tam mnóstwo metalowych

i plastykowych części, niektóre poskładane w jakieś konstrukcje, inne zaś zupełnie

odosobnione. Stało także biurko, a po nim walały się l iczne papiery, przedstawiające

jakieś zapiski, równania i szkice.

Pogrzebawszy chwilę w owych papierach, Alva wydobył jeden ze szkiców

i wręczył mi go.

– Oto i ona – rzekł. – W skali 5:1 . To znaczy, że w rzeczywistości będzie pięć razy

mniejsza.

Zastanawiałam się, jakim sposobem tak niewinnie wyglądająca konstrukcja może

być maszyną do wszystkiego.

– Chodzi o to – tłumaczył mi Alva – iż człowiek zwykł błędnie uznawać to, co

postrzega jego pięć zmysłów, za rzeczywistość. Tymczasem jest to zaledwie okruch

rzeczywistości, w dodatku mocno wypaczony. Jeśl i jednak damy sobie do dyspozycji

całą rzeczywistość, staniemy się nieskończenie bogaci – a zarazem nieskończenie

zagubieni, jeżel i nie będziemy miel i w ręku kompasu, pozwalającego nam odnaleźć

pożądaną drogę pośród owej nieskończoności. Zadaniem maszyny nie jest bowiem

stwarzanie, lecz umożliwianie widzenia – tak, jak to czynią noktowizory czy choćby

zwykłe okulary – oraz słyszenia, czucia, wąchania i smakowania rzeczy, których bez

jej udziału nie postrzegamy. Żadne to czary, choć postronny umysł takimi mógłby je

uznać. To dlatego, pomiędzy innymi, prowadzę moje badania w odosobnieniu.

– Maszyna do wszystkiego. . . – rzekłam w zamyśleniu. – Czy przez wszystko

rozumie pan ogół rzeczy, które istnieją, czy też ogół rzeczy, które jesteśmy zdolni

sobie wyobrazić?
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– Na jedno wychodzi – odparł Alva.

Było parę rzeczy, które lubiłam sobie wyobrażać.

– Alva – powiedziałam. – Pan zastawia sidła na samego siebie.

– Zapomniałem wspomnieć – dodał z rozbrajającym uśmiechem – że wszystkie

implanty sprzężone będą z centralną maszyną, a ta, rzecz jasna, będzie pod moimi

rozkazami.

Kiedyśmy tak błogo gawędzil i , coraz bliżsi siebie i niebaczni na upływający czas,

uszu naszych dobiegło znienacka bicie dzwonu w pałacowej wieży i jakieś okrzyki

ponad naszymi głowami.

– O rany! – zerwał się Alva. – Już północ!

Byłam wcale kontenta, iż nadejście Nowego Roku, po którym wiele sobie

obiecywałam, zastaje mnie w wyłącznym towarzystwie boskiego Alvy, a i on sam nie

wydawał się być zmartwiony tą okolicznością.

– Za rok dwutysięczny! – powiedział, podnosząc kiel iszek i zbl iżając swe usta do

mojego policzka.

Zaledwie szkło brzęknęło o szkło, zegar uderzył po raz dwunasty. Wtedy

zwariowałam.

Ocknęłam się w jakiejś podłej imprezowni. Cierpiałam i ludzie, którzy wokół mnie

się snul i , podobne sprawial i wrażenie. Nie przypominałam sobie, abym ich znała, co

zrodziło we mnie ponure przypuszczenie, iż siedzę w Jolancie.

Jolanta to najnędzniejszy ścieg, jaki mam we łbie. Rzadko tam zaglądam.

Podobno był to pierwotny ścieg, w którym pracowałam, nim wyposażono mnie

w konwerter. Legendarne to czasy. Niekiedy wpadam tam z pobudek

masochistycznych, kiedy życie zbytnio mnie rozpieszcza. To coś jak ścieżka zdrowia

dla ducha: warto raz po raz się pomęczyć, by nie zgnuśnieć. Ale żeby tak prosto

z objęć boskiego Alvy wpadać znienacka w Jolantę, która bez perspektyw budzi się

z sylwestrowej nocy – to już była lekka przesada. Żelastwo musiało naprawdę

ogłupieć.

Zwlokłam się i wydobyłam na ulicę. Osiedle, po którym stąpałam, nie było mi

znajome, ale ogólny nastrój miejsca nie pozostawiał wątpl iwości: Poznań, ta

przeklęta, szwabska wiocha. Zastanawiałam się, dokąd by tu pójść, i po krótkim

namyśle zdecydowałam się na Scully. W pałacu już pewnie skończyli i nie miałam

tam nic do szukania – musiałam zresztą przyznać, że teraz, po opuszczeniu Emmy,
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mniej miałam podziwu dla wdzięków boskiego Alvy, a w jego chorobliwej wizj i

maszyny do wszystkiego podejrzewałam echa traumatycznych przeżyć

z dzieciństwa – a zimniej i bardziej ponuro niż tutaj nie mogło być nawet

w Vancouver.

Kliknęłam Scully na menedżerze ściegów i zamknęłam oczy, czekając zbawczego

furkotu pracującej makówki. Ten wszelako nie nastąpił. Kl iknęłam raz jeszcze –

z równym skutkiem. Makówka najwyraźniej odmawiała współpracy. Ty durny, głupszy

od gameboya ptasi móżdżku, sklęłam ją czule i z niemałą dozą lęku odemknęłam

powieki. Myślałam, że spanikuję, ale nie: tylko jakiś smutek przejmujący mnie

ogarnął, tak przejmujący, że aż dech zaparło mi w piersiach na dłuższą chwilę.

Żelastwo zdechło, a ja tkwiłam po uszy w gównie zwanym Jolantą i miałam

w perspektywie spędzenie w nim reszty życia. Podejrzewałam, że będzie to

nadzwyczaj krótka reszta życia.

I tak idę przez tę posępną krainę, rozmyślając o rzeczach, których nie zdążyłam

zrobić, kiedy jeszcze czas był po temu i sposobność, a tu nagle brzęczyk jakiś za

pazuchą mi gra. Stanęłam jak wryta, boć przecież niepodobna, żeby taka mizerna

Jolanta komórkę ze sobą nosiła. Pomacałam się jednak po katanie i czuję jakiś

podłużny kształt, po który czym prędzej sięgam. Że zaś ubiór miałam obfity, trochę

trwało, nim zdołałam tę komórkę – bo w istocie była to komórka, najprawdziwsza na

świecie, choć trochę prymitywna – zza pazuchy wyłuskać. Gdy wreszcie jej dobyłam,

okazało się, że ten po drugiej stronie zdążył już się wyłączyć. Szlag mnie trafił

i trzymał dotąd, póki nie spojrzałam na wyświetlacz i nie znalazłam tam numeru,

który mi zostawił. A kiedy na ten numer wejrzałam, od razu słońce wzeszło nad moim

horyzontem.

Pewnie już się domyślacie, kto dzwonił.

30.1 2.98 – 4.01 .99
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Sposób, w jaki przyjęto mnie za granicą, bardzo odbiegał od tego, czego

oczekiwałem przed jej przekroczeniem. Spodziewałem się, że będą mnie traktować

jak nieoświeconego buraka. Rzadko podróżowaliśmy; oni też nieczęsto do nas

zaglądali . Granicy nikt nie pilnował, bo i po co: odmienny wygląd, odzież i obyczaje

zdradzały nas przy pierwszym kontakcie z sąsiadami. Jeśl i ktoś się tam wyprawiał, to

jedynie wiedziony młodzieńczą ciekawością świata. Żaden cel praktyczny nie

wchodził w grę: nie byl iśmy zdolni do nauczenia się precyzyjnych sztuk, którymi

władali oni, a wszystkie prostsze prace wykonywały u nich maszyny i szło im to

znacznie lepiej niż nam, więc jako siła robocza byliśmy zupełnie nieprzydatni.

Pewnie to dzięki tej wrodzonej niezdarności wciąż cieszyl iśmy się wolnością.

Czasami przez granicę wpadały do nas różne przedmioty. Nie wiedziel iśmy, czy

wrzucają je celowo, czy też po prostu tak jakoś im się wysmykują, ale miel iśmy

z nimi dobrą zabawę. Trafiały się wprawdzie rzeczy niebezpieczne, takie jak wnyki,

w które pewnego razu złapał się sołtys, ale najczęściej były to niegroźne rupiecie.

Jednym z ciekawszych znalezisk była klatka. Znaleźl iśmy ją pewnego ranka

i przytargaliśmy do szkoły, nie mając pojęcia, do czego służy. Dla nas było to tylko

mnóstwo powyginanych prętów. Oczywiście cała szkoła natychmiast zebrała się

wokół znaleziska, snując rozważania na temat przeznaczenia zagadkowego obiektu.

– Myślę, że tam w środku siedzi dżin – powiedział z miną mędrca Zoran,

przewodniczący samorządu uczniowskiego. – Ujawnia się po wypowiedzeniu

odpowiedniego hasła.

Ktoś inny zaproponował, żeby wrzucić do środka kamień i wypłoszyć dżina.

Nawrzucaliśmy mnóstwo kamieni, ale nic z tego nie wynikło. W końcu ktoś wpadł na

Klatka
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pomysł, żeby pójść po dyrektora, który jako najmądrzejszy człowiek w szkole

powinien coś wiedzieć na temat obyczajowości dżinów.

Dyrektor obejrzał przedmiot, obszedł go dookoła, zmarszczył brwi, postukał

w pręty, po czym udał się z powrotem do swojego gabinetu, by studiować księgi. Na

czwartej lekcji zwołał zebranie.

– To jest klatka – oznajmił. – Służy do zamykania zwierząt, żeby nie mogły uciec.

Potem zademonstrował nam, jak się otwiera i zamyka klatkę. Okazało się to

bardzo łatwe. Trzeba było przekręcić mały kluczyk i pociągnąć za wygięty pręt,

a wtedy drzwi się otwierały i można było wejść do klatki. Potem dociskało się ten pręt

i ponownie przekręcało kluczyk. Dyrektor otworzył klatkę, wszedł do wnętrza

i poprosił stojącego obok chłopaka o zamknięcie drzwi. Był to niejaki Mirko,

pomysłodawca niezl iczonych facecji . Trudno było sobie wyobrazić, że mógłby

przepuścić taką okazję.

Przekręcił kluczyk, wyjął go z zamka i odsunął się od klatki.

– No, dyrektorku – powiedział – sugeruję, aby pan jeszcze raz przemyślał moją

ocenę ze sprawowania.

Dyrektor początkowo potraktował rzecz z humorem. Ta chwila, w której

zobaczyliśmy go zdanego na naszą łaskę, wystarczyła jednak, żebyśmy wiedziel i , że

tak łatwo nie wypuścimy go z rąk, a raczej z klatki. Nawet jeśl i Mirko chciał tylko

zażartować, od tej pory internowanie dyrektora stało się faktem.

Zanieśl iśmy klatkę do gabinetu. Dyrektor nie złorzeczył, nie wzywał pomocy, nie

groził ani nie prosił, tylko przyglądał się wszystkiemu z fi lozoficznym spokojem.

– To jak? – zapytał Vlado, który powtarzał każdą klasę. Miał już piętnaście lat,

a dotarł dopiero do piątej. – Mamy wakacje?

– Wakacje nie – odparł dyrektor. – Zaraz by tu kuratorium wkroczyło. Umówmy

się inaczej. Będziecie codziennie przychodzić do szkoły i sami organizować sobie

czas. Nauczyciele są do waszej dyspozycji , jeśl i będziecie ich potrzebować.

Oczywiście możecie także zwracać się do mnie ze wszystkimi pytaniami, jakie wam

przyjdą do głowy. Muszę jednak być w dobrej formie, jeśl i mam na nie odpowiadać.

Proszę więc, abyście mi przynieśl i wszystkie moje książki, a także dbali o moje

wyżywienie, odzienie i toaletę.

Uznaliśmy to za uczciwą propozycję. Wkrótce w klatce dyrektora pojawiła się

balia z wodą i przenośny kibelek. Wyznaczyliśmy dyżurnych, którzy miel i czuwać



1 22

nad tym, aby dyrektorowi niczego nie zabrakło. Dla pozostałych zaczęło się wielkie

święto. Jak nietrudno przewidzieć, w pierwszych dniach dokonaliśmy totalnej

demolki, niszcząc wszystkie pomoce naukowe, łamiąc ławki, tłukąc szyby, wyjmując

drzwi z zawiasów i zjeżdżając na nich po schodach. Parę razy trzeba było uruchomić

pielęgniarkę. Raz omal nie doszło do katastrofy, okazało się bowiem, że ktoś wywlókł

wszystkie bandaże i nie było czym owinąć głowy chłopakowi, który spadł ze

schodów. Ale piguła jakoś sobie poradziła. Po kilku tygodniach demolka zaczęła nas

nudzić. Nikt nie wprawiał nowych szyb, żebyśmy je mogli powybijać, nikt na nas nie

krzyczał, nikt nie sprzątał zawalonych odłamkami szkła, drewna i plastiku podłóg.

Któregoś dnia grupa dziewczyn została w szkole po południu i zabrała się do

sprzątania. Siedziały tam do późnej nocy, ale kiedy rano wrócil i pozostal i , budynek

lśnił jak za starych dobrych czasów. Jedyną różnicą był brak szyb w oknach,

zniknięcie niektórych drzwi oraz wielu krzeseł, ławek i niemal wszystkich pomocy

naukowych.

Paru jołopów próbowało na nowo rozpocząć demolkę, ale szybko się przekonali ,

że nie ma czego demolować. Ogarnęła nas potworna nuda. Usiedl iśmy

i debatowaliśmy, co zrobić z tym mnóstwem czasu, które nam zostało do końca roku

szkolnego. W końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby urządzić lekcje.

Długo dyskutowaliśmy nad tym, których nauczyciel i zaprosić i na jakich

warunkach. Stanęło na tym, że wyeliminowaliśmy jedynie kilku naprawdę wielkich

zgredów. Obecność na lekcjach miała być opcjonalna, a oceny stawiane tylko tym,

którzy chciel i je otrzymywać.

Pojawienie się w szkole wojewody z delegacją zagranicznych dygnitarzy

zaskoczyło wszystkich. Okazało się potem, że ten przygłup Vlado odebrał telefon

w gabinecie dyrektora i nikomu nic nie powiedział. No i nagle, pięknego wiosennego

poranka, pojawia się w naszych progach trzech ważnych facetów, w tym dwóch

zagranicznych. Większość z nas nigdy przedtem nie widziała cudzoziemca, więc

stal iśmy z otwartymi pyskami i gapil iśmy się jak sroka w gnat. Nikomu nie przyszło

do głowy, żeby wypuścić dyrektora z klatki. Zresztą, w ferworze ostatnich tygodni

wszyscy stracil i z oczu klucz. Karmienie i oporządzanie dyrektora odbywało się bez

otwierania jego lokum.

– Mirko – zapytałem, kiedy do mnie dotarło, że delegacja za chwilę uda się do

gabinetu dyrektora i może się odrobinę zdziwić, zastawszy go w klatce – masz klucz?



1 23

Mirko pomacał się po kieszeniach, po czym bezradnie pokręcił głową.

– Zatrzymajcie ich najdłużej, jak się da – przykazał stojącym obok chłopakom, po

czym kiwnął na mnie i razem popędzil iśmy do gabinetu.

– Są kłopoty – poinformował dyrektora Mirko. – Wali tu delegacja z zagranicy, a ja

zgubiłem klucz.

Dyrektor tylko się uśmiechnął. Najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy z powagi

sytuacji . Z osobistego punktu widzenia może i miał powody do radości, ale nie mógł

nie rozumieć, że kiedy wojewoda o wszystkim się dowie, naszej szkole grozi

zamknięcie, a jemu degradacja. Jeśl i na domiar złego zagraniczni goście rozpoznają

swoją klatkę, może dojść do międzynarodowego skandalu. Kto nam uwierzy, że

klatka po prostu wpadła przez granicę?

Wyjrzałem przez okno. Jeden z gości wskazywał właśnie puste ramy okienne,

pytając o coś. Zoran gorl iwie przystąpił do wyjaśnień.

Po chwil i do gabinetu wpadł zastępca przewodniczącego.

– Już tu idą! – wrzasnął.

Mirko od dłuższej chwil i bezskutecznie manipulował przy zamku. Ja chodziłem

nerwowo z kąta w kąt. Jedynie dyro wydawał się spokojny.

Wkrótce na korytarzu zabrzmiały kroki, po czym drzwi się otworzyły i weszli przez

nie dygnitarze, a za nimi wojewoda. Pochód zamykał Zoran.

– Dzień dobry, panie dyrektorze. – Pierwszy dygnitarz skłonił się z szacunkiem

postaci w klatce. Miał odrobinę spłoszony wyraz twarzy, ale starał się go maskować

spojrzeniem światowca, którego nic nie zdziwi.

– A oto nasza kolejna innowacja – pospieszył z wyjaśnieniem Zoran. – Klatka dla

dyrektora! Przestronne, przewiewne, komfortowe pomieszczenie, pozwalające na

odizolowanie naszego najwyższego zwierzchnika, by nie zakłócać jego pracy

szeregiem bezsensownych ruchów i spotkań.

Gapiłem się przerażonym wzrokiem to na Zorana, to na dyrektora. Ten ostatni

wydawał się jednak nieporuszony i ani myślał prostować brednie przewodniczącego.

Sprawiał nawet wrażenie, jakby całkiem dobrze się bawił.

– Witam, panowie. – Skłonił się wojewodzie, po czym przeniósł wzrok na

cudzoziemców. – Czuję się zaszczycony, że to właśnie moją szkołę postanowil i

panowie odwiedzić podczas jednej ze swoich, jakże rzadkich, wizyt w naszym kraju.

Czemu zawdzięczam to wyróżnienie?
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Wojewoda, który od momentu wejścia do gabinetu wyglądał, jakby otrzymał cios

młotkiem w głowę, wykrzywił się straszl iwie i jęknął coś pod nosem. Goście zdawali

się nie dostrzegać jego zażenowania.

– Poprosil iśmy pana wojewodę, żeby nam pokazał, jak funkcjonuje tutejszy

system szkolnictwa. Polecił nam tę szkołę jako jedną z najlepszych w okolicy. Muszę

przyznać, że istotnie jesteśmy pod wrażeniem pańskich nowatorskich pomysłów.

Przewodniczący opowiedział nam już o idei „przewiewnej szkoły”, a teraz ta

przepiękna klatka, która z pewności także stanowi pańskie autorskie dzieło!

Wszyscy oprócz dyrektora i drugiego dygnitarza spiekl i raka.

– Czuję się zaszczycony pańskim uznaniem – rzekł swobodnie dyrektor. –

Cudzoziemcy nie zawsze potrafią zrozumieć naszą kulturę. Idea klatki

kontemplacyjnej istotnie narodziła się w mojej głowie. Sama klatka jednak – co

z pewnością panów zdziwi – stanowi podarunek od bratniego narodu, który mają

panowie zaszczyt reprezentować. Co jakiś czas otrzymujemy zza granicy prezenty,

które stają się dla nas bodźcem do badań technologicznych, kulturowych

i intelektualnych. Przed dwoma miesiącami sprezentowano nam tę oto klatkę.

Zgłębiłem historię wynalazku i obmyśliłem dla niego nowe, szczytne przeznaczenie.

Nawet sobie panowie nie wyobrażają, jak niezmącony umysł człowiek zachowuje,

spędzając życie w jednym przytulnym pomieszczeniu, gdzie ma wszystko, czego mu

trzeba, i nikt go nie niepokoi.

– Czy kiedykolwiek opuszcza pan klatkę? – zapytał drugi z dygnitarzy.

– Dla zachowania kondycji fizycznej nie potrzebuję dalekich spacerów – odparł

dyrektor. – Mam tu ciężarki i rowerek. Klatka jest dostatecznie przestronna, by móc

w niej swobodnie wykonywać przysiady i skłony. – Zademonstrował. – Ćwiczę też

grę w squasha. – Niespodziewanie wygrzebał skądś rakietę i posłał piłkę obok ucha

dygnitarza. Piłka uderzyła o ścianę, odbiła się i wróciła do dyrektora, który złapał ją

w rękę. – Jak więc panowie rozumieją, nie czuję wielkiej potrzeby opuszczania

swojego lokum. Od czasu do czasu jednak mam ochotę spojrzeć na świat z innej

perspektywy. Proszę wtedy mojego sekretarza – tu kiwnął Mirkowi, by się zbliżył –

o otwarcie klatki i wypuszczenie mnie na z góry ustalony przeciąg czasu.

Zmartwiałem z przerażenia. Biedny dyro nie zdawał sobie sprawy, że Mirko nie

ma pojęcia, co się stało z kluczem.

Potem zobaczyłem coś, co wprawiło mnie w osłupienie: ujrzałem, jak zwrócony
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twarzą do gości dyrektor ukradkiem podaje Mirkowi za plecami. . . klucz do klatki.

– Myślę, że obecna chwila – kontynuował gładko – zasługuje na zrobienie

wyjątku. Chętnie osobiście oprowadzę panów po szkole. Czy mógłbyś otworzyć

klatkę, Mirku?

– T-t-t-ttak jest, panie dyrektorze – wymamrotał Mirko, po czym drżącą ręką

włożył klucz w zamek i przekręcił.

Po dwóch miesiącach internowania dyrektor był wolny.

Kiwnął na Zorana i Mirka, by mu towarzyszyli , i wraz z delegacją ruszył na

obchód szkoły. Powlokłem się za nimi. Gdy dygnitarze opuszczali pokój, raz jeszcze

rzucil i okiem na klatkę. Zauważyłem, że o czymś rozprawiają, i podszedłem bliżej.

– Dwa miesiące temu? – mówił jeden. – Czy to nie wtedy zdechł im ten skunks?

Jeśl i jeszcze raz coś takiego zrobią, zamknę im to cholerne zoo, a zwierzaki

powystrzelam.

Drugi milczał.

Podziwiałem hart ducha naszego dyra. Nawet głupek wioskowy zorientowałby

się, że ci dwaj mają go za cudaka, a całą szkołę traktują jak dom wariatów. Już sobie

wyobrażałem, co będą o nas opowiadać swoim rodakom. On jednak z powagą

pokazywał im puste sale i perorował o tym, jak to nagromadzenie niepotrzebnych

przedmiotów powoduje zagracanie uczniowskich umysłów.

Po obchodzie delegacja wróciła do gabinetu.

– A teraz, panowie – oznajmił dyrektor – niespodzianka. Ta klatka, w swojej

surowej formie, przywędrowała zza granicy jako prezent od waszego

wspaniałomyślnego narodu. Jakiż może być lepszy rewanż i zapewnienie o naszej

przyjaźni niż ofiarowanie wam tej samej klatki, wzbogaconej o nowe treści, jako

symbolu naszych wzajemnych dobrych stosunków?

– Ależ – zaoponował jeden z dygnitarzy, najwyraźniej przestraszony perspektywą

dźwigania klatki – czy nie ucierpi na tym pański umysł?

– Nie zdążyłem o tym wspomnieć – rzekł dyro – ale właśnie jedzie do nas nowa,

wyprodukowana na miarę dyrektorska klatka kontemplacyjna. Widzi pan, mój pomysł

przyjął się już w szeregu innych placówek. Powstało zapotrzebowanie na klatki,

skrupulatnie wykorzystane przez kilka warsztatów. Postanowiłem skorzystać z okazji

i sprawić sobie pomieszczenie bardziej dostosowane do moich wymiarów.

Cóż było robić: dygnitarze niechętnie wyrazil i zgodę, wciąż się krygując, że nie
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chcą nikomu sprawiać kłopotów, a w szczególności naszemu oświeconemu dyrowi.

Czwórka krzepkich chłopaków wzięła na ramiona pustą klatkę i zaniosła do

dygnitarskiego samochodu. Udało się ją przytroczyć do górnego bagażnika, choć

była niemal większa od całego pojazdu.

– Czy są jakieś straty w ludziach? – zwrócił się do Zorana dyrektor, gdy

samochód zniknął za zakrętem.

– Nie. . . – odparł przewodniczący. –Tylko kilka rozbitych głów, dwie złamane nogi,

cztery ręce i szereg pomniejszych kontuzj i . Ale żadnych trwałych uszkodzeń –

zapewnił pospiesznie.

– To dobrze – rzekł dyro. Po czym dodał: – Zarządzam apel. Niech wszystkie

klasy ustawią się na boisku. Za dziesięć minut zaczynamy.

Za dziesięć minut na boisku panowała cisza jak makiem zasiał. Nawet Vlado

i jego kumple, autorzy największej demolki, byl i zbyt przestraszeni, by przejawiać

skłonności do rozróby.

– Cieszę się, że mogę znowu być z wami – rozpoczął dyrektor, jakby wrócił

z podróży, a nie z aresztu domowego. – Wielu z was zastanawia się zapewne, jakie

konsekwencje wyciągnę z tego, co się tu wyprawiało przez ostatnie dwa miesiące.

Uspokoję was: żadnych. Widzę bowiem, że wiele się nauczyliście przez ten czas.

Myślę, że nawet bez dzisiejszej wizyty wkrótce odzyskałbym wolność. Wierzę, że

teraz stosunki między nami będą bardziej partnerskie niż kiedykolwiek. Proponuję

następujący scenariusz: przez najbl iższy tydzień wszyscy zajmiemy się naprawą

poczynionych zniszczeń. Zoran i Mirko sporządzą listę zadań i wyznaczą osoby

odpowiedzialne za ich wykonanie. Potem ostro zabierzemy się do nauki. Ci, którzy

nie chcą dostawać ocen, nadal nie będą ich dostawali . Jeśl i chcą przejść do

następnej klasy, muszą jednak na koniec roku zdać egzamin. Pozostaje problem

nauczyciel i , których nie zaakceptowaliście. Zapraszam wszystkich uczniów do

przedstawienia im swoich zarzutów i propozycji zmian podczas wspólnego zebrania.

Chciałbym także, abyście wysłuchali ich argumentów i ustosunkowali się do nich.

Następnie rozpoczniemy zajęcia. Na koniec roku szkolnego – zostały zaledwie dwa

miesiące – przyszłość każdego z tych nauczyciel i zostanie poddana pod głosowanie.

Jeśl i większość z was uzna go za zbędnego, od przyszłego roku otrzymacie nowego

nauczyciela.

Dopiero kiedy omawianie spraw organizacyjnych dobiegło końca, otrzymaliśmy

odpowiedź na nurtujące nas od początku pytanie.
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– Pewnie chciel ibyście wiedzieć, jak to się stało, że klucz do klatki znalazł się

w moim posiadaniu i dlaczego wcześniej nie zrobiłem z niego użytku – rzekł dyrektor.

– Klucz wykradłem Mirkowi z kieszeni już pierwszego dnia, lecz postanowiłem się

z tym nie ujawniać, dopóki nie zrozumiecie paru rzeczy. Jedną z nich było to, że nie

można człowiekowi odebrać wolności, jeśl i on sam nie zgodzi się jej oddać. Drugą –

mam nadzieję, że i tę już rozumiecie – że nie jest wolnym człowiekiem ten, który

chce zniewalać i panować.

Od tamtej pory naprawdę stal iśmy się wzorcową szkołą. Dyrektor nigdy nie pisnął

nikomu z zewnątrz słówka o swoim internowaniu. Zachował jednak na pamiątkę

klucz od klatki, którego nie oddał cudzoziemcom, i zawsze nosił go przy sobie.

Kiedy dorosłem i ukończyłem studia, postanowiłem odwiedzić obcy kraj. Kontakty

między naszymi państwami nadal były sporadyczne, może jeszcze bardziej niż

w czasach, gdy byłem uczniem. Widok cudzoziemca na ulicy wywoływał sensację

porównywalną z lądowaniem UFO. Podobne poruszenie wywołał na ul icach

miasteczek ościennego kraju mój widok. Miałem nadzieję, że w stol icy – dokąd

zmierzałem – będzie inaczej. Zauważyłem jednak w tym niezdrowym podnieceniu,

którym reagowali na mój widok tubylcy, coś zagadkowego. Nie było to podniecenie,

jakim reaguje się na widok wybryku natury: miało w sobie osobliwy rys czegoś, co

przypominało respekt.

Gdy dotarłem do stol icy, mile zaskoczył mnie panujący na ulicach spokój. Ani

śladu ruchliwej metropoli i : czas wydawał się płynąć leniwie, samochody były rzadkie

i ciche, klaksonów chyba w ogóle nie używano. Niel iczni przechodnie, których

zdarzało mi się mijać, patrzyl i na mnie z tym samym nabożeństwem, jakie widziałem

w oczach mieszkańców wsi i miasteczek. W pobliżu atrakcji turystycznych, gdzie był

większy ruch, czułem na plecach zaciekawione spojrzenia i słyszałem gorączkowe

szepty w miejscowym języku.

Gdy zwiedzałem pałac prezydencki, podszedł do mnie facet w garniturze

i uścisnął mi dłoń.

– Jest nam niezmiernie miło, że możemy gościć u siebie przedstawiciela tak

znamienitego narodu – rzekł po angielsku. – Czujemy się zaszczyceni, że znalazł

pan czas na wizytę w naszym skromnym kraju.

Myślałem, że sobie ze mnie żartuje, ale sprawiał wrażenie poważnego, a nawet

lekko stremowanego.

– Proszę wybaczyć tę obcesowość – ciągnął. – Wiemy, że jest pan tylko turystą
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na wakacjach, ale tak dawno nie widziano tu żadnego z pańskich ziomków.. . Och, to

nie zarzut, wiemy, że nie mają państwo czasu na jałowe podróże. . . Proszę jednak

nie mieć za złe mnie i moim rodakom, że traktujemy pańską wizytę jako swego

rodzaju święto.

Prawda była taka, że większość moich ziomków klepała potworną biedę i nie było

jej stać nawet na podróż do sąsiedniej wsi, a co dopiero za granicę. Nie zamierzałem

jednak oświecać cudzoziemców w tej kwesti i .

– Prezydent właśnie się dowiedział o pańskiej wizycie – mówił dalej facet –

i chciałby panu zaproponować gościnę w pałacu. Nie możemy pozwolić, by tak

znamienity gość nocował w podrzędnym hotelu. Jeśl i tylko wyrazi pan zgodę, nasz

człowiek natychmiast pojedzie do hotelu po pańskie rzeczy i zostanie pan ulokowany

w jednym z apartamentów gościnnych. Rachunkiem hotelowym proszę się nie

martwić. Oczywiście prezydent bardzo pragnie się z panem spotkać – zapewnił

gorl iwie. – Dziś jest wyjątkowo zapracowany, ale jutro z samego rana zaprasza pana

na wspólne śniadanie.

– Dziękuję – powiedziałem. Nie bardzo miałem ochotę przyjmować prezydenckie

honory; skoro jednak szanse na spokojne wakacje legły w gruzach, uznałem, że

lepiej zrobię, godząc się na wszystko i dając nieść fal i , niż walcząc z nią.

To, co urzędnik pałacu królewskiego nazwał podrzędnym hotelem, w naszych

warunkach uchodziłoby za luksus. Apartament, do którego mnie przeprowadzono,

nie miał odpowiednika po naszej stronie granicy. Wyciągnąłem się leniwie na sofie,

przyjemnie ogłuszony wydarzeniami ostatnich godzin. Nie miałem pojęcia, co knują

ci ludzie, co ma oznaczać ich rzekoma fascynacja moim narodem ani czego się

spodziewać po następnym dniu. Nawet myśl, że mogę go nie dożyć, nie robiła na

mnie wrażenia. Zatraciłem zdolność dziwienia się i spekulacj i .

Następnego ranka obudziło mnie delikatne pukanie do drzwi. Spałem smacznie –

łóżko było wygodne, pokój kl imatyzowany, a trunek, który mi podano do kolacj i ,

mocny – ale na dźwięk pukania wyskoczyłem z łóżka jak pajac na sprężynie,

wszystko sobie przypominając.

W progu stał wczorajszy facet.

– Dzień dobry – rzekł. – Najmocniej przepraszam, jeśl i pana obudziłem.

Prezydent chciałby wiedzieć, czy ma przesunąć śniadanie na późniejszą godzinę,

czy też będzie pan gotów o dziewiątej.
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Zegar ścienny wskazywał za kwadrans dziewiątą.

– Będę gotów – zapewniłem.

Poprzedniego dnia byłem zbyt zmęczony, by odczuwać respekt wobec miejsca,

w którym się znalazłem, i człowieka, z którym miałem się spotkać. Teraz, gdy

rozwiała się mgiełka surrealistycznego snu, uświadomiłem sobie, że za piętnaście

minut ja, skromny absolwent kulturoznawstwa, spotkam się z głową państwa,

którego rozwój gospodarczy pozostawia nas w tyle o trzy długości. Czym prędzej

przystąpiłem do porannej toalety, by odgonić tremę.

Po kwadransie byłem już ubrany w swoje najlepsze, choć ewidentnie nie dość

dobre ciuchy, umyty, ogolony, uczesany i gotów na spotkanie prezydenta.

Facet czekał pod drzwiami. Kiedy tylko wyszedłem, kiwnął mi, żebym szedł za

nim. Wspięl iśmy się po marmurowych schodach na najwyższe piętro pałacu.

Czwórka lokajów właśnie wnosiła prezydenta do jadalni. Odczekaliśmy, aż wyjdą, po

czym mój przewodnik zapukał do drzwi, anonsując moje przybycie.

– Smacznego – rzekł, zapraszając mnie do środka. Sam pozostał na zewnątrz.

Prezydent Miyamoto siedział w wyłożonym atłasem fotelu, przywodzącym na

myśl mały tron. Przed nim, upchnięty między precyzyjnymi urządzeniami, stał

zastawiony specjałami kuchni orientalnej jednoosobowy stol ik śniadaniowy. Drugi

taki stol ik ustawiono w rogu pokoju. Prezydent skłonił się kurtuazyjnie i wskazał mi

stojący obok stol ika fotel.

– To dla mnie zaszczyt móc powitać w swoich progach przedstawiciela tak

znamienitej nacji – zasunął tę samą gadkę, którą wczoraj uraczył mnie jego

podwładny. – Czy pan wie, i le czasu zaoszczędziłem do tej pory dzięki wynalazkowi

pańskiego ziomka, profesora Zlatko Mihajlovicia? – Spojrzał na ekran

kieszonkowego komputera. – Około trzech godzin dziennie przez ostatnich dziesięć

lat, co daje w sumie dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt godzin, czyl i czterysta

czterdzieści pięć dni. Jeden rok, dwa miesiące i dziewiętnaście dni! O tyle jestem

młodszy dzięki wynalazkowi profesora Mihajlovicia. Proszę sobie tylko wyobrazić

całe to bezsensowne przemieszczanie się z kąta w kąt i dekoncentrację

towarzyszącą oglądaniu coraz to nowych krajobrazów, na którą byłbym skazany,

gdyby nie ów wynalazek. Uczyniłem dla pana wielki wyjątek, decydując się na

spożycie tego posiłku w jadalni, zwykle bowiem jadam w swoim gabinecie. Nigdy

jednak nie rozstaję się z moimi przyrządami kontemplacyjnymi. – Powiódł wzrokiem
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po otaczających go urządzeniach. – A cały ten komfort zawdzięczam pańskiemu

rodakowi, którego niezrównany umysł wynalazł to cacko. – Prezydent z lubością

pogładził pręty swojej klatki.

– Być może zainteresuje pana – powiedziałem z uśmiechem, jakiego moja twarz

nie pamiętała – że byłem uczniem profesora Mihajlovicia.

Wyrzekłem te słowa ze szczerym respektem.

maj 2001
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Facet odskoczył gwałtownie, zatrzaskując drzwi. Przytrzymał je, póki to coś nie

przestało się dobijać. Wyjął z kieszeni kłębek wełny, urwał kawałek i powiesił na

klamce.

– Gnoju, ty.

Przystanął przed kolejnym domem. Zawahał się. Potem machnął ręką i ruszył

z powrotem.

– Jestem wykończony – rzucił w kierunku kumpla, który siedział pod ścianą po

przeciwległej stronie ul icy i patrzył na niego beznamiętnie.

– Mówiłem ci, że to bez sensu.

– Ty?! – rozsierdził się ten z wełną. – Ty mi mówiłeś?! To ja ci, kurwa, mówiłem.

Co nam da to zaglądanie do domów? I tak jesteśmy tu udupieni, póki pociąg stoi.

Młodszy tylko coś mruknął i powlekl i się z powrotem w stronę starego baraku,

w którym od kilku dni pomieszkiwali .

– Patrz! – zawołał nagle młodszy, wskazując palcem hałaśl iwą autostradę, która

wyrosła im przed nosem. Z drugiej strony spoglądało na nich dwoje młodych ludzi.

– Znowu tu są.

– Nie mogą się przedostać – rzekł ten z wełną. – Gdzie się nie ruszą, rozwija się

ta cholerna szosa.

Szosa, którą pędziły setki wraków z trupami w środkach, odjechała gdzieś w dal.

– Nie ma żadnej dziewczyny – rzekł starszy. – Wymyśliłeś ją sobie.

Młodszy wzruszył ramionami.

– Nie wiem, po co ja tu z tobą łażę – zrzędził dalej starszy. – Nie pamiętam cię

z pociągu. Nawet nie wiem, jak się nazywasz.

Nóż
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Młodszy milczał.

– No?

– Co „no”?

– Masz jakieś imię?

Młodszy spojrzał na niego spode łba.

– Tydzień tu chodzimy, a ty mnie pytasz, jak mam na imię?

– Pytam.

Młodszy wahał się przez chwilę.

– Edward – burknął w końcu, ale nie wyciągnął ręki.

– Zdzisław – mruknął półgębkiem ten od wełny.

– Żartujesz. To imię dla kota.

– A ty niby co, Edziu-pedziu? Jak ci się nie podoba, to możesz na mnie mówić

nawet Kleofas.

– Dobra, stary, nie gorączkuj się. Myślisz, że ci dwoje mają jakieś żarcie?

Ci dwoje nie miel i żarcia ani żadnej nadziei. Miel i tylko siebie. Kiedy Edward

i Zdzisław otwieral i dom po domu, co rusz natykając się na nożowników, tory, kobiety

fatalne, a czasem nawet na pędzące wraki samochodów, oni usiłowali się przedrzeć

przez koszmarną autostradę. Nie wiedziel i , jak długo już idą, szukając jakiegoś

wiaduktu, przejścia podziemnego, wyrwy; wiedziel i tylko, że muszą się przedostać

do miasta i dołączyć do tych dwóch, kimkolwiek oni są. Inaczej autostrada w końcu

ich zabije.

Młodych ludzi obserwowała dziewczyna. W pierwszej chwil i , na widok chłopaka,

w jej oczach odmalował się ten sam strach co w oczach Zdzisława, gdy ten po raz

pierwszy otworzył dom z nożownikiem, i tych dwojga, gdy zobaczyli ciała

w pędzących wrakach. Potem zauważyła narzeczoną. Od kilku dni szła za nimi. Bez

trudu mogłaby przejść przez autostradę, ale bała się tamtych dwóch facetów.

Szczególnie jednego, młodszego, który pewnego razu nakrył ją w pustym domu.

Myślała, że to już koniec, ale on chyba też się czegoś przestraszył, może w tych

ciemnościach wziął ją za jakieś zwierzę, bo schylił się, by poszukać kamienia,

a wtedy ona wystrzel i ła jak z procy, przeskoczyła przez autostradę i znalazła się po

tej stronie.

Nie wiedziała, dlaczego ci dwoje nie mogą się przedrzeć do miasta, ale ich

niewola była jej schronieniem.
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– Gnoju, kurwa!

Edward nawet nie mrugnął.

– Wynocha mi stąd!

– To nie na ciebie.

– Skąd go masz?

– Znalazłem. W tym domu, w którym widziałem dziewczynę.

– On ci go podrzucił. Chce, żebyś mnie zabił.

– Masz manię. To zwykły nóż kuchenny. Nawet nie ma czubka.

Zdzisław przełknął śl inę. Bał się, że jeśl i wyrzuci Edwarda z baraku, ten się na

nim zemści.

– Dobra – powiedział. – Śpisz w drugim końcu pokoju. I nie waż się do mnie

zbliżać.

Zapadła noc. W mieście zawsze panował półmrok, ale czasem robił się jakby

gęstszy. Wtedy sypial i . Starszy, wyczerpany dziennymi poszukiwaniami Zdzisław,

który zwykle potrzebował więcej snu, tym razem nie mógł zasnąć – a im bardziej nie

słyszał miarowego oddechu towarzysza, tym bardziej czuł, że tamtemu coś chodzi

po głowie.

Dlatego nawet nie podskoczył, gdy Edward gwałtownie zerwał się z barłogu.

– Masz rację. Nie powinienem się tym bawić. Weź go.

Kilkoma susami przemierzył pokój i wbił nóż w podłogę obok głowy Zdzisława.

Potem wymaszerował w noc.

Gówno, gówno, gówno. Był bezpieczny dom, ciepłe posłanie i kumpel. Teraz nic.

Edward siedział skulony pod ścianą budynku, w którym znalazł nóż. Myślał, że się

tam prześpi, ale w międzyczasie ktoś zamknął drzwi na klucz.

Gdyby jeszcze pięć minut potrzymał ten nóż w rękach. . .

Wstał, kopnął ścianę i ruszył przed siebie z rękoma w kieszeniach i wzrokiem

wbitym w bruk. Tu nawet domy były za niskie. Niepotrzebnie ratował tego Zdzisława.

Niepotrzebnie opowiadał mu te brednie o pociągu i awari i elektryczności. Widział ten

pociąg. Stał tu już chyba z mil ion lat; pewnie by się rozpadł, gdyby go dotknąć. Oni

też już z mil ion lat się tu błąkali . Śmieszny był ten Zdzisław ze swoją wełenką, którą
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oznaczał niebezpieczne miejsca, i z tym swoim dążeniem do przeszukania każdego

centymetra miasta. Dupek. Ale niech sobie wierzy, w co chce. On, Edward, będzie

teraz szedł. Będzie szedł tak długo, aż coś się stanie. Coś przecież musi się w końcu

stać!

Zdzisław długo oswajał się z nożem. Najpierw obrócił się twarzą do ściany i udawał,

że tego noża wcale tam nie ma. Ale czuł. Czuł zapach ostrza, zapach plamiącej je

krwi.

Krwi, której nie było.

Kiedy już zmusił się do tego, by wyjąć ostrze z ziemi i przyjrzeć mu się, zobaczył

tylko zimny blask stal i . Do czegokolwiek używano w przeszłości tego noża, dziś był

tak wypolerowany, że lśnił w półmroku.

Zdzisław schował go za pazuchę i ruszył. Jeśl i znów spotka nożownika, będzie

się bronił.

Najczęściej spotykał ich w domach, ale raz czy dwa zdarzyło się, że atakowali go

na ulicy. Raz zdołał uciec, przemykając wśród labiryntu bocznych uliczek. Innym

razem.. . Czy był inny raz?. . . Pamiętał ciosy, bolesne ciosy i nic więcej.

Kontynuował swoją krucjatę, otwierając dom po domu i zawieszając sznureczki

na klamkach tych, do których lepiej było nie wchodzić. Tylko raz spotkał nożownika,

ale zatrzasnął drzwi tak szybko, że nawet nie zdążył się przestraszyć. Dwa czy trzy

razy natknął się na widok z dachu wieżowca: bruk w dole, tory kolejowe, kobieta

stukająca obcasami na pustej ul icy. Taki widok nie wzbudzał w nim wielkich emocji –

jedynie stary, oswojony egzystencjalny lęk – ale kiedy chodzil i jeszcze we dwóch,

Zdzisław zauważył, że Edward reaguje na ten obraz histeryczną mieszanką eufori i

i przerażenia. On w ogóle był niezrównoważony, ten Edward. Kiedyś wszedł tam, nim

Zdzisław zdążył go powstrzymać, i zamknął za sobą drzwi. Jego towarzysz przez

dwie godziny dobijał się do środka. Był pewien, że tamten już dawno nie żyje, gdy

nagle drzwi się otworzyły i coś wyrzuciło Edwarda na bruk. Dwa dni się nie odzywał.

Do tej pory nie powiedział ani słowa o tym zdarzeniu.

Początkowo Zdzisław zawieszał na tych domach sznureczki, ale po namyśle

pozdejmował je. Ten głupek prędzej wszedłby w oznaczone drzwi niż

w nieoznaczone.

Zresztą, pewnie był już daleko. Może nawet udało mu się znaleźć wyjście

z miasta.
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Nie miała pojęcia, jakim sposobem natknęła się znowu na tego faceta. Musiała

niechcący przeskoczyć autostradę, która teraz przecinała miasto na pół, płynąc

główną ulicą jak wezbrana rzeka. Wystarczyło na moment stracić z oczu tamtych

dwoje, by znaleźć się po niewłaściwej stronie i zobaczyć go.

Poznała po ciuchach, że to on, choć twarz miał ukrytą w dłoniach. Kucał, oparty

plecami o ścianę, a jego ciałem wstrząsał szloch. Dziewczyna zatrzymała się

w bezpiecznej odległości. Niemożliwe, żeby płakał. Wszyscy faceci to gwałciciele

i mordercy. Pewnie się spił i rzyga, albo jest chory i febra go trzęsie. Trzeba czym

prędzej bryknąć z powrotem na drugą stronę.

Nie wiedziała, że dwoje młodych ludzi zauważyło ją w momencie, gdy

nieświadomie ugięła autostradę, i wskoczyło za nią do miasta.

Autostrada wyjechała z domu prosto na Zdzisława i wylała się na główną ulicę.

Zdążył uskoczyć na pobocze, nim go dosięgnął pierwszy z pędzących wraków, ale

zapamiętał zmasakrowane zwłoki kierowcy, które poruszały się i kierowały wozem,

jakby były żywe.

Wobec tego pędu nóż wydał się Zdzisławowi kompletnie bezużyteczny, wręcz

śmieszny. Ale autostrada szybko odjechała, a stare lęki wciąż tam były. Mężczyzna

powiesił sznurek na drzwiach i powlókł się z powrotem do swego baraku.

Tymczasem para młodych ludzi dostrzegła kucającego pod ścianą Edwarda, który

już nie szlochał, tylko jakby się trząsł z zimna. Stal i i gapil i się na niego, aż w końcu

chłopak odchrząknął i powiedział:

– Dzień dobry.

Edward wzdrygnął się i podniósł głowę.

– A, to wy. Widziałem was za autostradą. Jak się przedostal iście?

– Zobaczyliśmy dziewczynę. . . Powinna gdzieś tu być. – Chłopak rozejrzał się, ale

nikogo nie zobaczył. – Ugięła autostradę, a wtedy my wykorzystal iśmy moment

i przeskoczyliśmy na drugą stronę.

– Ugięła?

Chłopak wzruszył ramionami.

– Coś jakby.

Edward milczał przez chwilę.
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– Macie coś do żarcia?

Narzeczona pokręciła głową.

– Nawet nam się nie chce jeść.

– Ja bym się napił kawy! – rzucił z pasją chłopak. – Jezu, jak mi się chce kawy!

– Gdzie ta dziewczyna? – zapytał Edward, szybko zmieniając temat.

– Pewnie uciekła – rzekł chłopak. – Jest bardzo płochliwa. Już raz przede mną

uciekała.

– Jak wygląda?

– Ciemne włosy, długa pomięta suknia. Tylko tyle zdążyłem zobaczyć.

Więc jednak, pomyślał Edward.

– Można się tu gdzieś przespać? – spytała narzeczona.

Edward wskazał gestem sprawdzony przez niego i Zdzisława odcinek ulicy.

– Jeśl i na klamce nie wisi kawałek fioletowej wełny, to znaczy, że dom jest czysty.

– A pan gdzie mieszka? – zapytało któreś.

Wzruszył szczupłymi ramionami.

– Tutaj. Tu mi dobrze.

– Nie zimno?

– Nie. – I dodał: – Idźcie już.

Poszli .

Kiedy mężczyzna ponownie ukrył twarz w dłoniach, dziewczyna bezszelestnie

opuściła kryjówkę i ruszyła za tamtych dwojgiem.

Szlag!

W nieoznaczonym sznurkiem domu dyndał pod sufitem wisielec. Chłopak

zatrzasnął drzwi, nim narzeczona zajrzała do wnętrza.

– Tu nie.

Wiele drzwi było zamkniętych na klucz. Zza innych wyjeżdżały na nich

roztrzaskane auta albo szczerzył się jakiś nieprzyjemny facio z paskiem w ręku. Gdy

w końcu znaleźl i pusty dom, byli tak wykończeni, że zwali l i się na podłogę jak kłody.

Dziewczyna przez cały czas szła za nimi. Kiedy zbliżal i się do drzwi ostatniego

domu, zauważyła jakiś ruch w oknie. Ale oni widać niczego nie dostrzegli , bo weszli

tam i zamknęli za sobą drzwi.

Może tylko jej się zdawało.
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Wiedziała, że musi się trzymać tych dwojga, ale nie śmiała się ujawnić, więc

przysiadła na ziemi naprzeciwko ich okna, opierając się o ścianę sąsiedniego domu.

Nie spała od wielu dni. Ten cień w oknie to na pewno majak – i ta twarz, która się

teraz ukazała – podobna do twarzy faceta, który w innym koszmarze dusił ją

paskiem i zmuszał, by mu się poddała – jej tam wcale nie ma – to omam.. .

Zerwała się i pobiegła główną ulicą miasta, byle dalej od tego domu, od swoich

demonów. Zdzisław oznaczał właśnie kolejne drzwi, gdy ją zobaczył, biegnącą

resztką sił i słaniającą się z wyczerpania. Stanął i patrzył. Ona też go zauważyła, ale

nie miała już siły uciekać, nie miała siły bardziej się bać. Nie miała nawet noża.

Skuliła się pod ścianą jednego z domów.

Podszedł, ale zatrzymał się w odległości ki lku kroków.

– Proszę pani.

Edward zdziwiłby się, słysząc w jego głosie taką łagodność. Ale Zdzisław

wiedział, jak bardzo można się bać. On też się tak kuli ł, gdy nożownik. . .

To był głos starszego faceta, nie tego zbereźnika z koszmarów. Dziewczyna

ostrożnie uniosła głowę. Dziadek, miał chyba z siedemdziesiątkę. I kłębek fioletowej

wełny w ręku. To on oznaczał nawiedzone domy.

Poszła z nim do baraku, zanocowała w legowisku Edwarda. Stary był mrukiem,

ale czuła się przy nim bezpiecznie. Nie wiedziała, że nosi nóż za pazuchą.

Następnego dnia znów oznaczali domy, gdy nagle dobiegły ich jakieś zduszone

krzyki, potworny szloch i dudnienie. To był Edward. Walił głową w ścianę jednego

z domów i klął nieludzko.

– Opanuj się, debilu.

Edward zaniósł się donośnym, zbolałym śmiechem.

– Ja debilem? A ty, stary durniu, który wierzy, że w mieście zapłoną światła, że

pociąg ruszy? Zmyśliłem tę historię, żeby cię pocieszyć, gdy ocknąłeś się bez

pamięci po tym, jak znalazłem cię nieprzytomnego na ulicy. Miałeś dziurę w sercu.

Uwierzyłbyś we wszystko, co ci powiem. Nie ma żadnego pociągu, tylko kupa złomu.

Zdzisław milczał. Potem wrócił do swojego zajęcia. Dziewczyna nie odstępowała

go na krok.

– Myślisz, że mówił prawdę? – zapytał po pewnym czasie.

Wzruszyła ramionami. Od wczorajszego spotkania z nim nie odezwała się ani

słowem.
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– Pamiętasz, skąd się tu wzięłaś?

Kopnęła ścianę.

– Już dobrze. Nie będę więcej pytał.

Przez resztę dnia oznaczali domy.

Kiedy się obudził, Edward stał nad nim z zakrwawionym nożem w ręku i śmiał się jak

opętany.

Zdzisław zerwał się na równe nogi.

– Nie bój się – uspokoił go Edward. – Dziewczynie nic nie jest. To ja.

I pokazał mu otwarte żyły.

– Chciałem to zakończyć. – Znów wybuchnął szaleńczym śmiechem. – Ale nic

z tego. Krew zaraz krzepnie. Tu nie można umrzeć. Można tylko umierać, umierać

i umierać.

Zdzisław rzucił się na niego i wyrwał nóż. Potem wytarł go do połysku szmatami

z legowiska.

– Wypierdalaj stąd – powiedział. – I żebym cię tu więcej nie widział.

Edward spoglądał na niego szeroko otwartymi oczami.

– Pomóż mi – wyszeptał.

– Won!

Edward odwrócił się w milczeniu i wyszedł pospiesznie, trzaskając drzwiami

baraku. Dziewczyna widziała przez okno, jak biegnie na oślep. Poruszyło ją to.

Znalazła go pod tą samą ścianą co przedtem. Siedział skulony, ściskając dłońmi

kolana tak mocno, że aż chrzęściły kłykcie.

Uklękła i przytul i ła go.

Długo płakali razem, tuląc się w ramionach. Gdy przestal i , przez chwilę siedziel i

obok siebie w milczeniu.

– Jego syn popełnił samobójstwo – powiedziała w końcu dziewczyna.

Edward trzasnął się otwartą dłonią w czoło, jakby chciał siebie ukarać.

– To dlatego przeszukuje całe miasto – rzekł później, gdy już szl i ul icą. – Chce go

odnaleźć.

Dziewczyna (twierdziła, że ma na imię Luiza, choć mówiła to bez większego

przekonania) zatrzymała się przed jednym z domów.

– Tu spała ta para. Nie wiesz, czy nadal tam są?
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Edward zapukał do drzwi, a gdy nikt nie odpowiedział, nacisnął klamkę. Drzwi

były zamknięte na klucz. Zaczął się dobijać, ale wewnątrz panowała całkowita cisza.

– Może gdzieś poszli .

Ledwie wyrzekł te słowa i odsunął się od drzwi, te wypadły z zawiasów i wylała

się przez nie autostrada z wrakami. Oboje odskoczyli , a droga przetoczyła się obok

nich i zniknęła we mgle.

– Widziałeś ich twarze? – szepnęła dziewczyna.

Wiedział, że mówi o trupach wewnątrz wraków.

– Tak. To oni.

Do wieczora nie wyrzekli już ani słowa.

Edward od rana był w fazie maniakalnej, więc kiedy zobaczył, że chłopak trzyma

w ręku nóż Zdzisława, z miejsca doskoczył do niego.

– Co mu zrobiłeś, gnoju?

Chłopak uniósł głowę znad stołu, nie wypuszczając noża z ręki.

– Wyluzuj pan! – zdenerwowała się narzeczona. – Znaleźl iśmy nóż na drodze,

razem z tym. – Pokazała kłębek fioletowej wełny.

– Kiedy?

– Dziś rano.

Chłopak powrócił do krojenia chleba. Edward nie mógł patrzeć na tnące miąższ

ostrze.

– Gdzieście to znaleźl i?

– Pokażę. – Narzeczona nie bała się szaleńca. Może dlatego, że była z nim ta

dziewczyna.

Przeszl i ki lkanaście metrów.

– O, gdzieś tutaj. W domu, w którym nocowaliśmy, znaleźl iśmy bochenek chleba.

Trochę czerstwy, ale dobry. Bez noża byłoby trudno go podziel ić.

Edward rozejrzał się. W bezpośrednim sąsiedztwie tylko dwa domy nie miały

sznurków na drzwiach. Niestety oba okazały się zamknięte na klucz.

– Idę go szukać. Ty zostań – zwrócił się do Luizy. – Pilnuj ich.

Chciała zaoponować, ale wiedziała, że to na nic.

– Bądź ostrożny.

Zaśmiał się sarkastycznie, choć bez złośl iwości.
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Kiedy wrócił po godzinie, dziewczyna siedziała z tamtymi przy stole.

– Nigdzie go nie ma. Byłem w baraku, zaglądałem do różnych drzwi. Niech to

szlag! Nie po to ratowałem mu dupę, żeby mi teraz znikał.

Edwardowi trzęsły się ręce. To pewnie od zaglądania w te drzwi, pomyślała.

– Proszę. – Chłopak wskazał leżącą na stole skrojoną ćwiartkę chleba. – To dla

pana.

Chciał odrzucić dar, ale słowa nie przeszły mu przez gardło. Nie jadł od wielu dni.

Narzeczona podała mu kubek wody.

– Co z was tacy samarytanie?! – żachnął się.

Chłopak wzruszył ramionami.

– Odkąd tu przyszl iście, nic nas nie zaatakowało. Żadnej autostrady, żadnego

nożownika, wisielca, nic.

– Wisielca? – Edward nadstawił uszu.

Chłopak się spłoszył. Cholera! Miał o tym nie mówić narzeczonej.

– Znaczy. . . Zdawało mi się, że widziałem w jednym domu. . .

– To na pewno syn Zdzisława – wtrąciła pospiesznie Luiza. – Pamiętasz, gdzie to

było?

Pokręcił głową.

– A tak w ogóle to coście za jedni? – zapytał agresywnie Edward. – Skąd się tu

wzięl iście?

Młodzi ludzie zmarkotniel i .

– Nie pamiętają – powiedziała cicho Luiza. – Nie znają nawet swoich imion.

Obudzil i się na wzgórzu za miastem.

– Na wzgórzu? Tu jest jakieś wzgórze?

Narzeczeni pokiwali głowami.

– Traficie tam?

– Trzeba iść główną ulicą, aż się wyjdzie.

– To daleko?

– Chyba tak.

Edward milczał przez chwilę.

– Jutro ruszamy – rzekł w końcu.

– A Zdzisław? – zapytała Luiza.

– Zdzisław, Zdzisław! – zdenerwował się. – Może już dawno go tu nie ma. Może
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odnalazł syna, poszedł z nim. Tu wszystko jest loterią. Raz drzwi otwarte, raz

zamknięte. Raz dom czysty, raz z pułapką. Musimy stąd uciekać, hen, na wzgórze.

Zgodzil i się.

Wyszedł przed dom, żeby jej nie zbudzić, i zgiął się wpół pod ścianą. Wyrzygał

chyba wszystkie flaki, nim dołączyła do niego.

– Też rzygasz? To ten cholerny chleb. Strul i nas.

Nie mógł dalej mówić, bo chwycił go skurcz. Luiza uklękła przy nim, cała zbolała,

ale jeszcze przytomna. On sam tracił już świadomość, tracił kontakt. Świat docierał

do niego jak przez watę, połowa umysłu była gdzie indziej, na tym pięknym wzgórzu

nad miastem. Trząsł się z zimna, wyczerpania, odwodnienia. Nie chciał tu być. Już

nie chciał tu być.

Ona też drżała i krztusiła się, ale wiedziała, że musi coś zrobić. Woda. Znaleźć

wodę. Przeczołgać się na drugą stronę ulicy, do młodych.

– Wszystko będzie dobrze. – Pogłaskała go po rozpalonym czole. – Przyniosę ci

wody.

Jęknął coś. Chyba chciał ją zatrzymać.

– Nie przeżyjemy bez wody. Wrócę. Wytrzymaj.

Wstała, trzymając się ściany, ale skurcz znowu rzucił ją na kolana. Na

czworakach przeczołgała się przez zamgloną ulicę i zawisła na klamce domu

młodych. Może została im jakaś woda od wczoraj.

Wewnątrz panował półmrok. Od razu poczuła, że jest źle. Młodzi leżel i na

podłodze w kącie, obejmując się spazmatycznie. Któreś charczało. Powietrze

cuchnęło chorobą.

Dzbanek po wodzie leżał przewrócony. Na dnie pozostał łyk. Wypiła, nim zdążyła

pomyśleć o Edwardzie i tej dwójce.

– Idę do hydrantu – wyszeptała ochryple, nie wiedząc, czy ją słyszą.

Na stole leżał motek fioletowej wełny. Po chwil i wahania włożyła go do kieszeni.

A nuż się przyda.

Hydrant stał w bocznej ul iczce, o jakieś sto metrów od miejsca, w którym się

znajdowali . Dla kogoś czołgającego się z dzbankiem w ręku i cierpiącego na

nawracające torsje była to wyprawa na Księżyc. Pytanie, jak wrócić z pełnym

dzbankiem, jeśl i uda się nabrać wody, pozostawało otwarte.
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W kratce odpływowej pod kranem zobaczyła twarz. Była poszatkowana prętami,

ale Luiza wiedziała, że pozorom nie można ufać. Oprawca – rozpoznała go od razu

po łomotaniu serca, które w niej wywołał – mógł w każdej chwil i wyskoczyć

i dokończyć dzieła.

Przygniotła kratkę kolanem. Rękoma uwiesiła się na dźwigni hydrantu, ale była

zbyt słaba, by go uruchomić. Wzięła głęboki oddech, objęła rękoma hydrant,

postawiła na ziemi jedną, potem drugą stopę. Podźwignęła się nadludzkim

wysiłkiem, mówiąc sobie, że robi to dla Edwarda, bo dla siebie nie była gotowa na

takie poświęcenie.

Odstąpiła od kratki, ignorując obleśny uśmieszek gwałciciela. Gnij tam, gnoju, gni j na

wieki. Całym ciężarem ciała naparła na dźwignię hydrantu. Strumień wody siknął

w twarz pod kratą. Dzbanek stał obok.

Zaklęła. Popchnęła go stopą ku środkowi kratki. Gdy ponownie puściła strumień,

dzbanek się przewrócił.

Edward, Edward – myślała tylko. Teraz rozumiała ludzi, którzy poświęcali się dla

innych. To było jak steryd, nadawało życiu nowy wymiar.

Uklękła na jedno kolano, postawiła dzbanek, podniosła się. Puściła wodę.

Tym razem ustał.

Tak, teraz przyszedł czas na rozstrzygnięcie kwesti i transportu. Pewne było, że

trzeba puścić hydrant i opaść z powrotem na cztery łapy. Sądziła, że wyrzygała już

wszystkie wnętrzności, ale gdy tylko upiła parę kropel z dzbanka, znów ją wzięło.

Dostała dreszczy. To pewnie przez ten ryj w kanale, pomyślała. Długo leżała, nie

mogąc wymyślić, jak przenieść dzbanek. Chyba straciła przytomność, bo gdy po

jakimś czasie podniosła głowę, twarzy w kanale nie było – pewnie tylko ją sobie

uroiła – a ona znalazła w sobie dość mocy, by wstać i nieść przez sto metrów na

wpół wypełniony wodą dzbanek, tylko lekko się zataczając.

W pierwszej chwil i pomyślała, że się spóźniła. Ale Edward żył. Oddychał ciężko,

leżąc zwinięty w kłębek tam, gdzie go zostawiła. Włosy miał posklejane od potu.

Delikatnie uniosła mu głowę. Spojrzał zmęczonym wzrokiem, jakby chciał, żeby

mu dała spokój. Gdy jednak przechyliła dzbanek, otworzył usta. Pił łapczywie.

Próbował coś powiedzieć, zakrztusił się, nie mógł złapać tchu. Odstawiła dzbanek

i próbowała przechylić mężczyznę przez kolano, żeby wisiał głową w dół. Był ciężki.

Kaszlał i kaszlał, potem znów zaczął wymiotować. Poszarzał na twarzy, z oczu ciekły
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mu łzy. Dziewczyna trzymała go ostatkiem sił, aż uginająca się pod ciężarem noga

ustąpiła i tylko ręce zdążyły przytrzymać chorego, by zamortyzować upadek. Edward

zwalił się w kałużę własnych wymiocin i flegmy, a ona mogła tylko klęczeć przy nim,

głaskać go po głowie i szeptać, szeptać szeptać. Bała się, że mężczyzna umrze, ale

jeszcze bardziej bała się tego, że będzie tak konał w nieskończoność. Wyrzucała

sobie absurdalnie, że go nie ochroniła. Przed kim? Przed czym?

W końcu przestał wymiotować i leżał, oddychając ciężko. Jeszcze od czasu do

czasu brał go kaszel, ale ataki były coraz krótsze i słabsze. Płuca podjęły zakłóconą

pracę.

– Tyle razy chciałem umrzeć – wychrypiał Edward, gdy już mógł. – Gdybym

wiedział, że to takie straszne, wolałbym żyć.

Obmyła mu twarz wodą z dzbanka. Na dnie pozostało jeszcze kilka łyków. Kiedy

się upewniła, że z Edwardem wszystko w porządku, powiedziała:

– Muszę zajrzeć do młodych. Kiepsko z nimi.

Milczał przez chwilę, rozważając swoje wcześniejsze oskarżenia.

– Wydawali mi się zbyt grzeczni – rzekł w końcu.

Rozumiała to. Sceptycyzm był także jej bronią, ale zwykle pozostawiała furtkę

wiary nieznacznie uchyloną.

– Są zakochani. Miłość zbawia.

Milcząc, przeczył jej wzrokiem.

Była już trochę silniejsza, mogła wstać i przejść na drugą stronę, niosąc w ręku

dzbanek. Młodzi leżel i tak, jak ich zostawiła, ale oddychali już w miarę równo i byl i

przytomni.

Wlała w nich resztkę wody.

– To ten chleb – powiedziała. – Coś z nim było nie tak.

Otworzyła okno i posiedziała przy nich przez chwilę.

– Muszę wracać – rzekła potem. – Edward bardzo cierpi. Przyjdziemy do was,

kiedy będzie miał dość sił.

Nagle zrozumiała, że żadne z nich nie umrze, że przetrzymali . Że będą musiel i

nadal krążyć po tym mieście, szukając jakiegoś wyjścia lub sensu. Ale przypomniała

sobie o wzgórzu i pomyślała, że może jeszcze nie wszystko stracone.

*
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W miarę dochodzenia do siebie odzyskiwali świadomość konwencji .

– Daleko ten hydrant? – zapytał Edward.

Rozłożyła ręce.

– Przecież wiesz. Daleko, bl isko. Zależy.

Dotarl i w miarę szybko. Po drodze zaglądali do domów w poszukiwaniu czystych

ciuchów. Tylko raz chciał na nich wyskoczyć dusiciel , ale Edward zasłonił Luizę

własnym ciałem i wepchnął go z powrotem do środka.

Znaleźl i jakieś gacie, spodnie, swetry. Ciekawe, pomyślała, że przez te wszystkie

dni nie przebieral iśmy się i byl iśmy czyści. Dopiero ten chleb.

Umyli się pod hydrantem. Edward bez żenady rozebrał się przy niej do rosołu;

tyle tylko, że odwrócił się tyłem. Ona była bardziej wstydl iwa: nabrała wody do

dzbanka i poszła się myć za dom. Później tylko opłukała pod strumieniem twarz

i włosy. Edward przytrzymał dźwignię.

Umyci i przebrani uznali , że mogą się już pokazać młodym.

Ci jednak spali . Tym razem w łóżku, zdrowym snem.

– Chodźmy poszukać Zdzisława – rzekł Edward.

Jego wzrok padł na leżący na stole nóż. Podniósł go, przez chwilę obracał

w rękach, potem oddał Luizie.

– Jest twój.

– Mój?

– Znalazłem go w domu, w którym spotkaliśmy się po raz pierwszy. Pamiętasz,

otworzyłem drzwi, a ty wybiegłaś. Przestraszyłaś się czegoś.

Zastanawiała się przez chwilę.

– Nie pamiętam żadnego noża. Napadł mnie jakiś facet, dusił paskiem, chyba

chciał zgwałcić. Dalej pustka. Nie wiem, jak długo siedziałam w tym domu, zanim

mnie wypuściłeś.

– Weź go – nalegał. – Wiesz, co ja. . .

Wzięła.

Chodzil i chyba ze dwie godziny, ale znaleźl i tylko trochę ciuchów, które wzięl i dla

młodych, i harmonijkę ustną, w którą Edward zaczął namiętnie dmuchać.

Kiedy wrócil i , młodzi kręcil i się już po obejściu.

– Przynieśl iśmy wam ciuchy – powiedziała Luiza.

Dopiero wtedy się speszyli , jak cesarz, który usłyszał, że jest nagi.
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– Dajcie spokój. My wyglądaliśmy jeszcze gorzej. Woda jest w hydrancie,

niedaleko. Oporządźcie się i pryskamy stąd.

Wymamrotal i coś i poszl i .

– Co teraz? – zapytał Edward.

– Spróbujemy znaleźć to cholerne wzgórze.

Pokiwał głową, chociaż widziała, że coś go gryzie.

Wrócil i młodzi, przebrani i świeżutcy, ale niespokojni.

– Deszcz idzie z tamtej strony. Ściana wody.

Schowali się w najbl iższym domu, zaryglowali drzwi i okna. Deszcz istotnie

przyszedł. Lał i lał, zawzięty jak jeszcze nigdy w tym mieście. Po godzinie wiedziel i

już, że nigdzie dziś nie pójdą.

– Chodźmy spać – rzekł w końcu chłopak. – Przyda się odpoczynek przed

wędrówką.

Budynek miał stryszek, a właściwie półeczkę pod sufitem, na którą wchodziło się

po drabinie. Młodzi wspięl i się na górę, starszym pozostawiając dół. Edward zwinął

się w kłębek na derce pod drzwiami, oddając łóżko Luizie.

Nawet nie wiedziała, kiedy zmorzył ją sen. Monotonny szum wody usypiał; poza

tym czuła się bezpieczna z tym Edwardem przy drzwiach. Tym większe było jej

zdziwienie, gdy po przebudzeniu nie ujrzała go w tym miejscu.

Deszcz tymczasem minął. Wyszła przed dom. Było mokro i mgliście, ale to

w mieście nie dziwiło. Mogliby iść, gdyby ten przeklęty Edward nie zniknął. Co on

kombinował? Już wczoraj był niewyraźny, cholera. Czuła, że tym razem nie chodzi

o Zdzisława.

Ślady jego butów odchodziły w stronę przeciwną do tej, która miała wieść ku

wzgórzu. Luiza zabrała nóż i kłębek. Zastanawiała się, czy nie obudzić młodych, ale

w końcu machnęła ręką i poszła. Poczekają.

Rzadko się zdarzało, by domy w tym mieście miały otwarte na oścież drzwi, więc

kiedy taki ujrzała – w dodatku na ulicy, którą przemierzyła już wielokrotnie – po

prostu musiała zajrzeć.

Nie zabawiła tam długo. Zrobiła to, co wydawało jej się słuszne. Kiedy siedzący

nieruchomo mężczyzna podniósł na nią oczy, nie dało się z nich wyczytać ani

wdzięczności, ani potępienia. Zresztą nie l iczyła na wdzięczność.

Schowała nóż do kieszeni i dalej szła po śladach Edwarda. Wkrótce stało się
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jasne, dokąd zmierzają.

Siedział w poczekalni dworcowej i grał na swoich organkach.

– Zaraz ci ten sufit spadnie na głowę. – Wskazała popękane płyty.

– Wiesz, że nie można mnie zabić – przypomniał jej .

Pokiwała głową.

– Co się stało?

– Ten deszcz. . . To przeze mnie. Miasto nigdy mnie nie wypuści. Musicie wiać

sami.

– Dlaczego?

– Jesteście niewinni.

– Winni, niewinni. Tu nie ma sędziego. Prawie zwalczyl iśmy koszmary, trzymając

się razem, a teraz tchórzysz z powodu głupiego deszczu? Zresztą już nie pada.

Przesiedziel i w ciszy kolejny kwadrans. Chciała mu powiedzieć o tym, co się

wydarzyło w tamtym domu, ale nie potrafiła. Może się bała, że nie uwierzy. A może –

że uwierzy. Ale chyba najbardziej bała się, że to nic nie zmieni.

W końcu odważyła się przerwać milczenie. Głos zabrzmiał dziwnie, metal icznie,

jakby to mówił ktoś obcy.

– Gdybyś zobaczył, uwierzyłbyś?

– W co?

– Że ktoś. . . taki jak ty. . . może wejść na wzgórze?

Wzruszył ramionami.

– Tu nie ma nikogo takiego.

– Chodź!

Ujęła go pod rękę.

Dwie postacie wolno posuwały się we mgle. Starszy mężczyzna podtrzymywał

młodszego, bladego i wymizerowanego. Gdy słabł, tamten próbował przejmować

dowodzenie, choć ledwie trzymał się na nogach. Zataczali się i potykali , ale szl i

przed siebie, nareszcie wolni.

Gdzieś za nimi, niezbyt daleko, ale odcięci ścianą mgły, stal i w otwartych drzwiach

pustego domu ci dwoje. Luiza podniosła z podłogi kawałek sznura.

– Spójrz!

Nie wiedział, dlaczego w końcu z nią poszedł. Chyba się bał, że będzie mu tak
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truła w nieskończoność.

Druga część sznura wisiała przywiązana do belki. Końcówka kołysała się lekko.

– Wisielec? Uwolniłaś go?

– Syn starego.

– Skąd wiesz?

– Był tu.

– Zdzisław?

Pokiwała głową.

– Siedział przy nim. Pewnie myślał, że nic się nie da zrobić.

– Kim ty jesteś? – zapytał nagle Edward.

Nie wiedziała.

– Wyszłaś z tego domu. Ugięłaś autostradę. Uratowałaś mnie, kiedy strułem się

chlebem. A teraz uwalniasz wisielca.

– Z tego domu?

Milczał.

– To jest dom, w którym mnie znalazłeś?

Machnął tylko ręką i usiadł w progu, rozdrażniony.

– Zaraz się okaże, że przez ten dom wchodzi się do miasta, jak w jakichś

cholernych bajkach – burknął po chwil i .

– Nie – powiedziała nagle. – Nie przez dom.

Ostrze przeszyło półmrok.

Po drugiej stronie kurtyny, która rozdzielała dwa światy, wszystko jej się

przypomniało.

Cofnęła się, ze strachem popatrzyła mu w oczy.

– Ja nie mogę tam wrócić.

– Sama widziałaś. Twoje mieszkanie nie jest jeszcze gotowe.

Tak było. Poprzedniej nocy dotarl i na wzgórze. Wszystko tam stało przygotowane

na przyjęcie młodych, Zdzisława z synem i Edwarda, ale z jej domem budowniczy

był daleko w polu. Ledwie zdążył wylać fundamenty.

Edward odprowadził ją do miasta. Poszedłby z nią i dalej, pomógł postawić

pierwsze kroki, ale tamta strona już go nie chciała. Gdy tylko Luiza rozpruła nożem

kurtynę i przeszła, dziura natychmiast się zasklepiła.
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Ale już po chwil i ona była tu z powrotem i szlochała w jego ramionach.

– Nie zniosę tego.

Wiedziała, że musi. Że jest potrzebna po tamtej stronie. I że gdzieś tam, u kresu

nocy, prawdopodobnie wstaje już słońce.

– Poczekam tu na ciebie – powiedział. – Pójdziemy na wzgórze razem, gdy

dokończysz swoje sprawy.

– To może potrwać.

Uśmiechnął się.

– Mam czas.

2005
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Zimą w barze mlecznym śmierdzą bezdomni. Jedzenie obiadu staje się wtedy

sprawą znacznie bardziej skomplikowaną, trzeba bowiem wynaleźć sposób na

pokonanie tego smrodu, a przynajmniej zredukowanie go do rozmiarów

pozwalających swobodnie zajadać kaszę gryczaną z sosem myśliwskim

i buraczkami i mieć z tego należytą przyjemność. Zuzanna K. nabyła właśnie swój

ulubiony posiłek i odebrawszy go jęła rozglądać się po sali , szukajac miejsca

oferującego szansę spełnienia powyższego postulatu. Znalazła je w kąciku

stanowiącym doskonały punkt obserwacyjny, co zadowalało ją podwójnie: raz, że

daleko od bezdomnych, a dwa, że można się zatracić w obserwacjach i zapomnieć

o niedogodnościach towarzyszących aktowi konsumpcji .

Podczas gdy akt się dokonywał, oczy Zuzanny wędrowały od stol ika do stol ika,

przyglądając się jedzącym ludziom. Próbowała odgadnąć motywy, które skłoniły

każdą z obecnych tu osób do spożywania obiadu w tym przybytku. Ona sama nie

zawsze miała czas i ochotę na gotowanie w domu, a takie miejsca jak to wydawały

się stworzone specjalnie dla niej. Można tu było jeść lewą ręką nie ściągajac na

siebie pełnych dezaprobaty spojrzeń sąsiadów, wypluwać ziarenka pieprzu, obracać

talerzem w tę i we w tę i czuć się równie swobodnie jak we własnej kuchni.

Od stol ika do stol ika wędrował również chłopiec, zbierajac do woreczka fol iowego

pozostawione na talerzach resztki. Szedł potem do kuchni i oczyszczał

z pozostałości naczynia, które zostały już wyniesione, ale nie trafiły jeszcze do

zlewu. Personel wydawał się go znać. Chłopiec był porządnie ubrany, a jego twarz

zdradzała intel igencję i dobre pochodzenie. Trudno było powiedzieć, i le ma lat: może

piętnaście, a może dwadzieścia. Wypełniał swoje zadanie ze swobodą kogoś, komu

Pożeracz
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nikt nie powiedział, że to, co robi, może być postrzegane jako dziwne, a nawet

upokarzające. Pewnie ma psa albo jakieś inne zwierzę, pomyślała Zuzanna. Nie

uspokoiło jej to jednak, nie pozwoliło skoncentrować się na kaszy i buraczkach.

Intrygowało ją, jak można tak się poniżać dla głupiego zwierzaka.

Kilka dni później zobaczyła go znowu. Za trzecim razem skonstatowała, że

przychodzi zawsze o tej samej godzinie, i postanowiła dostroić się do jego

harmonogramu. Wymyśliła też fortel, który miał jej pomóc w nawiązaniu rozmowy.

Z natury była bardzo nieśmiała wobec mężczyzn, ale ten był jeszcze chłopcem i nie

odczuwała skrępowania. Zostawiła na talerzu trochę kaszy i czekała, aż znajdzie się

w pobliżu jej stol ika. Kiedy podszedł, aby zebrać resztki z sąsiedniego, wstała, zdjęła

z wieszaka kurtkę i powoli zaczęła się ubierać.

Zgarnąwszy, co było do zgarnięcia z poprzedniego stołu, zerknął w kierunku jej

talerza, a potem przeniósł wzrok na nią. Skinęła głową przyzwalająco.

– Po co ci tyle jedzenia? – zapytała, gdy zrzucał odpadki do worka.

– Karmię Pożeracza – wyjaśnił bez mrugnięcia okiem.

– To pies?

– Nie. – Pokręcił głową, jakby zdziwiony pytaniem. – Pożeracz.

Co za dziwny dzieciak, pomyślała. Albo kpi sobie z niej, albo jest niespełna

rozumu. Skłaniała się raczej ku tej drugiej hipotezie, choć wyraz twarzy Chłopca

i cała jego postać zdawały się przeczyć takiej diagnozie.

Od tamtej pory zaczął się do niej odnosić z pewną rezerwą, która sugerowała, że

ma jej za złe zadawanie głupich pytań. Pożeracz wyraźnie stał pomiędzy nimi i nie

miał najmniejszego zamiaru ruszyć się stamtąd. Przez kilka tygodni Chłopiec

w ogóle nie podchodził do jej stol ika. Próbowała go zwabić, pozostawiając na talerzu

co smaczniejsze kąski, pozostawiając coraz więcej, aż w końcu zaczęła kupować

jedzenie tylko dla Pożeracza. Chłopiec jednak ignorował ją i niejednokrotnie

obiecywała sobie, że przestanie tam przychodzić; że zacznie żywić się w innym

barze albo w domu. Ale nie mogła. Cała ta sprawa z Pożeraczem zupełnie odebrała

jej apetyt, tak że zostawianie obiadu nie stanowiło dla niej żadnego problemu, nawet

w przypadku kaszy z buraczkami.

Pewnego razu wyjechała na tydzień w sprawie służbowej. Miała nadzieję, że

Chłopiec zauważy jej nieobecność i będzie żałował swojego postępowania, myśląc,

że zrezygnowała. Kiedy wróciła, kupiła obiad i zasiadła do stołu z mocnym
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postanowieniem zjedzenia go do ostatniego kęsa. Chłopiec już tam był: jak zawsze

wędrował od stol ika do stol ika, zbierajac resztki, ale wydawał się bardziej

niespokojny niż zwykle. Zebrał chyba ze dwa razy tyle co dawniej, a jednak ciągle

się czaił, żeby uszczknąć coś jeszcze. Kiedy już wszystkie źródła się wyczerpały,

podszedł do jej stol ika i patrzył na nia wyzywająco.

– Co, Pożeracz zwiększył przerób? – zapytała z kpiną w głosie.

– Żre jak świnia – powiedział.

Zgrywał chojraka, ale była w nim desperacja człowieka stojącego nad przepaścią.

Zuzanna pomyślała, że zmienił się od czasu, gdy zobaczyła go po raz pierwszy.

Wyszli razem z baru.

– Chcę zobaczyć Pożeracza – powiedziała.

– Nikt oprócz mnie nie może go oglądać – odrzekł twardo. – Tylko ja potrafię go

ujarzmić, bo jestem jego panem. Biada innym, jeśl i się z nim zetkną.

– Zawsze jest ci posłuszny? – zapytała.

Puścił pytanie mimo uszu, ale odniosła wrażenie, że się zaczerwienił.

– Tu mieszkam – powiedział i odbił w lewo.

Widziała, jak wystukuje kod na domofonie i wchodzi do klatki, skrupulatnie

zamykajac za sobą drzwi.

Od tamtej pory nie mogła się uwolnić od myśli o Pożeraczu. Chłopiec przychodził

do baru coraz wcześniej i zbierał coraz więcej jedzenia, a mimo to z każdym dniem

stawał się bardziej nerwowy. Nigdy nie zbierał resztek z jej talerza, zanim nie

opuściła baru. Ani razu na nią nie spojrzał: jego wzrok prześl izgiwał się po niej, jakby

jej nie zauważał, co dowodziło czegoś wręcz przeciwnego. Dodatkowym

przeciwnikiem w jego desperackiej walce o wykarmienie Pożeracza stała się

Bezdomna Babcia, która – być może idąc za jego przykładem – także zaczęła

pielgrzymować między stołami i zbierać resztki jedzenia. Kiedy ją na tym

przyłapywał, zabierał jej worek i przywłaszczał go sobie.

Pewnego razu się spóźnił. Zuzanna była zaniepokojona, czy nic mu się nie stało,

ale czekała cierpl iwie. Przybiegł wreszcie, w chwilę po tym, jak Babcia, zebrawszy

wszystko, co było do zebrania, opuściła bar, unosząc ze sobą cenny łup. Było już

późno i w barze pozostało niewielu kl ientów. Chłopiec był roztrzęsiony, usiłował

zebrać to, co jeszcze się dało, ale była to kropla w morzu potrzeb Pożeracza.

Miotając się między stołami, przez nieuwagę spojrzał prosto w oczy Zuzanny, która
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zbierała się do odejścia, by dać mu sposobność do napełnienia worka kaszą

z buraczkami. Wypuścił worek z rąk i wybiegł z baru. Zuzanna pobiegła za nim,

wiedziona impulsem, nie usiłujac się kryć. Wbiegł do klatki, ale nie tracił czasu na

domykanie drzwi, co pozwoliło jej wbiec tam za nim, podążyć za tupotem nóg na

schodach i zobaczyć, jak przed nosem zatrzaskują jej się drzwi na pierwszym

piętrze.

Usiadła na schodach, czekając ciągu dalszego, ogarnięta pragnieniem ujrzenia

Pożeracza tak przemożnym, że aż przyprawiało ją o drżenie. Ledwo drzwi

zatrzasnęły się za Chłopcem, z wnętrza zaczęły dobiegać odgłosy przypominające

walkę psów albo ścieżkę dźwiękową z fi lmu Godzilla contra Gigant.

Po dość długiej szamotaninie hałasy umilkły nagle. Przez chwilę za drzwiami

panowała głucha cisza, od której serce zamierało, ale wkrótce zabrzmiały kroki,

szczęknęła zasuwa i drzwi się otworzyły. Stał w nich Chłopiec. W półmroku, który

panował na klatce schodowej, Zuzanna widziała go niemal dokładnie takim, jakiego

pamiętała.

grudzień 1 997
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A jednak postanowił odejść. Próbowałem go namawiać, by został, ale on już podjął

decyzję. Chociaż – mówił – nigdzie przedtem nie było mu lepiej niż u nas, i pewnie

nigdzie potem też nie będzie. Mimo to coś gnało go naprzód, dalej.

Rozumiałem go. Pamiętałem dzień, w którym się tu zjawił; zresztą trudno było nie

pamiętać, przecież minęło od tej pory zaledwie kilka tygodni. To niewiele, ale dla nas

– dla niego i dla mnie – były to całe wieki. Zdążyliśmy się naprawdę nieźle poznać.

I zaprzyjaźnić. Chyba.

Zjawił się któregoś wiosennego, chłodnego jeszcze ranka. Nikt nie wiedział, skąd

przychodzi, ponieważ do wioski prowadziła tylko jedna droga, która dopiero w lesie

rozgałęziała się na mnóstwo ścieżek rozbiegających się we wszystkich kierunkach.

Nazywaliśmy to miejsce Kałamarnicą. Innych dróg nie było, gdyż z trzech stron

wioskę otaczały niemożliwe do przebycia skały. Dlatego, jak już wspomniałem, nikt

nie wiedział, skąd przybywa ten nieznajomy chłopak.

Graliśmy właśnie w piłkę na polu starego Zrhthuthj, kiedy ktoś zawołał: „Patrzcie,

nowy!” – i wszystkie głowy zwróciły się w stronę drogi, a piłka, podskakując radośnie,

wyskoczyła w aut.

– Hej – powiedział nowy i uśmiechnął się.

– Hej – odpowiedziel iśmy. – Kopnij się po piłkę.

– OK. – Zrzucił plecak i poszedł. Wrócił biegiem, prowadząc piłkę lewą nogą.

Wpadł na boisko, kiwnął Thurthrj i popędził na naszą bramkę.

– Stój! – wrzeszczeliśmy ze śmiechem, próbując go powstrzymać, ale on okiwał

już dwóch następnych graczy i wpadł na pole karne. Hjrthj, nasz bramkarz, rzucił się

szczupakiem i złapał go za nogę. Nowy przewrócił się, a ja przeskoczyłem nad nim,

Prawdziwe imię
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wyłuskałem piłkę i wybiłem ją na róg. Wszyscy pokładaliśmy się ze śmiechu, nowy

też. Nigdy potem nie widziałem go równie szczęśliwego jak wtedy, przez tę krótką

chwilę, zanim jeszcze padło owo nieszczęsne dla niego pytanie:

– Jak się nazywasz?

Dźwięków, które zabrzmiały w odpowiedzi, nie powtórzyłby chyba nawet sam

diabeł. Najbl iższe, co byliśmy w stanie wyartykułować, to Rhjh Brrr. Coś w tym stylu.

Brrr. . . Ale nowy z rezygnacją pokręcił głową.

– Tak myślałem. Odkąd umarła moja mama, nie spotkałem nikogo, kto potrafiłby

wymówić moje imię, nie mówiąc już o nazwisku. Nikogo. – Zwiesił głowę.

Zrobiło nam się go żal.

– Nie martw się, Rhjh. – Thurthj położył mu dłoń na ramieniu. – My cię lubimy

nawet bez imienia.

Nowy uśmiechnął się przez łzy.

– Chcecie, żebym został?

– Jasne! – wykrzyknęliśmy chórem. Naprawdę chciel iśmy.

I nowy został. Ponieważ nie miał gdzie mieszkać, namówiłem mamę, żebyśmy

wzięl i go do siebie. Wkrótce przestał być nowym, a stał się Rhjh, pełnoprawnym

członkiem naszej społeczności. Wydawało się, że zaakceptował to imię, rozumiejąc,

iż nikt z nas, choćbyśmy nie wiem jak się staral i , nie jest w stanie wymówić

prawdziwego. Gdyby nazywał się Rghtj , Rgkjk, no, niechby nawet Rhurjh, to

rozumiem. Ale tak? Nawet nauczyciele w szkole, kiedy sprawdzali obecność,

wyczytywali go jako Rhjh Brrr. . . Z początku trochę się na to krzywił, ale potem

przestał. Myślel iśmy, że już się z tym pogodził, aż tu nagle. . .

Nagle, któregoś dnia, nie wrócił do klasy po dużej przerwie. Zniknęła też jego

torba. Ponieważ byłem jego najbl iższym kumplem, udało mi się uprosić nauczyciela,

abym mógł pójść go poszukać. Fakt, że w planie był akurat sprawdzian z matmy, ale

Rhjh nie należał do tych, którzy uciekają z tak błahych powodów. Ja, owszem.

Czasami. Ale tym razem kierowała mną jedynie – no, prawie jedynie – obawa

o przyjaciela.

Wiedziałem, dokąd mógł pójść. Było takie miejsce na skraju lasu, nad

strumykiem, w którym często przesiadywał. Rhjh lubił obcować z przyrodą, a poza

tym był marzycielem. Sam układał bajki i opowiadał je nam, jeśl i bardzo mocno go

o to prosil iśmy. Były wspaniałe.
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Znalazłem go nad strumykiem. Był jakiś smutny, bardziej zamyślony niż zwykle.

Zapytałem, co mu jest. Zwlekał z odpowiedzią. W końcu przyznał mi się, że

postanowił odejść.

– Dlaczego?? – Nie mogłem zrozumieć. – Zawsze myślałem, że ci się u nas

podoba.

Pokiwał głową.

– Widzisz, Grthrj – powiedział – to okropne uczucie, kiedy wiesz, że nikt nie

zawoła cię po imieniu, nie nazwie cię tym jedynym słowem, które naprawdę należy

do ciebie. Odkąd umarła moja mama, odwiedziłem dziesiątki miast i wsi. Miałem

dziesiątki imion, ale już nigdy nie usłyszałem tego jedynego.

I wtedy Rhjh wymówił je w przestrzeń. Raz, potem drugi. Nie słyszałem go od

dnia, w którym przywędrował do naszej wioski. Wtedy wydawało mi się odrażające,

teraz jednak dostrzegłem w nim coś odległego, tajemnego, podobnego do bajek

Rhjh. Poczułem nagle, że mogłoby unieść mnie w powietrze. Że u n os i mnie

w powietrze.

Równie nagle spadłem.

– Odejdę jutro rano – powiedział. – Powiemy twojej mamie, że idę odwiedzić

przyjaciół w Gdgrh, zgoda? Nie chcę, żeby ktoś jeszcze wiedział, że odchodzę.

Gdgrh było leżącym po drugiej stronie lasu miasteczkiem, odległym od naszej

wioski o kilka mil .

– OK. – Pokiwałem smętnie głową, widząc, że nic się nie da zrobić. –

Odprowadzę cię do Kałamarnicy.

– Nie.

Spojrzałem na niego pytająco.

– Pójdę sam. Tak będzie łatwiej – wyjaśnił. – Nam obu – dorzucił po chwil i .

Nie chciałem, żeby odchodził, ale rozumiałem go i miałem nadzieję, że gdzieś,

kiedyś, uda mu się znaleźć kogoś, kto będzie umiał zawołać go po imieniu. Po

prawdziwym imieniu.

Przypomniałem sobie, jak je wymawiał. Miałem je w głowie, ale to jeszcze nie to

samo, co umieć wypowiedzieć. Spróbowałem.

– Rhjh. . . Rjjh. . . – Paskudnie, ale wydało mi się, że mimo wszystko słychać jakąś

poprawę.

Nagle dopadł mnie szaleńczy pomysł. A gdyby tak nauczyć się je wymawiać?
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Ćwiczyć, ćwiczyć tak długo, aż wreszcie się uda? Już jest poprawa, a przecież mam

przed sobą całą noc!

Co dziwniejsze, wcale nie myślałem o tym, żeby zatrzymać Rhjh. Chciałem tylko

sprawić mu radość. I ta myśl pochłonęła mnie bez reszty.

Nocą, kiedy wszyscy już spali , wymknąłem się nad strumyk. Czułem, że to

miejsce najbardziej zbl iża mnie do Rh. . . do niego; że tam będzie mi najłatwiej.

Ćwiczyłem, ćwiczyłem przez kilka godzin, tworząc po drodze chyba z tysiąc nowych

imion. Rjhj, Rjh, Rhj. . . Prawie straciłem głos. Byłem już bliski poddania się, kiedy

nagle. . . Co takiego? O, kurde! Powtórzyłem. I jeszcze raz. I jeszcze.

Tak, to było ono! Miałem ochotę płakać z radości. Nauczyłem się wymawiać imię

mojego przyjaciela! Szeptałem je gwiazdom, lasowi, trawie. Strumyk szeptał wraz ze

mną.

Nareszcie!

Do domu wróciłem nad ranem, zmarznięty i strasznie, ale to strasznie zmęczony.

Położyłem się spać i zasnąłem prawie natychmiast, do ostatniej chwil i powtarzając

szeptem wyuczone imię, gdyż bałem się, że je zapomnę.

Kiedy się obudziłem, słońce było już wysoko na niebie. Sąsiednie łóżko stało

puste, starannie zaścielone.

Wpadłem do kuchni.

– Mamo, gdzie jest R. . . – Powstrzymałem się w ostatniej chwil i . – Gdzie on jest?

– Poszedł z samego rana. – Mama uśmiechnęła się w nieświadomości swojej. –

Nie chciał cię budzić, śpiochu.

Było południe.

Najpierw zamarłem, a zaraz potem wypadłem z domu jak szalony. Nie wiem, jak

to się stało, ale przebiegłem chyba z pięć mil nie zwalniając tempa, nie czując

zmęczenia.

Dopiero kiedy dopadłem Kałamarnicy, kiedy ujrzałem plątaninę macek-ścieżek,

i żadnego śladu po moim przyjacielu, żadnego znaku, którą z nich podążył – opadły

ze mnie wszystkie siły.

Stałem na środku Kałamarnicy, bezsilny i wściekły z rozpaczy.

– Ray! – krzyknąłem w głąb lasu. – Ray! ! !

– Rhjh? Rhjh??? – dopytywało się echo.

1 991
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Historia ta, spisana ręką brata Włodzimierza, niechaj służy za świadectwo. Działo się

to w roku 1 4 Powszechnej Tolerancji . Był mglisty zimowy ranek, deszcz siąpił lekko,

gdy z drzwi jednej z kamienic przy ul. Truflowej wybiegł człowiek w sutannie. Wiatr

wionął mu w twarz, sutanna załopotała, trzymana w ręku pozłacana kustodia

zakołysała się. Ci z czarnego mercedesa pojechaliby za nim nawet gdyby jej nie

miał. Od dawna obserwowali tego człowieka. Wiedziel i , że jest jednym z tych, którzy

roznoszą zarazę.

Brat Jerzy szedł szybko ulicą, nie oglądając się za siebie. Dzisiejsza misja była

najważniejsza ze wszystkich. Chodziło o starą kobietę, która do tej pory wzbraniała

się przed przyjęciem komunii . Ta kobieta była dla niego kimś szczególnym i choć od

dłuższego czasu nie kontaktował się z nią, by nie ściągnąć jej na kark policj i , teraz,

gdy jej godziny były policzone, musiał podjąć ostatnią próbę nakłonienia jej do

zmiany decyzji .

Czarny mercedes sunął powoli człowiekiem w sutannie.

– Co my tu robimy? – westchnął po raz kolejny jeden z policjantów w cywilu,

zaspany wysoki chudzielec.

Ten za kierownicą, starszy, nieco niższy i lekko pyzaty, wzruszył ramionami.

– Dokądś musi nas w końcu zaprowadzić. On albo któryś z pozostałych.

Wysoki pokręcił głową.

– Przestaję już w to wierzyć. Jaki on był, kiedyś?

Ramiona pyzatego znów uniosły się w górę, by opaść bezradnie.

– Normalny. Zresztą nie pamiętam. To było tak dawno.

Nie chciał wysilać głowy. I tak go bolała od niedosypiania. A teraz jeszcze ten

Sakrament
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Jurek, cholera, w co on się wpakował.

Aspirant miał na sobie ciemne okulary i doklejone wąsy, rzekomo po to, żeby

kolega z podstawówki go nie rozpoznał. Ale tak naprawdę miał już dość siebie i wolał

udawać, że on to nie on.

Pierwsze przypadki choroby zwanej syndromem Rosenkreutza – RK –

zanotowano w Stanach Zjednoczonych przed kilku laty. Aspirant nie wiedział, kim był

ów Rosenkreutz. Pewnie lekarzem, który opisał symptomy. Tacy to przechodzą do

histori i . A policjanci? Do histori i fi lmu, to owszem. Brudny Harry, porucznik Bull it…

Ech, życie, życie… Tak czy inaczej, medycyna była bezradna wobec choroby, bo

organizmy zarażonych rosenkreutzem stopniowo zaczynały funkcjonować w jakiś

przedziwny sposób – chorzy odzwyczajal i się od jedzenia i picia, mówiono nawet, że

nie muszą oddychać; a jednak wciąż funkcjonowali , choć z czasem jakby zaczynało

im brakować materi i . Wcale ich to zresztą nie martwiło. Miel i wszystko w dupie. Po

prostu przestawali się interesować tym światem. Nie umieral i – stawali się coraz

bardziej niewyraźni, aż w końcu można było ich zdmuchnąć. To zresztą też ich nie

martwiło.

Brat Jerzy przebiegł przez pasy koło Okrąglaka wprost przed nosem czarnego

mercedesa, który na szczęście jechał dość wolno, by zahamować. Ksiądz uniósł

dłoń w przepraszającym geście. Sprawiało to wrażenie, jakby błogosławił tych

w środku.

– Fuck! – zaklął chudy młokos.

– Fuck – przytaknął pyzaty.

– Co teraz? – zapytał posterunkowy.

– Pstro.

Ulica Kremówek Papieskich, w którą skręcił śledzony mężczyzna, była

jednokierunkowa. Aspirant minął krzyżówkę, zjechał na krawężnik i zaparkował przy

Marcepanowej.

– Rusz dupę, Pawiu.

Chudy posterunkowy stęknął, ale posłusznie wygramolił się z wozu. Trzasnęły

dwie pary drzwiczek, zapiszczał pi lot i obaj pol icjanci pospiesznie ruszyli w ślad za

księdzem.

Ku ich zdziwieniu facet w sutannie doszedł do końca ulicy, skręcił w prawo

i skierował się w stronę kościoła Św. Marcina od Rogali . Szedł szybko, ale płynnie,
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niemal jakby sunął ponad chodnikiem, zwinnie omijając przechodniów.

– Szlag! – Aspirant stuknął się w czoło otwartą dłonią.

– Co jest, Rzyguś?

– Będzie chciał podmienić opłatki!

– O, skurczymorda! – Posterunkowy trzasnął się pięścią w udo i obaj pobiegl i .

Pol icyjne buty ciężko uderzały o kamień. Chyba powinienem zacząć się odchudzać,

pomyślał pyzaty aspirant, sapiąc jak lokomotywa.

Brat Jerzy znał ten kościół jak własną kieszeń. I leż to razy jako uczeń służył tu do

mszy? To było w innych czasach, ale miał nadzieję, że wyjście od strony zakrysti i

nadal pozostaje otwarte przez większość dnia. To dawało mu szansę na umknięcie

dwóm tajniakom w czarnym mercu, którzy znów deptal i mu po piętach.

Widywał ich wielokrotnie i miał to gdzieś, ale ten dzień był inny. Ten jeden raz nie

mógł sobie pozwolić na utratę hosti i .

Zamknął za sobą drzwi i ruszył biegiem wzdłuż głównej nawy. Jakieś dzieciaki

chyba obrabiały skarbonki, a może po prostu bawiły się w chowanego w świątyni, bo

na jego widok rozpierzchły się po kątach. Jeszcze nie dobiegł do połowy kościoła,

gdy drzwi znów zaskrzypiały. Nie odwrócił się. Miał nadzieję, że to tylko bachory się

ulotniły.

Ale nie. Na kamiennej posadzce zabębniły kroki, miarowe i stanowcze jak krople

deszczu bębniące o parapet.

Sutanna krępowała mu nogi, trzymana w ręku kustodia spowalniała. Tamtym

mogło się wydawać, że płynie, ale materi i nie dało się oszukać. Skręcił w lewo, ku

drzwiom zakrysti i . Gdy do nich dotarł, tamci byl i już tuż, tuż. Ksiądz nacisnął klamkę.

Drzwi były zamknięte.

Brat Jerzy z pozornym spokojem obrócił się ku swoim prześladowcom. Musiał

spróbować ostatniego sposobu.

Skupił w sobie całą emanację –

i osunął się na ziemię.

Kustodia odbiła się od posadzki, podskoczyła, opadła i przez chwilę wibrowała,

brzęcząc jak bączek. W końcu znieruchomiała.

– Co jest, kur… – Paw przypomniał sobie, gdzie jest. Przykląkł.

– Uważaj – ostrzegł go Rzyguś, na wszelki wypadek trzymając spluwę

w pogotowiu.
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Posterunkowy ostrożnie obrócił fałszywego księdza twarzą do góry, a ten wlepił

w niego niewidzące oczy.

– Jezu, Rzyg… aspirancie, on chyba nie żyje! Ja go nawet nie dotknąłem!

– Spokojnie. – Pyzaty schował broń, po czym także przykląkł obok ciała i zaczął

szukać pulsu. – Pamiętaj, że gość ma rosenkreutza. Z nimi nigdy nic nie wiadomo.

W jednej chwil i są trupami, w drugiej wstają i wychodzą jakby nigdy nic.

Ale spocił się, bo pulsu nie znalazł. Usiadł na zimnej posadzce, westchnął

i przeczesał palcami włosy.

On też znał ten kościół. Wiedział, że drzwi zakrysti i już od dawna są zamykane na

klucz. Bachory wszystko rozkradały.

Ostatnio nawet spotkał księdza Karola. Staruszek miał chyba z osiemdziesiątkę,

ale wciąż odprawiał msze. „Dawno cię nie widziałem” – powiedział. Rzyguś nie chciał

mu sprawiać przykrości. „Robota – powiedział. – Wie ksiądz, i lu dzisiaj przestępców

do łapania”. A teraz siedział tu i zastanawiał się, czy będzie musiał aresztować

dawnego kumpla, czy tylko zgłosić zgon.

– Jurek… – mruknął cicho, patrząc w nieruchomą twarz leżącego.

Ciało się poruszyło.

Paw zerwał się na równe nogi i wycelował spluwę między oczy księdza.

Ciało znieruchomiało.

– Jaja se z nas robi! – Zdenerwowany Paw kopnął księdza.

– Przestań!

Aspirant podniósł kustodię, otworzył zasuwkę i podniósł wieczko. W środku

spoczywała garść opłatków. Wyglądały całkiem tak samo jak te, które podawano

w trakcie komunii . Powąchał, ale nic nie wyczuł. Nigdy nie zastanawiał się, czy

hostia ma zapach. Jak pachniał Bóg?

Białe, gładkie kółeczko. Mógłby go zmiażdżyć jednym palcem.

– Znowu się ruszył! – wrzasnął Paw, unosząc pistolet.

Aspirant podniósł wzrok.

– Zdawało ci się.

– Przecież widziałem, kurwa! – Tym razem jego podwładny nawet nie próbował

się opanować. – Zastrzelę gnoja, zabiję, czemu on tak na mnie patrzy, do kur…

– Posterunkowy Pawica! – huknął aspirant. Ale Paw już spanikował. Miał dopiero

dwadzieścia lat.
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– Trzeba go zabić! – wrzeszczał. – Wszystkich ich trzeba zabić! Jak nie my ich, to

oni nas! Nałożysz takiemu kajdanki, to ci się między nimi wysmyknie i pójdzie dalej

roznosić to świństwo. W końcu sam się zarazisz. Przestaniesz jeść. Przestaniesz

myśleć. Będziesz miał w dupie, czy żyjesz. – Opuścił głowę.

– Nie będziesz miał w dupie – rozległ się z ziemi spokojny głos.

Gdyby pyzaty nie podbił Pawiowi ręki, kulka tym razem wbiłaby się między oczy

księdza. Pistolet na szczęście miał tłumik, więc tylko świsnęło cicho, a pocisk uderzył

o ścianę gdzieś wysoko. Aspirant szamotał się z posterunkowym, usiłując wyrwać

mu broń. W ferworze walki kustodia przewróciła się i ki lka opłatków wypadło na

podłogę.

Figura w czerni pociągnęła posterunkowego za nogę i ten runął jak długi,

wypuszczając broń z ręki. Pyzaty błyskawicznie odkopnął ją w dal. Paw długo

gramolił się z ziemi, jakby nie był pewien, czy w ogóle warto.

– Wezwij posiłki – polecił mu wielkodusznie przełożony. – A do czasu ich

przybycia masz stać na zewnątrz i pi lnować, żeby nikt nie wchodził.

Paw wycofał się tyłem, popatrując zalęknionym wzrokiem to na aspiranta, to na

ciało, które podniosło się do pozycji siedzącej i oparło o ławkę.

– Możesz już zdjąć te bryle, Włodek.

Aspirant wpatrywał się w księdza jak sroka w gnat.

– Nie mamy wiele czasu – kontynuował brat Jerzy.

– Od kiedy to wam zależy na czasie? – prychnął aspirant, unosząc okulary

i zakładając je na głowę.

– Jesteś aresztowany – powiedział po chwil i zmęczonym głosem.

– Wysłuchaj mnie – rzekł brat Jerzy. – Dobrze wiesz, że w każdej chwil i mogę ci

uciec. Uciec przez siebie do Boga. Ale chcę, żebyś zrozumiał.

Włodek „Rzyguś” Rzegocki, były ministrant w kościele św. Marcina, po tym, co

przed chwilą zobaczył, nie miał powodu wątpić w słowa Jerzego.

– Słyszałem, że podmieniacie opłatki – powiedział. – Ale nie wierzyłem. Po co

wam ci wszyscy starzy ludzie?

– A jak myślisz, po co oni tu przychodzą?

Rzyguś wzruszył ramionami.

– Bo nikt inny już nie wierzy w te brednie.

– Właśnie! Pomyśl! Ci ludzie wierzą, że zostaną zbawieni. Że jedzenie opłatka
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i modlitwa dadzą im życie wieczne. Tymczasem prawdziwy klucz do zbawienia leży

tu – wskazał kustodię, którą mimo pozornej obojętności obaj uważnie obserwowali .

– Kto by pomyślał, że staniesz się heretykiem – zauważył policjant. – Chciałeś

studiować teologię.

– Studiowałem – rzekł chmurnie Jerzy. – Więc jestem heretykiem? A co powiesz

o sobie? Za czwartej byłeś ministrantem, ale widzę, że w nowej rzeczywistości

czujesz się jak ryba w wodzie. Święty Marcin od rogalików, kremówki… Widzisz tu

miejsce na Boga, na zbawienie?

– Widzę miejsce na człowieka! Na życie! Wiesz, dlaczego Paw tak się

zdenerwował? Ktoś zaraził tym jego siostrę. Ale ty nigdy nie zrozumiesz, jak to boli .

– Ty zaś nie zrozumiesz, jak boli , gdy ktoś, kogo kochasz najbardziej w świecie,

nie chce przyjąć tego daru – niemal szeptem odpowiedział mu Jerzy.

– Co to właściwie jest? – zapytał pol icjant.

– Lekarstwo na śmierć – rzekł brat Jerzy, znów ogniskując wzrok na dawnym

przyjacielu. – Droga do zbawienia. Opłatki zawierają substancję uruchamiającą

w mózgu procesy pozwalające w ciągu kilku minut dostąpić wszystkich

wtajemniczeń, które dotąd wymagały lat wytężonej nauki i mozolnych praktyk

rel igi jnych.

– Naprawdę wierzysz, że Boga można podać w pigułce?

– Czyż nie jestem najlepszym dowodem? Przed chwilą byłem martwy, teraz ze

mną rozmawiasz. Byłem w Bogu, ale wróciłem do ciebie. W tej dziedzinie też

dokonuje się postęp. Któż dziś ślęczy nad katechizmem, któż studiuje Bibl ię? Żyjemy

w kulturze prefiguratywnej, my friend, i musimy pomóc swoim przodkom dostać się

do nieba. Nawiasem mówiąc, wcale nie zamierzałem podmienić opłatków. A teraz

wybacz –

Brat Jerzy błyskawicznym ruchem poderwał leżącą na podłodze kustodię i zdziel i ł

w głowę kucającego aspiranta. Ten stracił równowagę i upadł na plecy, a wtedy

człowiek w sutannie uderzył go raz jeszcze, rozsypując przy tym kolejne opłatki.

Pozbierał te leżące najbl iżej, zamknął pojemnik, drugą ręką podniósł leżący

w odległości ki lku kroków pistolet i pobiegł ku drzwiom. Z oddali dobiegały już

dźwięki pol icyjnej syreny.

– Biada ci, jeśl i spróbujesz mi przeszkodzić. – Ksiądz zamachał Pawiowi przed

nosem jego własną bronią. Potem pobiegł.
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Stracił tyle czasu! Błagał Boga, by nie było za późno; by ten pozwolił jej dotrwać

do chwil i przybycia sakramentu. On sam przyjął go kilka miesięcy temu, ku jej

rozpaczy – lecz tak naprawdę dla niej, bo już wtedy była chora. Nie chciał tu zostać

bez niej. Nie miał nic do stracenia.

Od tamtej pory starał się ewangelizować wszystko, co się ruszało. Ale ona wciąż

się wzbraniała.

Szczęście, że zdołał się jakoś wymknąć tym dwóm. To wcale nie było takie

proste, jak usiłował wmówić Włodkowi. Opuszczając swoją zewnętrzną powłokę

i nurkując, ryzykował, że nie znajdzie drogi powrotnej i nie zrealizuje swej ostatniej,

najważniejszej misj i . Ale się udało.

Syreny były coraz bliżej. Brat Jerzy dał nura w podwórze, a potem przez

sąsiadujący z nim dom przebiegł na Karmelową, skąd tylko kilka kroków dziel i ło go

od Torcikowej. Ludzie schodzil i mu z drogi – może na widok pistoletu, a może

kustodii .

Wbiegł na czwarte piętro lekko jak piórko. Kiedyś miał astmę, ale teraz nawet się nie

zadyszał.

Gdy aspirant podniósł się i chwiejnym krokiem wyszedł z kościoła, w środku przez

chwilę panowała cisza. Potem skrzypnęły drzwiczki konfesjonału. Dzieciak przez

chwilę rozglądał się wokół przestraszonym wzrokiem. Gdy się upewnił, że wszyscy

sobie poszli , podszedł do miejsca, w którym rozegrała się akcja. Na podłodze leżało

kilka białych opłatków. Dzieciak podniósł jeden i przez chwilę trzymał go na otwartej

dłoni, przyglądając się ciekawie. Nigdy nie był u komunii . Do kościoła przychodził

tylko na szaber albo żeby się pogapić. Zwłaszcza jak śpiewali na Gwiazdkę…

Podobało mu się. Raz nawet chciał przyjąć komunię – ot tak, żeby sprawdzić, jak

smakuje – ale akurat starzy zadzwonil i na komórkę i musiał wyjść. Ciekawe. Jak ich

potrzebował to nigdy nie dzwonil i . Zawsze byli zajęci wchodzeniem w dupę jakimś

bogatym palantom. Mówil i , że to dla niego.

Teraz trzymał ten opłatek na dłoni. I nikt go nie widział.

Dzieciak uniósł dłoń do ust i ostrożnie polizał białe kółeczko.

Przyjemne. Jak… jak płatek śniegu w gorący dzień. Jak ciepło kominka w zimie.

Raz jeszcze przytknął język do dłoni, a wtedy opłatek przykleił się. Dzieciak

powoli cofnął język, zamykając hostię w ustach.

Przechodził przez siedem królestw. Coraz to nowe prawdy bombardowały jego
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umysł jak deszcz kryształków. Aż w końcu, u kresu drogi, poraził go absolut. Padł na

kolana przed mężczyzną na krzyżu, który z bliska wyglądał zupełnie jak jego tata.

Tymczasem brat Jerzy był już na górze. Drżącymi dłońmi przekręcił klucz

w zamku, przebiegł przez korytarz i wpadł do pokoju.

– Matko! – Przykląkł przy jej łożu, ale kobieta nie poruszyła się. – Matko, proszę,

odezwij się do mnie!

Ujął jej dłoń. Była jeszcze ciepła, jakby staruszka dosłownie przed sekundą

oddała ducha. Może nie było za późno. Brat Jerzy, syn Jerzy, pospiesznie odemknął

wieko kustodii , wyjął opłatek i wepchnął w usta matki, modląc się, by żyło w niej

jeszcze to miejsce, w którym zaczyna się Bóg.

Gdy zdyszany aspirant z obwiązaną szalikiem głową wpadł na czwarte piętro,

staruszka była już martwa. Twarz miała spokojną, jak zwykle starzy ludzie, którzy

przeżyli swoje życie do końca i pogodzil i się z losem. Fałszywego księdza nigdzie

nie było; zniknęła też kustodia, ale na kredensie spoczywał jeden okrągły opłatek.

Jakby na kogoś czekał.

Coś zatrzepotało za oknem. Włodek uniósł głowę, ale nic nie zobaczył. Pewnie to

tylko siatka przeleciała.

Na schodach słychać już było ciężki tupot policyjnych butów.

styczeń 2007
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Murzyn mieszkał w slumsach i był blondynką. Pomyślałem, że Tadziu nie tylko ze

względów bezpieczeństwa nalegał, bym mu towarzyszył – jakkolwiek, nie przeczę,

okolica była wyjątkowo paskudna – szybko jednak odkryłem, że choć dziewczyna

jest ładna, nie miałbym ochoty znaleźć się z nią w łóżku.

– Zauważyłeś? – zapytał, gdy stamtąd wyszliśmy.

– Co?

– Że jest inna niż wszystkie.

– Lesbijka?

– Gorzej, bracie. Geniusz.

Tadziu odkrył Murzyna dzięki swojemu kumplowi ze studiów, któremu ten pisał

wszystkie prace semestralne. Sam dobrnął do czwartego roku o własnych siłach, ale

był już bardzo zmęczony. Zmogła go metafora w Konradzie Wallenrodzie.

Na pierwszą wizytę zaprowadził go kumpel. Ul ice w tamtym fyrtlu kiedyś miały

nazwy, ale w ostatnich czasach nie za bardzo. Tabliczki przegniły i nikomu nie

chciało się przybijać nowych.

– Wokół same meliny – opowiadał mi potem – a pomiędzy nimi mieszkanko

Murzyna. Czysto, przytulnie, technicznie. Nie wiem, jak ona wytrzymuje w takim

miejscu.

– Przede wszystkim: dlaczego wytrzymuje – skorygowałem. – Mówiłeś, że ma

dużo roboty. Nawet jeśl i utrzymuje się wyłącznie z pisania prac dla studentów,

z pewnością stać ją wynajęcie pokoju w lepszej dzielnicy.

To, czego dowiedział się Tadziu pomiędzy tamtą wizytą a dzisiejszą stawiało

Murzyna w jeszcze bardziej tajemniczym świetle.

Skarb



1 66

– Okazuje się, że obsługuje nie tylko studentów – powiedział mi. – Bywają tu

także pracownicy naukowi. Podobno dziewczyna ma na koncie niejedną pracę

doktorską i co najmniej dwie rozprawy habil itacyjne. Co więcej, operuje nie tylko

w obszarze polonistyki.

– A sama?

– Co?

– Ma jakiś tytuł?

– Studiowała etnologię. Nie skończyła.

Na wzmiankę o skarbie natrafił Murzyn w artykule z dawno nieukazującego się

pisma. Według słów autora, w Pieśni Wajdeloty znajdowała się zaszyfrowana

informacja o miejscu ukrycia olbrzymiej fortuny. Mickiewicz miał czynić aluzje do tego

faktu w swoim dzienniku, zlekceważonym przez środowiska naukowe jako falsyfikat.

– Moglibyśmy napisać na ten temat pracę magisterską – zasugerował Murzyn.

Tadziowi spodobało się to „moglibyśmy”, ale daleki był od podjęcia pochopnej

decyzji .

– Co o tym sądzisz? – zapytał mnie, gdyśmy wracali .

Wzruszyłem ramionami.

– Temat chwytl iwy, lecz mało naukowy. Twoi profesorowie mogą poczuć się

dotknięci.

Wiedziałem co nieco o jego profesorach, sam bowiem byłem przez chwilę

studentem polonistyki. Rychło się rozmyśliwszy, wstąpiłem w szeregi adeptów

psychologii biznesu. Jako człowiek światły wybrałem opcję anglojęzyczną.

Niemieckim posługiwali się jedynie drobni biznesmeni, a ja chciałem mieć porządną

klientelę. Liczyłem na przedstawiciel i dużego biznesu, światowców, reprezentantów

sfery, której oficjalnym językiem był angielski.

Profesorowie Tadzia istotnie poczuli się dotknięci.

– Wstydziłby się pan, panie Tadeuszu – skarcił go najpoważniejszy kandydat na

promotora. – Upatrywałem w panu przyszłego naukowca, swojego następcę, a pan

mi tu przychodzi z artykułem z jakiegoś brukowca! Czyż pan nie rozumie, że na

pańskich barkach spoczywa obowiązek ocalenia polskiej mowy?

Pan Tadeusz zadzwonił do Murzyna i oznajmił, że nici z projektu.

– Znalazłam nowe wzmianki – Murzyn na to. – Nie możemy tego tak zostawić.

Napiszmy książkę.
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– Żartujesz, Murzyn – mówi Tadziu. – Nikt już nie czyta.

– Przeczytają, jeśl i się ich skusi skarbem – nie ustępował Murzyn. – Jeśl i nie

chcesz się w to włączyć, znajdę innego wspólnika. Zbyt wiele wysiłku włożyłam w te

badania.

– Na co ci wspólnik? Doskonale poradzisz sobie sama.

Murzyn jakby się uśmiechnął.

– Nie lubię być na świeczniku.

Tadziu gryzł się przez tydzień, ale w końcu ambicja zwyciężyła. Zadzwonił

ponownie do Murzyna i umówił się.

Poszedłem z nim, rzecz jasna. Mój nos biznespsychologa zwiastował, że i ja

mogę coś na tym interesie zyskać.

Moje talenta nie okazały się wszak niezbędne. Murzyn sam doskonale wszystko

wykoncypował.

– Wo ist der Schatz verborgen? – rzucił w nas, ledwieśmy stanęli w progu.

– Hę? – zdziwiłem się.

– „Gdzie ukryto skarb?” – wyjaśniła. – Książka musi być napisana w języku

gminu, nie el it.

– Gminu? Gmin nie zna żadnego języka poza dialektem zachodniopolskim.

A w tym chyba nie zamierzasz tworzyć.

– Nie bądź taki kategoryczny – rzekła. – Za parę lat na rynku zaczną się pojawiać

książki pisane w tym języku.

– Wątpię. Plebs nie czyta. A przynajmniej nie dość, by warto było dla niego

drukować książki.

– Zapominasz o romansach. Przejedź się tramwajem, a zobaczysz, jakie są

niezbędne. Co druga pani z biura zaczytuje się nimi podczas podróży do pracy.

– Po niemiecku. Te rzeczy nawet ja rozumiem – a co dopiero osoby posługujące

się językiem złożonym w połowie z niemieckich słów.

Murzyn uśmiechnął się od ucha do ucha.

– Wiesz już, dlaczego nasza książka musi zostać napisana po niemiecku?

Cóż, musiałem jej przyznać rację. Zresztą kłóciłem się tylko dla zasady. Spośród

trzech urzędowych języków naszego regionu niemiecki cieszył się zdecydowanie

największą popularnością. „Posener Zeitung” ukazywało się w nakładzie

pięciokrotnie większym niż „The Voice of Vielkopolska”, zaś „Gazeta Wyborcza”
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utrzymywała się na rynku jedynie dzięki wsparciu amerykańskiej Polonii . Czasem

sięgałem po tę skamiel inę, by rozkoszować się pięknem starej, dobrej polszczyzny;

zawsze jednak pozostawał mi po tej lekturze niedosyt i jakieś poczucie, że zostałem

nabity w butelkę: język, którym tam pisano, wydawał mi się odległy. Nie był to język,

jakim posługiwałem się ja i ci spośród moich kolegów, którzy oparl i się wpływowi

wykładowej angielszczyzny lub niemczyzny i ul icznego dialektu. Polski pozostawał

językiem elit intelektualnych – im bardziej jednak te starały się go izolować od

makaronizmów, tym bardziej umierał. Przypuszczałem, że za kilka lat nasza – żywa

– mowa oddali się od tamtej na tyle, by zostać przez jej rzeczników uznana za

wariant dialektu zachodniopolskiego. Obrażało mnie to.

– Cholerne dinozaury – powiedziałem. – Gdyby trochę popuścil i , może baby

czytałyby „Harlequiny” po polsku.

– O kim tak czule się wyrażasz? – zainteresował się Tadziu.

– O twoich wujaszkach z Komisj i Języka Polskiego – wyjaśniłem.

– To jak? – zapytał Murzyn. – Piszemy ten kryminał czy nie?

– Piszemy, piszemy! – zapewnil iśmy pospiesznie.

Trzy miesiące później Wo ist der Schatz verborgen? było gotowe. Murzyn spisał się

na medal. Przytoczył informacje zaczerpnięte z l icznych źródeł, podpierając je

cytatami z apokryficznego Dziennika petersburskiego Mickiewicza. Jednak

najważniejsze było wytworzenie odpowiedniego nastroju: książkę istotnie czytało się

jak kryminał. Tyle że pozbawiony zakończenia – jego odgadnięcie pozostawiono

bowiem zdolnościom dedukcyjnym czytelnika.

Książka donosiła, co następuje: w rzekomym dzienniku Mickiewicza,

odnalezionym w latach 20. naszego wieku w Petersburgu i datowanym na okres

przebywania poety na wygnaniu w Rosji , wzmiankowano tu i ówdzie o tajemniczym

skarbie, którego lokalizację poeta znał, lecz – mając na uwadze ówczesną okupację

kraju przez obce mocarstwa – mógł ujawnić jedynie w sposób zaszyfrowany,

oczekując, że po latach, gdy ojczyzna będzie już niepodległa, ktoś zdoła odkryć

prawdziwe znaczenie słów Pieśni Wajdeloty – ona to bowiem miała nieść ze sobą

zakamuflowane informacje.

W dalszych rozdziałach Wo ist der Schatz verborgen? rozważano teorie

dotyczące charakteru skarbu i miejsca jego ukrycia. Wiele wskazywało, że jest nim
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Wielkopolska, a nawet Poznań. Konrad Wallenrod opisuje walkę Litwinów

z Krzyżakami – główne podejrzenie padało więc na ziemie, które za życia poety

znajdowały się pod okupację niemiecką. Dalej, Mickiewicz w swoich notatkach

wielokrotnie przywołuje Wielkopolskę, choć – jak wiadomo z histori i – poza krótkim

pobytem w 1 831 roku, a więc już po powrocie z wygnania, nic go z tym regionem nie

łączyło. I wreszcie – pisał Murzyn, podszywający się pod Tadzia – zaskakujące są

rozmiary kultu, jakim otoczyło Mickiewicza to skądinąd niezwiązane z nim miasto:

oto jeden z centralnych placów Poznania ochrzczono imieniem poety, a na placu

wzniesiono jego pomnik; oto poznański uniwersytet za swego patrona obrał nie kogo

innego jak Mickiewicza.

– Dobre – orzekłem.

Jako konsultant ds. łapania rybek na haczyk miałem zapewniony niewielki udział

w przyszłych zyskach. Tak naprawdę Murzyn doskonale poradziłby sobie beze mnie,

czasem jednak, dla zachowania pozorów, pytał mnie o zdanie.

– Napisałam tekst na okładkę – powiedział teraz. – Zerknij , czy się nadaje.

Zerknąłem.

„W 2022 roku – przeczytałem – w Petersburgu odnaleziono zaginiony dziennik

Adama Mickiewicza. Odkrycie wywołało wśród historyków literatury olbrzymie

poruszenie: czy istotnie autorem tych notatek jest największy polski poeta? Jeśl i tak,

trzeba będzie przyjąć do wiadomości wiele faktów, o których dotąd nie było

wiadomo, wśród nich istnienie wzmiankowanego wielokrotnie przez autora skarbu,

rzekomo ukrytego na ziemiach polskich, prawdopodobnie wielkopolskich, i dotąd nie

odnalezionego. Zaszyfrowane wskazówki na temat miejsca jego ukrycia miałyby się

znajdować w Pieśni Wajdeloty, wchodzącej w skład Konrada Wallenroda. Nie chcąc,

by skarb wpadł w ręce zaborców, Mickiewicz postanowił wykorzystać poezję w celu

przekazania tych informacji potomnym, l icząc na to, że zostaną odczytane

w niepodległej Polsce.

CZY NASZE ZIEMIE ISTOTNIE SKRYWAJĄBEZCENNY SKARB?

CZY DZIŚ, W NIEPODLEGŁEJ POLSCE, KTOŚ ZDOŁA ZŁAMAĆ SZYFR

I ODNALEŹĆ ZAKOPANE BOGACTWA?

POLACY! SZUKANIE SKARBU TO WASZ PATRIOTYCZNY OBOWIĄZEK!”
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Uśmiałem się jak norka.

– Czy ty aby nie przesadzasz? Granie na sentymentach narodowych wyszło

z mody w ubiegłym stuleciu. Poza tym – przypomniałem jej – chcemy, żeby czytal i to

także przedstawiciele innych narodowości.

– Może masz rację – zgodziła się po chwil i zastanowienia. – Wykreślmy tę

ostatnią l ini jkę. Co proponujesz w zamian?

– Hm.. . Może: „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WŁAŚCICIELEM FORTUNY!”?

– To też niemodne. Trzeba bardziej pastelowo.

Byliśmy sami. Murzyn wysłał Tadzia na poszukiwanie wydawnictwa, które w miarę

profesjonalnie i tanio zgodziłoby się wyprodukować i rozprowadzić nasze dzieło. Nie

łudzil iśmy się, że ktoś zaryzykuje wyłożenie pieniędzy. Murzyn wziął wszystko na

własną kieszeń.

– Murzyn – mówię – jak to jest, że masz dość forsy na takie ekstrawagancje,

a żyjesz w tej norze?

– Nie ekstrawagancje, tylko inwestycje – poprawiła. – Poza tym, nie życzę sobie,

żebyś nazywał moje mieszkanie norą. Jestem lokalną patriotką.

Baraki przy ul. Gwiaździstej zostały przeznaczone do rozbiórki pięćdziesiąt lat

temu. Przed stu laty znajdował się tam obóz koncentracyjny dla Niemców. Potem

przerobiono cele na mieszkania. Kiedy rozpoczęto wyburzanie, mnóstwo biedoty

straciło dach nad głową i rozpełzło się po mieście. Rada miasta zadecydowała wtedy

o zaprzestaniu działań i wysupłała trochę grosza na remont. I tak rudery stały do

dziś. Nikt się już nimi nie interesował, mieszkańcy nie płacil i czynszu, a legalne

podłączenie do wody i prądu miały tylko dwa budynki, zwane przez okoliczną hołotę

„pałacami”. Murzyn mieszkał w jednym z nich.

– Murzyn – mówię – jak ty możesz tak mieszkać? Masz łeb jak Einstein, gdybyś

chciała, miałabyś już pięć doktoratów i jeździła po świecie z odczytami, a ty siedzisz

w tych slumsach, odwalasz za ludzi robotę i pozwalasz, żeby zbieral i laury! Co ty

masz z tego?

– Pieniądze – powiedziała. – Satysfakcję. I spokój. Trzy rzeczy bardzo ważne

w życiu.

– Ale najważniejsza jest ta ostatnia, prawda? – zapytałem. – To dla niej ukrywasz

swój talent?

– Nie ukrywam. Przed nikim nie udaję głupszej, niż jestem.
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– Ale pozwalasz, żeby głupsi od ciebie uchodzil i za mędrców.

– W świecie głupców. A w ogóle co ci do tego, jak żyję?

– Lubię cię, Murzyn. . . – powiedziałem, patrząc w podłogę.

Kiedy podniosłem głowę, zobaczyłem, że się szczerzy.

– To pozwól mi rozporządzać własnym życiem, OK?

Pokiwałem głową z rezygnacją.

Ostatecznie umieścil iśmy na okładce hasło: „FORTUNA CZEKA!”

Tadziu załatwił wydawcę. Miesiąc później książka była gotowa. W przeddzień jej

trafienia do księgarń odebral iśmy z wydawnictwa egzemplarze autorskie.

– Jak myślisz, Radziu – zapytał mnie Tadziu nerwowo, gdyśmy na przystanku

stal i – uda nam się?

Tadziu bardzo zaniedbał studia w ciągu ostatnich miesięcy i książka była jego

jedyną nadzieją na rehabil itację lub odejście w aureoli chwały.

– Co ma się nie udać – odparłem, sam nerwowy. Ja też miałem parę egzaminów

do tyłu.

Na przystanku stało kilka osób. Zaryzykowałem.

– Dzień dobry – powiedziałem, podchodząc do dwóch kobiet. – Mój kolega

odebrał właśnie z wydawnictwa swoją książkę. Dopiero jutro trafi do księgarń, ale

kolega tak bardzo się cieszy, że postanowił sprezentować paniom egzemplarz.

Mówiłem po niemiecku, nie si ląc się na poprawność. Kobiety nie wyglądały na

wykształcone. Z pewnością na co dzień posługiwały się dialektem, do tego jednak

nie zamierzałem się zniżać.

Powtórzyłem manewr z dwiema innymi osobami. Podchodząc do ostatniej,

starszego faceta w dobrze skrojonym płaszczu i kapeluszu, nieco bardziej się

sprężyłem: gość wyglądał na niemieckiego biznesmena.

– Danke – powiedział i zaczął przeglądać książkę.

Wróciłem do Tadzia i oddałem się obserwacji obdarowanych. Najbardziej

żywiołowo zareagowały dwie panie: wertowały książkę w poszukiwaniu wskazówek

dotyczących miejsca ukrycia skarbu i raz po raz wznosiły triumfalne okrzyki, po czym

niemczyzną gorszą od mojej odczytywały sobie fragmenty.

– Dobra nasza – mówię do Tadzia. – Połknęły przynętę.

Rozmawial iśmy ściszonymi głosami. Większość miejscowych sporo rozumiała po

polsku, mimo iż sami posługiwali się dialektem. Dlatego podskoczyliśmy nerwowo,
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słysząc naraz za plecami wypowiedziane miłą dla ucha niemczyzną „Entschuldigung”.

Był to facet w płaszczu.

– Ja?

– Proszę mi wybaczyć to pytanie – ciągnął facet – ale zaciekawiło mnie, dlaczego

książka wydana w Polsce, dotycząca polskich ziem i polskiego poety została

napisana po niemiecku. Przed przyjazdem tutaj – widzą panowie, jestem tu dopiero

od kilku dni, ale prawdopodobnie zostanę na dłużej – miałem nadzieję, że nauczę się

trochę polskiego. Tymczasem widzę, że w księgarniach, prasie i telewizj i króluje

niemiecki. Dlaczego Polacy oglądają wiadomości po niemiecku?

Zaprosil iśmy go na piwo. Powiedział, że woli kawę.

– Pan pewnie z daleka? – zapytałem, gdy zasiedl iśmy przy stol iku.

– Z Wiednia – odparł. – Mam tu pracować.

– Czym się pan zajmuje?

Uśmiechnął się.

– Muzyką. Jestem dyrygentem. Zaproponowano mi kierowanie orkiestrą tutejszej

fi lharmonii .

A niech to. Słyszałem w telewizj i , że sprowadzil i jakiegoś sławnego gościa.

– Czujemy się zaszczyceni – powiedziałem.

– To pan napisał tę książkę? – zwrócił się facet do Tadzia, który od początku

rozmowy milczał jak zaklęty.

– Tak, ja. . . – Tadziu spiekł raka i wbił wzrok w łyżeczkę. – Mind if I speak English?

– wykrztusił w końcu.

Nie wytrzymałem i zaniosłem się histerycznym śmiechem. Facet, na szczęście,

zawtórował mi serdecznie, bez złośl iwości. Doskonale władał angielskim, więc i ja

z ulgą przeszedłem na ten język. Rzucil iśmy się z Tadziem do wyjaśnień.

– Napisałem tę książkę po polsku – rzekł Tadziu – a potem przetłumaczono ją na

niemiecki. Widzi pan, niewiele osób włada dziś czystą polszczyzną. Na terenie kraju

funkcjonuje kilka dialektów, wywodzących się z dawnej polszczyzny poddanej

wpływom innych języków – angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Tu, na

zachodzie, większość populacj i używa dialektu zachodniopolskiego, z przewagą

słów niemieckich. Mieszka tu także wielu Niemców, głównie przemysłowców. Dlatego

bardziej opłaca się pisać po niemiecku.
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– Dziwne – pokręcił głową facet.

Miał na imię Andreas. Dobre imię dla dyrygenta. Zaprosił nas na swój pierwszy

koncert z poznańską orkiestrą.

Miesiąc później wszystko było już jasne. Książka sprzedawała się jak ciepłe bułeczki.

Obsesja na punkcie skarbu ogarniała coraz szersze rzesze miejscowej społeczności.

Pieniądze wyłożone przez Murzyna szybko się zwróciły i zostały zainwestowane

w dodruk. Potem zaczęliśmy zarabiać.

Zaczęliśmy? Powinienem raczej powiedzieć: zaczęli . Murzyn z Tadziem. Ja,

skromny konsultant ds. promocji , miałem zaledwie pięcioprocentowy udział

w zyskach, a i to po znajomości. Wkrótce jednak okazało się, że popyt na pewne

usługi, które mogłem zaoferować społeczeństwu, wzrósł niepomiernie.

Ludzie szybko pojęl i , że aby marzyć o odnalezieniu skarbu, muszą czytać Pieśń

Wajdeloty w oryginale. Trudno było przypuścić, aby tłumacz, sam nieświadom

obecności w tekście zaszyfrowanych wskazówek, zdołał je odtworzyć w wersji

niemieckiej. Z bibl iotek poznikały niel iczne znajdujące się tam jeszcze egzemplarze

polskich wydań Konrada Wallenroda. Przez chwilę była to najbardziej poszukiwana

książka w Wielkopolsce – ściągano ją z innych części kraju, próbując prześcignąć

wiadomość o skarbie, która jednak rozchodziła się lotem błyskawicy – potem

przebudzone ze śpiączki Wydawnictwo Literackie w rekordowym tempie

przygotowało nowe wydanie poematu, które na listach bestsel lerów ścigało się

z naszą książką. Było to pierwsze polskojęzyczne dzieło od czasu Mrocznych

sekretów panny Mani, które przekroczyło nakład pięćdziesięciu tysięcy egzemplarzy.

Tadziu stał się osobą publiczną. Początkowo każdy wywiad był dla niego stresem.

Musiał brać u Murzyna korepetycje z własnej książki, żeby się nie zbłaźnić. Szybko

jednak nabrał pewności siebie. Udzielał wywiadów po polsku i angielsku.

Wielokrotnie indagowano go, kim jest osoba, która dokonała przekładu dzieła na

niemiecki, ale Murzyn zastrzegł sobie anonimowość. Tajemnica wyszła książce na

dobre: przebąkiwano, że tłumaczenie wyszło spod pióra jednego z najsłynniejszych

literaturoznawców w Polsce, który pragnie pozostać anonimowy ze względu na

nienaukowy charakter utworu.

Profesorowie Tadzia szybko zmiarkowali , że popełni l i błąd. Kierownik instytutu

zaprosił go przed swoje oblicze, uścisnął dłoń i zapewnił, że z radością powita pracę
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magisterską poświęconą skarbowi opiewanemu przez Mickiewicza.

Tym sposobem Tadziu stał się człowiekiem szalenie zapracowanym. Tymczasem

w społeczeństwie zaczęło narastać zainteresowanie językiem polskim. Cóż z tego,

że ludzie pokupowali sobie Konrada Wallenroda, skoro nie potrafi l i go przeczytać.

Jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać kursy języka ojczystego, a poloniści,

których na szczęście nie było wielu, przeżywali prawdziwe oblężenie. Załapałem

sporo lekcji . Nikomu nie przeszkadzało, że nie mam dyplomu: wystarczyło rzucić

okiem na moją półkę z książkami, by uwierzyć, że mam kwalifikacje. Początkowo

sporo pomógł mi Tadziu, do którego często zwracano się z prośbą o polecenie

dobrego nauczyciela. Potem już sprawy toczyły się same.

Wziąłem dziekankę, by mieć więcej czasu na pracę. Kombinowałem, że jeśl i

popyt się skończy, zdążę wrócić na studia, jeśl i zaś nie, dyplom uniwersytecki nie

będzie mi niezbędny do życia. Zarabiałem sporo. Jedyne, co mnie trochę drażniło, to

pozostawanie w cieniu Tadzia, którego wkład w powstanie książki niewiele

przewyższał mój. Nie miałem, rzecz jasna, pretensji do niego: biorąc pod uwagę

ilość uczniów, których mi podesłał, stał się niemalże moim sponsorem. A jednak

czułem niedosyt. Najwyraźniej, w odróżnieniu od Murzyna, żądny byłem uznania.

Podczas zimowych feri i wygospodarowałem kilka godzin na odwiedzenie

Andreasa. Nie widziel iśmy się od czasu premiery, ale ze wzmianek w gazetach

i telewizj i wiedziałem, że orkiestra pod jego batutą święci triumfy. Wyglądało na to, że

nowy dyrygent na dobre zadomowi się w Poznaniu.

Zajmował małe mieszkanko na Łazarzu, na szczęście zbyt daleko od rynku, by

mogła mu przeszkadzać tamtejsza wrzawa.

– Nie tylko wrzawa – mówię. – Przede wszystkim rozróby. Mało ich tam nie ma.

– Ale to miejsce ma swój urok – polemizował. – Czuje się w nim powiew dawnego

Poznania, takiego sprzed dwustu lat. Trzeba tylko znaleźć ukryte przejścia.

– To jedna z najstarszych części miasta – przyznałem. – Tam, gdzie ja mieszkam,

jeszcze sto lat temu było pole.

Na ulicy w dole zebrała się grupa chłystków, z gatunku tych, co kradną zegarki na

Rynku Łazarskim. W pewnym momencie przez okno w przeciwległym bloku

wychynęła głowa jeszcze jednego.

– Tej, Jasiu! – wykrzyknął w kierunku tych w dole. – Majn bruder zejen?

– Za hausem jest – odkrzyknął mu ten zwany Jasiem. – Smokuje. Zara przyjdzie.
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Andreas wydawał się zaciekawiony.

– „Smokuje” to znaczy: „Pali papierosy”? – zapytał.

Skinąłem głową.

– Ale „smok” to po polsku „dragon”, prawda?

– Nie – powiedziałem. – „Dragon” to „smok”.

Roześmiel iśmy się.

– Uczę się polskiego – pochwalił się Andreas. – „W czasie suszy szosa sucha” –

zademonstrował. Nawet nieźle mu wyszło. – Ale ta mowa – zrobił ruch brodą

w stronę okna – też mi się podoba. Przyswajam ją sobie tu codziennie.

– Tylko nie zacznij się do mnie w niej zwracać – zagroziłem – bo zerwę z tobą

wszelkie kontakty.

Rozmawial iśmy po angielsku. Mój niemiecki, choć nieco bogatszy od tego, którym

władał Tadziu, był jednak zbyt ubogi na dyskusje z wielkim dyrygentem. Poza tym,

rozmowa w języku neutralnym nie faworyzowała żadnego z nas.

– Kupiłem Konrada Wallenroda – powiedział. – A nuż znajdę skarb?

– Jeśli chcesz mnie przekupić – odparłem – nic z tego. Nawiasem mówiąc, co byś

zrobił, gdybyś go znalazł?

– Wybudowałbym salę koncertową – rzekł – żeby mój zespół nie musiał grać

w pożyczonej. Zresztą – zastanowił się – może lepiej nie. Miło tak wyjść po

koncercie wprost w objęcia największego polskiego poety.

Aula uniwersytecka, w której odbywały się koncerty symfoniczne, sąsiadowała

z Placem Mickiewicza i pomnikiem poety.

– Tylko że za każdym razem, gdy tak na niego wychodzę, zaczynam myśleć

o skarbie – dodał Andreas.

Zaczęliśmy się bawić w wymyślanie, na co jeszcze można by spożytkować skarb.

– Urządzimy w Poznaniu festiwal beethovenowski – zaproponowałem.

– Założymy w Wiedniu wydawnictwo – zrewanżował się Andreas – i będziemy

promować polską literaturę. Macie paru świetnych pisarzy: Gombrowicz, Mrożek. . .

– Gombrowicz? – zapytałem. – Mrożek?

– A co? – spłoszył się.

– Nic – powiedziałem – to moi ulubieni.

Pogadaliśmy chwilę o l iteraturze. Pochwaliłem się znajomością Ericha Frieda, co

nie było bezpieczne – gdybyśmy się zatrzymali przy l iteraturze austriackiej na dłużej,
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odkryłby, że znam tylko dwa nazwiska – więc czym prędzej zmieniłem temat.

– Tadziu przeprasza, że nie mógł przyjść. Ma teraz mnóstwo roboty.

– Wiem, wiem – pokiwał głowąAndreas. – Stał się sławny.

Coś mnie podkusiło.

– Wiesz, Andreas – mówię – z tą książką to nie całkiem jest tak. On jej nie napisał

sam.

– Aha – powiedział – pomogłeś mu, a teraz on zbiera laury?

– Nie ja – żachnąłem się. Jak on mógł coś takiego pomyśleć? – Nasza znajoma.

To był jej pomysł. Właściwie sama tę książkę napisała. Myśmy tylko trochę jej

pomogli . Tyle że – zawahałem się – ona nie pragnie uznania. Potrzebowała kogoś,

kto by to wziął na siebie. Nie wiem dlaczego. Jakoś mi głupio – wyznałem.

– A ja ją rozumiem – rzekł Andreas. – Sam uciekłem z Wiednia między innymi

dlatego, że chciałem wreszcie przestać być sławnym dyrygentem i zacząć normalnie

żyć.

– I co?

– Na razie nie jest tak źle – powiedział – ale już obserwuję pewne niepokojące

symptomy. Jeszcze parę lat i pewnie będę musiał wiać na Madagaskar.

Miło mi się gadało z Andreasem, ale w końcu uznałem, że pora iść. Zaprosiłem

go do siebie. („O ile znajdziesz chwilkę czasu”). Obiecał, że mnie odwiedzi.

– Pozdrów Tadzia – rzekł – i tę dziewczynę. Jak ona ma na imię?

– Murzyn – powiedziałem.

Widocznie nie przerabiał jeszcze tego słowa na lekcjach polskiego, bo nie zdziwił

się zbytnio.

Mijały kolejne tygodnie. Miałem robotę, ale nie czułem się spełniony. Tadziu swój

skarb już znalazł – stał się osobą publiczną, rysowała się przed nim perspektywa

kariery naukowej. Ja wciąż szukałem swojego. Przed laty zrezygnowałem ze studiów

polonistycznych, wierząc, że jako biznespsycholog będę miał większą szansę na

dobrą pracę i godziwy zarobek. Zawsze lubiłem czytać, czasem także pisałem, nie

zamierzałem jednak przymierać głodem z powodu nietypowych zainteresowań. Teraz

los spłatał mi figla: okazało się, że mogę zarobić dzięki temu, iż nie zrezygnowałem

całkowicie z ich kultywowania, podczas gdy biznespsycholodzy, których uczelnia

produkowała niezl iczone ilości, coraz częściej zostawali bez pracy na zakorkowanym

rynku.
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Wiedziałem, że jeśl i popularność języka polskiego utrzyma się jeszcze przez kilka

lat, stracę i tę fuchę. Pojawi się więcej osób z dyplomami ukończenia polonistyki –

uniwerek na pewno skorzysta z szansy zarobienia na młodych ludziach, desperacko

pragnących studiować modny kierunek – a ja zostanę na lodzie. Nie myślałem

zaczynać studiów od początku. Za stary byłem. Najlepsze, co mogłem zrobić, to

wykorzystać obecną chwilę na odłożenie paru groszy, a potem ukończyć swoją

psychologię.

Sfrustrowany, uciekałem w rojenia o mickiewiczowskim skarbie. Pomagali mi

w tym moi uczniowie, zgłaszający coraz to nowe teorie dotyczące miejsca jego

ukrycia. Debatowano także nad charakterem i rozmiarem skarbu. Młodzi ludzie,

których uczyłem, wywodzil i się przeważnie z niższych sfer i upatrywali w nim swoją

szansę na wzbogacenie się. Co do mnie, pożądałem go z przyczyn ambicjonalnych.

Nie, żebym pragnął zaszczytów: chodziło mi o osobistą satysfakcję. Pamiętałem

słowa Andreasa o uciekaniu od rozgłosu i, choć daleko mi było do skromności

Murzyna, nie pragnąłem też iść w ślady Tadzia, który teraz tonął w powodzi

korespondencji , jego telefon nie milkł, a drzwi z trudem się zamykały.

Pieśń Wajdeloty znałem na pamięć od szóstej klasy szkoły podstawowej.

Początkowo nie miałem pojęcia, o co w niej chodzi, ale zafrapowało mnie brzmienie

słów. Kilka lat później sądziłem, że posiadłem tajemnicę przesłania. Teraz wyglądało

na to, że nie w pełni.

Nasza książka sugerowała, iż miejsca ukrycia skarbu należy szukać

w Wielkopolsce. Czy jednak Murzyn naprawdę tak myślał, czy może był to jedynie

chwyt reklamowy? Owszem, miel iśmy w Poznaniu Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza i pomnik poety w centralnym punkcie miasta, ale w końcu był to

najsłynniejszy polski poeta.

W radiu anglojęzyczny spiker odczytywał wiadomości. Bruksela: konferencja

krajów unii w sprawie kryzysu słowackiego. . . Stany Zjednoczone: prezydent Wang

z wizytą na stacji orbitalnej „Unity”. . . Madryt: eksplodował samochód-pułapka. . .

Poznań: wystawa z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy strajku dzieci wrzesińskich

w obronie ojczystej mowy.

Strajk dzieci wrzesińskich. . .

Strajk dzieci wrzesińskich??! !

Poleciałem do Tadzia.
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Jak mogłem być taki głupi? Jak mogliśmy wszyscy być tacy głupi??? „Arko! tyś

żadnym niezłamana ciosem, póki. . . ”

– Tadziu – mówię – znalazłem skarb.

Pół roku później zapukałem do drzwi Murzyna.

– Co ja bym bez ciebie zrobił, Murzyn? – westchnąłem, odbierając rozdział

i wręczając jej pieniądze.

Poczęstowała mnie ciastem.

– Jakaś okazja?

– Imieniny.

– Za dużo gości nie widzę.

– Upiekłam dla siebie. Zawsze tak robię. Po co ktoś ma mi zjadać ciasto?

Parsknąłem śmiechem, ale zaraz spoważniałem. Ostatnio coraz lepiej ją

rozumiałem.

– Dlaczego zrobiłaś dla mnie wyjątek?

Wzruszyła ramionami.

– Kaprys cesarzowej.

– Wszystkiego najlepszego, Murzyn. A propos – ośmiel i łem się spytać – jak ty

właściwie masz na imię?

Chwilę się zastanawiała, czy odpowiedzieć.

– Grażyna – mruknęła w końcu. – Ale nie waż się tak na mnie mówić.

To ci dopiero. Z Murzyna – Grażyna.

– Powiedz jeszcze, że twój ojciec miał na imię Adam – zakpiłem.

– Zgadłeś.

– Wygląda na to, że spośród naszej trójki – tym trzecim, rzecz jasna, był Tadziu,

a nie tatuś Murzyna – tylko ja jestem z innej bajki – powiedziałem.

I wcale mnie to nie cieszyło. Murzyn był jedyną osobą w tym mieście, do jakiej

jeszcze chciało mi się otwierać gębę. Tadziowi zaproponowano asystenturę na

uniwerku we Frankfurcie, z niezłą pensją. Wyjechał we wrześniu. Andreas ruszył

z orkiestrą na tournee po krajach Dalekiego Wschodu. Miał być z powrotem dopiero

za dwa miesiące. Mnie nie pozostało nic innego, jak wrócić na studia.

Zainteresowanie nauką polskiego drastycznie zmalało, gdy ludzie się dowiedziel i , że

chodzi o skarb niematerialnej natury.
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Przez tych kilka miesięcy zdążyłem się przyzwyczaić do dostatniego życia i do

tego, że nikomu z niczego nie muszę się tłumaczyć. Teraz trudno mi było odnaleźć

się na powrót w roli studenta, a co dopiero studenta piszącego pracę magisterską na

temat rol i reklamy w handlu. Postanowiłem zwrócić się o pomoc do Murzyna.

Zleciłem jej napisanie drugiego rozdziału, zatytułowanego „Jak reklamować towar, by

się sprzedał”. (Pierwszy, „Jak reklamować towar, by zrobić manko”, napisałem sam).

Kiedy poszedłem do niej omówić szczegóły zlecenia – było to nasze pierwsze

spotkanie od czasu chryi z rozwikłaniem tajemnicy skarbu – okazało się, że od

początku wiedziała, o jaki skarb chodzi.

– Dlaczego nic nie powiedziałaś?

– Potrzebował forsy i rozgłosu. – Mówiła, jak zwykle, o Tadziu. – Książka mogła

mu to dać. Potem i napisanie pracy magisterskiej było łatwiejsze.

– Sądziłaś, że się domyśli?

Przez twarz przemknęło jej chyłkiem coś na kształt uśmiechu.

– Sądziłam, że ty się domyślisz.

Nigdy nie mówiłem Murzynowi, że to ja odkryłem tajemnicę skarbu. Tadziu tym

bardziej.

– Wiesz, Murzyn – powiedziałem – z ciebie to naprawdę jest geniusz.

Teraz trzymałem w rękach gotowy rozdział swojej pracy. Przede mną stał pusty

talerzyk. Nie miałem już żadnych interesów z Murzynem i musiałem się wynosić.

– Dzięki za poczęstunek – rzekłem, wstając. – Jeszcze raz wszystkiego

najlepszego.

Wyszedłem w noc. W pałacach paliło się ki lka świateł, poza nimi rozciągała się

ciemność. Markotno mi było. Jesień. Dżdżysto. Od ziemi wiało strasznym jakimś

chłodem. Próbowałem się rozweselić, l icząc pieniądze. Murzyn po znajomości dał mi

upust, więc w portfelu zostało jeszcze jakieś siedemdziesiąt euro. Kiedyś potrafiłem

zarobić tyle lekcjami w ciągu jednego dnia; teraz wydawało się to sporą sumą. Może

starczy na trzytomowe wydanie opowiadań Mrożka.

Na moście zatrzymało mnie trzech żuli . W jednym rozpoznałem swojego byłego

ucznia. Oczywiście udawał, że mnie nie zna.

– Dawaj geldy – mówią.

Rozejrzałem się. Nikogo. Nawet samochody, jak na złość, przestały jeździć.

Zrobiło się nagle tak cicho, że prawie słyszałem, jak rzeka w dole przepływa.
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W oddali widziałem swój blok. W oknach paliły się światła – ale tu, na moście, nie

było nikogo, kto mógłby uratować dla mnie Mrożka.

Cóż miałem robić, trzech ich było. Świgłem im geldy, wziełem w klape i poszłem

w haus.

l istopad 2001
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Alicję poznałam w sieci. Stwierdziłyśmy, że fajnie nam się pisze i chcemy się

spotkać, ale system powiedział „nie”.

System jest jak wielebny Moon. Sam decyduje, czy do siebie pasujemy, czy nie.

Tyle że zamiast dobierać pary na podstawie zdjęć, analizuje nasze interakcje w sieci.

Chodzi o to, żeby nam zaoszczędzić czasu i rozczarowań. Znajduje podobieństwa

i różnice w wypowiedziach i obl icza stopień prawdopodobieństwa, że pierwsze

spotkanie nie będzie ostatnim. Nasze szanse ocenił na 1 7%, a to stanowczo za

mało, by wydać zgodę.

Noż kurwa. Jak on może uważać, że mamy siedemnaście procent szans, skoro ja

jestem w niej prawie zakochana? Nawet jeśl i Al icja nie odwzajemnia mojej

fascynacji , to mimo wszystko lubi ze mną gadać na necie i jest chętna na spotkanie,

więc co ten palant mi pieprzy?

Piszę odwołanie.

Szanowny Systemie!

Oceniłeś szanse powodzenia mojej znajomości z Alicją na 17%. Moim zdaniem

musiała nastąpić pomyłka, bo polubiłyśmy się i mamy wiele tematów do rozmowy.

Nie twierdzę, że zostaniemy parą, ale trudno mi zaakceptować Twoją opinię, że

nasze spotkanie byłoby stratą czasu. Proszę, przeanalizuj jeszcze raz nasze

maile i inne wpisy w sieci, a z pewnością znajdziesz coś, co pozwoli Ci zmienić

zdanie.

Z poważaniem

Beata

Terapia systemowa
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Nie mogę się doczekać odpowiedzi. Zabijam czas, pisząc jakieś głupoty na forach

i odpisując na zaległe maile. Po kilku godzinach odpowiedź przychodzi.

Szanowna Użytkowniczko!

Twoje odwołanie zostało rozpatrzone. Zgodnie ze stanem na godz. 13.20 dn.

26.02.2013 zgodność aplikantek wynosi 16,5%. Podtrzymuję negatywną opinię

i życzę powodzenia w przyszłości.

System

Analizuję swoje wpisy na forach dokonane pomiędzy uzyskaniem pierwszej i drugiej

opini i . Szukam brakującego pół procenta. Gdzieś w słowach, w ich układzie,

w kontekście wypowiedzi musi tkwić coś, co sprawiło, że jeszcze bardziej oddaliłam

się od Alicj i . Wiem, że moja działalność stanowi jedynie połowę tego, co się składa

na pełną ocenę, ale nie jestem w stanie prześledzić wszystkich wpisów mojej

korespondencyjnej znajomej, a wiem, że jeśl i ją poproszę o ich wskazanie, napisze,

że nie pamięta i że nie mam jej zawracać dupy jakimiś bezsensownymi zakazami.

Właśnie za to ją uwielbiam. Nie boi się nikogo, nawet systemu. Czasem się

zastanawiam, za co ktoś taki jak ona może lubić taką łajzę jak ja. Może za to, że

jestem sympatyczna i mam otwarty umysł. Poza tym wysłałam jej zdjęcie. A trzeba

wam wiedzieć, że na ogół podobam się kobietom.

Ona też jest spoko, choć zasadniczo nie lubię blondynek.

Co robimy? – pytam na Skypie.

Możesz być jutro o ósmej w Dwudziestce na Podgórnej? – odpisuje.

I podaje mi swój numer telefonu. Przypuszczam, że nie zrobię z niego większego

użytku, ale na wszelki wypadek wklepuję w komórkę.

Jesteś pewna? – pytam. – Myślisz, że damy radę go obejść? Nie boisz się?

Wyluzuj – pisze. – Bądź jutro o ósmej przed Dwudziestką, a resztę zostaw mnie.
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Ufam jej. Nie mam innego wyjścia. Mogłabym oczywiście zrezygnować ze spotkania,

ale jestem wkurzona na system i nie zamierzam się poddawać bez walki.

Tak jak przypuszczałam, komórka Alicj i nie odpowiada. Pewnie palant założył jej

blokadę mojego numeru. Na wszelki wypadek podaję jej na komunikatorze swój.

Może chociaż jedna z nas zdoła się dodzwonić albo doesemesować.

W nocy nie mogę zasnąć. Do tej pory Alicja była w mojej wyobraźni tworem

niemalże bezcielesnym. Fascynowała mnie jej osobowość, siła, pewność siebie.

Teraz, gdy system zablokował nam możliwość spotkania, tęsknię za nią przede

wszystkim fizycznie. Wyobrażam sobie, że siedzimy w Dwudziestce i patrzymy sobie

w oczy, a nasze dłonie niby to przypadkiem się muskają. Potem idziemy do niej albo

do mnie. . . Oczywiście doskonale wiem, że jeśl i nawet jakimś cudem spotkanie

dojdzie do skutku, system będzie nam towarzyszył na każdym kroku, obserwował

każdy ruch. Zrobi wszystko, by nas powstrzymać. Zresztą trudno go winić. Ktoś

kiedyś zaprogramował mu taką funkcję. Dziś jesteśmy do tego przyzwyczajeni i na

ogół akceptujemy jego wyroki. Tylko czasem, jak teraz, mamy nieodparte wrażenie,

że coś pomylił.

Zastanawiam się, dlaczego padło na Alicję i na mnie. Co sprawiło, że nasze

wzajemne wyobrażenia o sobie tak dalece rozminęły się z opinią systemu? Owszem,

różnimy się. Ona jest zwariowana, impulsywna i odważna, a ja wyciszona

i introwertyczna, ale łączy nas szczerość i to, że potrafimy kulturalnie wymieniać

poglądy, obstając przy odmiennych wizjach. Uświadamiam sobie nagle, że ta

szczerość była naszym największym błędem. Gdyby jedna z nas przytakiwała

drugiej i udawała, że zgadza się z nią w większości spraw, system dałby nam więcej

punktów, a może nawet udałoby się przekroczyć pięćdziesiąt procent. Oczywiście

musiałybyśmy to robić w miarę umiejętnie, żeby nie wzbudzić w nim podejrzeń.

Niestety zupełnie nie przyszło nam to do głowy. Myślałyśmy, że wystarczy być sobą

i się polubić, żeby dostać zgodę. Teraz jesteśmy na cenzurowanym i nawet jeśl i od

jutra system całkowicie nie uniemożliwi nam kontaktu, będzie czujnie śledził każde

nasze słowo.

On, rzecz jasna, doskonale wie o naszej niesubordynacji . Wie, że będziemy

próbowały go wykiwać. Nie mam pojęcia, co planuje Alicja. Muszę zadbać o własną

stronę przedsięwzięcia. Znam knajpę Dwudziestka i wiem, że najbezpieczniej będzie
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udać się do niej pieszo. Jeśl i wsiądę w tramwaj, z całą pewnością zepsuje się trakcja

i to w takim miejscu, w którym motorniczy nie będzie mógł nas wypuścić. Alicja

przyjdzie pod pub, ale mnie nie zastanie. O dodzwonieniu się do niej nie ma mowy.

Ciekawe, jak długo będzie czekać i co zrobi potem. Dlaczego właściwie nie

podałyśmy sobie adresów? Mogłybyśmy próbować się odwiedzić, aż w końcu by się

powiodło.

Wiem dlaczego. Gdy spotykamy się na mieście, są sposoby, by wykiwać system.

Niby to umówimy się w tym miejscu, a gdzieś między wierszami przemycimy

informację o innym. W przypadku adresu domowego wszystko jest jasne. System

wie, że nie może nas pilnować do końca życia, więc istnieje większe

prawdopodobieństwo, że od razu spróbuje nas skutecznie powstrzymać – na

przykład powodując wypadek skutkujący poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

Po południu dostaję maila od Alicj i .

Pamiętaj, Dwudziestka. Podgórna. Ósma.

Dopiero co myślałam o kiwaniu systemu, a teraz jestem prawie pewna, że właśnie

coś takiego chodzi jej po głowie i że powyższe słowa mają w istocie oznaczać coś

zupełnie innego. Inaczej w ogóle by tego nie pisała, bo zna mój stosunek do siebie

i doskonale wie, że nie zapomniałabym o spotkaniu z nią ani o jego lokalizacji

i czasie. A to może oznaczać tylko jedno: któraś z tych informacji jest nieprawdziwa.

Jeśl i mamy się spotkać, muszę odgadnąć zamiary Alicj i i stawić się, gdzie trzeba,

kiedy trzeba.

Dwudziestka. Podgórna. Ósma. Precyzyjne określenie punktu w czasoprzestrzeni

mającego symbolizować inny punkt.

Przychodzi mi do głowy, że wcale nie chodzi o Podgórną, tylko o jakieś miejsce

kojarzące się z tą nazwą. Nie na darmo uczestniczyłam kiedyś, i to z niezłym

skutkiem, w grze miejskiej, której uczestnicy przemieszczali się pomiędzy

poszczególnymi punktami programu dzięki rozwiązywaniu rebusów dotyczących

topografi i miasta. Wzgórze Przemysła, a może Dolina? Nie wiedziałabym o istnieniu

takiej ul icy, gdyby przez pewien czas nie mieszkała na niej Asia. To na Wildzie

i jestem przekonana, że nie ma tam pubów, ale Alicja z pewnością znalazła jakieś

ustronne miejsce.
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Będę jechać z Wildy, z Przemysłowej – szyfruję i modlę się, żeby zdążyła

odebrać wiadomość. – W co najlepiej wsiąść?

Odpowiedź przychodzi tuż przed dziewiętnastą. W międzyczasie próbuję się

dodzwonić do Alicj i , za każdym razem słysząc, że abonent niedostępny.

2 lub 9 – pisze lakonicznie Alicja, co uznaję za znak, że nie mam wsiadać

w żaden z wymienionych tramwajów. Nie byłaby tak ostentacyjna. Poza tym wie, że

urodziłam się w Poznaniu i nie muszę zadawać tak prostackich pytań.

A więc nie Dolina, nie Wilda. Czyżby jednak Dwudziestka? Alicja z pewnością

wiedziała, że system będzie analizował nasze wypowiedzi także pod kątem

możliwych oszustw. Muszę zaryzykować. Czas już wyjść z domu, więc ubieram się

pieczołowicie, apl ikuję delikatny makijaż, przyglądam się sobie z każdej strony

i ruszam.

Pierwszy samochód próbuje mnie przejechać na Rondzie Rataje. Jestem czujna.

Docieram cało do mostu, gdzie chce mnie znokautować rowerzysta. Uskakuję.

Później jest spokojnie aż do Rybaków, gdzie gzyms z budynku spada za moimi

plecami. Dla zmylenia przeciwnika skręcam w Zieloną, a tu ze skweru wypada jakiś

ujadający pies Baskervil le’ów i leci prosto na mnie. Pyra Bar już zamknięty, więc

wpadam w pierwszą bramę, wbiegam na podwórze i chronię się w budynku. Mam

szczęście, że drugie wyjście prowadzi na parking, skąd lecę na Podgórną, wpadam

do Kupca, wypadam drugimi drzwiami i jestem naprzeciw Dwudziestki. W bramie

nikogo nie ma, ale jest dopiero za piętnaście. Szczęśliwie przeprawiam się przez

ulicę, wchodzę do knajpy, zaglądam do wszystkich sal, nie znajduję nikogo

podobnego do Alicj i ze zdjęcia, wracam. Pusto.

Gdy zbliża się ósma, na wszelki wypadek oddalam się nieco od bramy

i obserwuję ją zza pomnika Cegielskiego. Nic się nie dzieje. To może oznaczać, że

system wie, iż Alicja się nie zjawi. Może jest gdzie indziej, a może coś jej zrobił. Raz

jeszcze próbuję się do niej dodzwonić. Bez skutku. Tym razem nie odzywa się nawet

głos mówiący o niedostępności abonenta, co wzbudza we mnie poważny niepokój.

Cholera. W co ja ją wpakowałam. Tak, wiem, że to był jej pomysł. Sama pewnie
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nie odważyłabym się sprzeciwić systemowi. Mimo to czuję się winna, bo to ja byłam

nią zauroczona, to ja uparcie pisałam, nawet gdy ona odpisywała rzadko

i chaotycznie. Pewnie wcale jej tak nie zależało na spotkaniu ze mną, tylko się

wkurzyła, że system próbuje nam tego zakazać. A teraz nie wiadomo, co się z nią

stało.

Kilka minut po ósmej wracam do bramy i jeszcze raz zaglądam do pubu, ale Alicj i

wciąż nie ma. Wychodzę, rozglądam się. Może jednak wpadnę na Wzgórze

Przemysła? To niedaleko. Zawsze mogę wrócić. Warto byłoby jednak zostawić jej

wiadomość na wypadek, gdybyśmy miały się rozminąć. Rozglądam się za miejscem,

w którym mogłabym ją ukryć, i mój wzrok pada na otwór od zasuwy metalowej

bramki. Doskonałe miejsce, tylko. . . coś w nim już tkwi.

Wyciągam rękę, wydłubuję skrawek papieru i rozwijam go w dłoni.

„Alef, Karol” – nagryzmolił ktoś w pośpiechu.

Przez chwilę się zastanawiam, czy to faktycznie wiadomość od Alicj i . Nie

podejrzewałam jej o takie odniesienia kulturowe. Nie mam natomiast problemu

z rozszyfrowaniem wiadomości: chodzi o księgarnię Jedynka przy alei

Marcinkowskiego. To rzut beretem od miejsca, w którym stoję.

Modlę się, żeby kartka istotnie pochodziła od Alicj i , a nie od kogoś innego, kto też

próbował oszukać system. Chowam ją do kieszeni – jeśl i wyjdę z tego cało, będę

przynajmniej miała pamiątkę po Alicj i , fizyczny dowód jej istnienia – i pnę się

Podgórną w stronę księgarni. Nagle słyszę za sobą straszny zgrzyt i czuję za

plecami coś wielkiego. To wykolejony tramwaj zatrzymał się o pół metra ode mnie.

Idę dalej, bacznie obserwując wiszące nad głową balkony. Już widać księgarnię.

O tej porze jest oczywiście zamknięta, a przed nią też nikt nie stoi. Cholera. Może się

gdzieś schowała, a może zostawiła kolejną wiadomość.

Idę, myślę. Myślę o tym, i le to jeszcze potrwa. Samochody suną pod górkę, nie

osiągając na szczęście zawrotnych prędkości, ale jeśl i któryś wpełznie na chodnik

i przygwoździ mnie do ściany, skończę jako krwisty stek.

W pobliżu baru mlecznego coś wciąga mnie do bramy.

To coś ma blond włosy i wydaje się znajome.

luty 201 3
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Dopóki nie nadeszło wezwanie, areszt w zasadzie mi nie przeszkadzał. Dom był

przestronny, z oknami wychodzącymi na wszystkie strony świata i małym ogródkiem

na tyłach. Na dworze było zawsze za gorąco albo za zimno, za głośno albo za cicho,

za sucho albo za mokro, a tu wszystko w sam raz. Ja sama ustanawiałam sobie

prawa w swoim domu i było mi doskonale obojętne, czy jestem w nim aresztowana,

czy nie. Kiedy mi się nudziło, zapraszałam gości. Siedziel iśmy do późna, pi jąc wino.

Później oni odchodzil i do swoich domów, tłukąc się tramwajami albo płacąc za taryfy,

a ja zostawałam na swoich włościach i radowałam się ciszą czterech ścian.

Wszystko się zmieniło, kiedy pewnego dnia znalazłam w skrzynce na listy

wezwanie. W pierwszej chwil i ucieszyłam się, że mnie wzywają, potem jednak

przypomniałam sobie o areszcie i mina mi zrzedła. Zaczęłam się zastanawiać, jak by

tu wyprowadzić dom w pole i wymknąć mu się. Pomyślałam na przykład, że

mogłabym spróbować uczynić to nocą. Nie ma wtedy tylu ludzi na ul icy, a zatem

prawdopodobieństwo, że ktoś mnie przyuważy i doprowadzi z powrotem, znacznie

maleje. Trudno jednak, żebym stawiała się na wezwanie w nocy. Pomijając fakt, że

taki brak taktu wystawiłby mi fatalną notę, i tak nikt nie trudziłby się przyjmowaniem

mnie o tak nieprzyzwoitej porze. Byłoby to niepotrzebne ryzyko i strata energii , która

przecież była mi potrzebna do wypełniania zadania, do którego zostałam wezwana.

Próbowałam się radzić znajomych. Niektórzy mówil i , żebym sobie dała spokój, bo

sprawa jest przegrana. Nie mogłam jednak przyznać im racji . Nie mam moralnego

prawa zlekceważyć wezwania, argumentowałam. To jest moja szansa i powinność,

w końcu nie każdy dostaje wezwanie, trzeba się poczuwać do obowiązku.

Większość zgadzała się ze mną. Doradzali mi, żebym mimo wszystko spróbowała

Wezwanie
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się wyrwać. Nawet jeśl i zauważą moją ucieczkę, być może uda mi się dotrzeć na

miejsce, zanim zostanę ujęta. Nikt jednak nie zaoferował mi swojej pomocy. Gdyby

na przykład ktoś zaproponował, że podwiezie mnie samochodem, szanse, że znajdę

się na miejscu, zanim rozpocznie się interwencja, bardzo by wzrosły. Ale jakoś nikt

się nie kwapił z taką ofertą. Trudno im się dziwić: w końcu to nie oni zostal i wezwani

i może nawet w skrytości ducha liczyl i na to, że moje usiłowania spełzną na niczym.

Bo czym na przykład wytłumaczyć poradę, abym napisała pismo informujące, że

bardzo chciałabym się stawić, lecz nie mogę, gdyż jestem aresztowana? Tłumaczyli ,

że dzięki temu usprawiedl iwiłabym swoją nieobecność, dementując tym samym

podejrzenia o zlekceważenie wezwania. Byłam odmiennego zdania. Po pierwsze,

mówiłam, nikt mi nie uwierzy, że jestem aresztowana we własnym domu. W tamtych

sferach to się nie zdarza. Po drugie, jeśl i nawet uwierzą, to tym gorzej. Od razu

postawią na mnie kreskę i wezwą kogoś innego. Może właśnie o to chodziło tym,

którzy dawali mi takie rady.

Nocami budziłam się, wstawałam i wyglądałam na ulicę. Była ciemna,

nieruchoma i łagodna. Tylko od czasu do czasu jakiś samotny cień przemykał

pomiędzy latarniami. W takich momentach wyjście na zewnątrz wydawało mi się

dziecinną igraszką. Ot, zejść na dół, pchnąć drzwi i już ul ica, już cały świat stoi

przede mną otworem. Potem zasypiałam, a kiedy się budziłam, słońce stało wysoko

na niebie, a ul icą pędziły tysiące samochodów i pieszych. Nie była to ta sama ulica,

którą widywałam nocą, i zejście na nią było zupełnie niewyobrażalne.

Powoli ogarniała mnie rezygnacja. Wydawało się, że najlepszym wyjściem będzie

zapomnieć o wezwaniu i żyć dalej tak, jak gdybym nigdy go nie otrzymała.

Przynajmniej będę mogła znowu normalnie spać i przestanę myśleć o rzeczach

niemożliwych. Była akurat wiosna i dużo czasu spędzałam w ogródku na tyłach

domu, rozkoszując się zielenią, ciszą i młodymi promieniami słońca. Niechętnie

odbierałam telefony, w których znajomi, szczerze czy fałszywie zaniepokojeni moim

milczeniem, indagowali , dlaczego nie daję znaku życia. Początkowo tłumaczyłam, że

potrzebuję trochę czasu na uporządkowanie swoich spraw, a kiedy nie dawali za

wygraną, wyłączyłam telefon.

Wtedy przyszło powtórne wezwanie.

Kiedy tylko zobaczyłam kopertę w skrzynce, ogarnęło mnie niedobre przeczucie.

Przyszło mi nawet do głowy, żeby ją wyrzucić, nie otwierając, ale moja próżność
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zwyciężyła. Człowiek pochlebia sobie, że został wezwany, nawet jeśl i nie może się

na to wezwanie stawić. Otworzyłam więc – i rzeczywiście było to wezwanie, bardziej

niespokojne i natarczywe od pierwszego. Serce zabiło mi mocniej, kiedy je czytałam.

Ogródek od razu zniknął z moich myśli . Kopnęłam wychodzące nań drzwi, które

odbiły się od framugi i otworzyły ponownie, poszłam na górę, nalałam sobie drinka

i zaczęłam przemyśliwać sprawę.

Gdybym od razu, kiedy tylko wyjęłam pismo ze skrzynki i przeczytałam je,

pchnęła drzwi wychodzące na ulicę i zrobiła krok do przodu, być może sprawy

potoczyłyby się inaczej. Takie pomysły nie przychodzą jednak do głowy komuś, kto

od lat żyje w areszcie domowym, a jeśl i nawet, z miejsca odrzucane są jako zbyt

śmiałe. Dopiero kiedy wypiłam tego drinka, mój duch znacznie się rozochocił

i postanowiłam spróbować. Zeszłam na dół i stanęłam twarzą w twarz z ogródkiem.

Ponownie pchnęłam drzwi, żeby nie musieć oglądać jego sennego oblicza, a te

ponownie się otworzyły. Ogródek wydawał się kpić ze mnie w żywe oczy, przekonany

najwyraźniej, że nie zdołam się wyrwać, że i tak w końcu do niego wrócę. Ja jednak

nie zamierzałam dać za wygraną. Wyglądało na to, że zostałam wezwana do

wypełnienia zadania o wiele donioślejszego, niż mi się pierwotnie zdawało.

W miarę jak zbliżałam się do drzwi wejściowych, moje nogi stawały się coraz

cięższe i bardziej nieposłuszne. Byłam przygotowana na to, że nie będzie łatwo,

i gotowa walczyć do upadłego. Serce waliło mi jak młotem, ręce miałam spocone,

a o tym, co działo się z moim żołądkiem, wolę nie wspominać. A jednak parłam

naprzód. Dopiero jakieś dwa, trzy kroki przed drzwiami, kiedy zwycięstwo wydawało

się już w zasięgu ręki, nogi ostatecznie odmówiły mi posłuszeństwa i padłam.

A padłam tak, jakbym już nigdy nie miała wstać.

Po tej histori i wiedziałam już, że nigdy nie uda mi się opuścić domu frontowymi

drzwiami. Wszystko wydawało się daremne i nieskończone, straciłam oparcie

w spotkaniach towarzyskich, ogród zaś napawał mnie wstrętem. Snułam się z kąta

w kąt, rozmyślając, jak by tu w miarę bezboleśnie przestać być częścią tego świata,

i nie znajdowałam takiej metody. Wczoraj koszmar się skończył. Odkryłam drzwi

porzucone lata temu. Tak naprawdę to nawet nie drzwi, tylko właz w podłodze,

zamknięty na przeżartą rdzą kłódkę i przykryty grubą warstwą linoleum. Jako dziecko

wykradałam czasami klucz do kłódki i schodziłam po drabince, niezbyt daleko, bo

czeluście, które rozciągały się pode mną, napawały mnie trwogą. Wiedziałam, że ta
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domena jest niezmierzona i że nikomu, kto zstąpił do niej i zatrzasnął za sobą właz,

nie udało się powrócić. Bywałam nawet świadkiem takich zdarzeń. Potem urosłam,

dom wypuścił mnie na spotkanie świata i na wiele lat zapomniałam o drzwiach.

Teraz, odkrywszy je ponownie, zrozumiałam, że są tu, aby mnie bronić przed

wezwaniami i nie pozwolić domowi trzymać mnie w szachu. Uznałam, że mając

takiego sojusznika nie muszę się spieszyć z ucieczką, i po raz pierwszy od

niepamiętnych czasów spojrzałam w przyszłość z niejaką ufnością. A nuż zapomną

o mnie i przestaną przysyłać wezwania, albo przyślą pismo, że rezygnują z moich

usług? Wtedy może dałoby się żyć. Człowiek silny jest. Wiele zniesie. Znalazłabym

sobie jakieś zajęcie. A jak się nie powiedzie – to myk do dziury.

Dzisiaj przyszło trzecie wezwanie. Jakby zgadli . Z dziką rozkoszą wyciągałam je

ze skrzynki. Z jeszcze dzikszą czytałam. Mimo wszystko nie spodziewałam się, że

zadanie, do którego mnie wzywają, może być aż tak wielkiej wagi. I ten niepokój

między wierszami, wyraźnie dający do zrozumienia, że jestem jedyna,

niezastąpiona, że nikt tego nie może zrobić oprócz mnie. Zostałam wybrana, myślę

z satysfakcją, która mi wynagradza całą gehennę lat minionych. Otworzyłam właz

i czuję już powiew otchłani, już po mnie sięgają łapy ciemności. Ale jeszcze raz sobie

przeczytam to moje ostateczne wezwanie, zanim przystąpię do gładzenia grzechów

świata.

kwiecień 1 998
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Wszystko byłoby w porządku, gdyby któregoś dnia nie zjawił się jakiś facet i nie

kazał nam się wynosić. Nie miel iśmy żadnych kłopotów z sąsiadami. Czasem

podkręcil iśmy głośniej muzykę, a oni regularnie zalewali nam chatę, i nikt do nikogo

nie miał pretensji . Aż tu nagle przychodzi ten dydek i mówi, że nie możemy tu

mieszkać, bo to jest mieszkanie komunalne. Chyba mu odbiło. Wszyscy się tu

posprowadzali , kiedy dawni mieszkańcy odeszli na przedmieścia albo do piachu,

i nikt nikogo nie pytał o zgodę. Więc zlewamy ciecia z góry na dół i mieszkamy sobie

dalej, bo niby dokąd miel ibyśmy pójść. Zima była. Farelka nam się zjarała, pozostała

tylko wiara i miłość, palenie i picie. Wszyscy, którzy miel i pracę i pieniądze, dawno

już wynieśl i się z tych ruin. Nasze mieszkanie należało niegdyś do porządnych ludzi

z kasą i obrazami. Teraz jesteśmy tu my, a i lu nas jest, nikt się nie doliczy. Więc

kiedy cieć przyszedł po raz trzeci, zrobiło nam się smutno i musiel iśmy go wyłączyć.

Wtedy zaczęli na nas krzywo patrzeć. Nawet by nas to nie ruszało, ale czasem

czuliśmy się samotni i potrzebowaliśmy wsparcia. Seks i muzyka trzymały nas przy

życiu, no i wiara w tego, którego co dzień na próżno wypatrywaliśmy. Powiedział, że

przyjdzie i zabierze nas z tego domu, że otworzy przed nami świat, a tymczasem

siedzimy tu z wyłączonym cieciem w szafie, który się rozkłada.

Zbudowali na schodach szlaban i pobieral i myto, a my nie miel iśmy kasy, żeby im

płacić. Więc przestal iśmy wychodzić. Prądu już w ogóle nie było i nie miał kto iść

wymienić bezpieczników, zresztą skąd byśmy je wzięl i . Czasem w nocy ktoś rzucał

się do szybu po windzie. Czasem ktoś wychodził na dach i patrzył na miasto. Po

drugiej stronie, za rzeką, pali ły się światła. Tam żyli ludzie, którym jeszcze nie

wytoczono procesu. Nikt jednak nie zadawał sobie trudu, by próbować się przedrzeć

Zdrada
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na tamtą stronę. Po co przeżywać to samo po raz drugi. Wiadomo było, że prędzej

czy później i dla nich dobre czasy się skończą. My przynajmniej byl iśmy już oswojeni

z ostatecznością. Wychodzil iśmy na klatkę tylko w dzień, bo nie miel iśmy w tym

bloku przyjaciół i nie wiadomo było, co komu strzel i do głowy. Zauważyliśmy jednak,

że pewna para z drugiego końca korytarza odnosi się do nas z sympatią. Okazało

się – przypadkiem podsłuchaliśmy jakąś rozmowę – że ich też nachodził cieć. Nie

wiadomo właściwie, dlaczego jednych nachodził, a innych nie. Któregoś dnia

zaprosil i nas do siebie. Miel i kominek i po raz pierwszy od iks czasu było nam

naprawdę ciepło. Postanowil iśmy odwiedzać ich częściej. Zaczęliśmy też wychodzić

razem na dach. Kobieta bardzo lubiła patrzeć na tamtą stronę; chyba wierzyła, że

i u nas jeszcze kiedyś zapali się światło. Kiedy więc ci z góry postawil i szlaban

i zaczęli żądać opłat za przejście na wyższe piętra, od razu podupadła na zdrowiu.

Wyprzedali biżuterię po przodkach, a potem pozostało im już tylko siedzenie przy

kominku i gadanie z nami. Powoli zaczynało brakować opału. Miel iśmy w domu parę

obrazów, które się nam dostały w spadku po poprzednich mieszkańcach. Straszne

knoty, wszystkie oprócz jednego. Porąbaliśmy je na opał. Trochę śmierdziało farbami

i atmosfera robiła się dziwna, ale lepsze to niż zamarznięcie żywcem. Zdaje się, że

to oni wpadli na pomysł, żeby wrzucić ciecia do szybu od windy. Musi wam być

ciężko z tym cieciem rozkładającym się w szafie, mówią. Rzeczywiście,

przyznaliśmy, trochę cuchnie. W nocy, kiedy wszyscy spali , wynieśl iśmy go

i zrzucil iśmy na dół. Miel i łeb na karku ci nasi znajomi. Trochę nas dziel i ły poglądy na

życie, ale nie zagłębial iśmy się za bardzo w te sprawy. Raz tylko zapytal i , co

oznaczają te trzy szóstki wytatuowane na przegubach naszych rąk. Powiedziel iśmy,

że to znak naszej miłości i wiary. Nie zadawali więcej pytań.

Ten jeden obraz, którego nie oddaliśmy na porąbanie, wisiał u nas w pokoju. Co

wieczór przed snem wpatrywaliśmy się w niego z potwornym zachwytem. Był to

obraz Fritza Reubera, na którym wszystko umierało. Wkrótce po jego odkryciu nie

mogliśmy już żyć bez niego, zastanawiało nas nawet, jak to możliwe, że kiedyś nie

było go w naszym życiu. Tymczasem w kominku u naszych znajomych nie bardzo

już było czym palić, pomimo porąbania wszystkich mebli . Kobieta coraz bardziej

podupadała na zdrowiu i ciągle patrzyła przez okno, ale ani ich okna, ani nasze nie

wychodziły na tę stronę, gdzie światła. Któregoś ranka, kiedy jak zwykle wyszliśmy

na poranny spacer po korytarzu, okazało się, że sąsiedzi postawil i szlaban na środku
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i próbowali pobierać myto za przejście na drugą stronę. Pewnie też nie miel i czym

palić i chciel i wydębić od nas jakieś smętne resztki. Problem w tym, że nic nie

miel iśmy. Przestal iśmy więc odwiedzać znajomych. Czasami rozmawial iśmy ze sobą

przez szlaban i opowiadaliśmy sobie, co słychać. Początkowo przychodzil i razem,

chociaż po kobiecie widać było, że nie ma się najlepiej. Później facet przychodził już

sam. Któregoś razu obudził nas w środku nocy wołaniem, że jego żona umiera.

Zaklinał nas, żebyśmy tam poszli . Sąsiedzi od szlabanu ochoczo wylegl i na korytarz,

przeczuwając możliwość zarobku. Nie miel iśmy już nic oprócz obrazu, który

kochaliśmy nad życie. Nie wiem, dlaczego było nam tak trudno oprzeć się wołaniu

tego faceta. Może sądzil iśmy, że przez patrzenie na czyjąś śmierć staniemy się

bardziej żywi, a może po prostu miel iśmy już dosyć tego wrzasku. Wywlekliśmy nasz

obraz i sprzedaliśmy go sąsiadowi w zamian za przekroczenie granicy. I wtedy stała

się rzecz dziwna. Dokładnie w momencie, w którym szlaban oderwał się od ziemi,

w całym budynku rozbłysły światła.

Kiedy wrócil i do domu, pozapalal i wszystkie lampy i włączyli magnetofon. Zagotowali

wodę na herbatę, zrobil i jajecznicę i nawet wygrzebali skądś jakieś całkiem jeszcze

dobre fajki. Trochę było im szkoda obrazu, nie na tyle jednak, żeby nad nim płakać:

teraz, kiedy rozbłysły światła, cały tamten czas stał się snem. Jak coś takiego mogło

się dziać naprawdę? Dźwięki płynące z magnetofonu, fajki i jajecznica zaprzeczały

temu. Teraz śpią. To dziwne, tak patrzeć z góry na kogoś, kim jeszcze przed godziną

byliśmy. Rano wstaną, pójdą do sklepu po bułki, powiedzą „dzień dobry” sąsiadom.

styczeń 1 998
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– Obiad! – zarządca wędrował wzdłuż szpaleru robotników, monotonnie

uderzających kilofami o twardą skalną ścianę. Pokryte pyłem ubrania i włosy

sprawiały, że nie różnil i się specjalnie ani od siebie nawzajem, ani od otaczającego

krajobrazu. Na komendę odrywali się od skały i szl i mrówczym szeregiem ku

prowizorycznej kantynie, zahaczając po drodze o magazyn, w którym zdawali

narzędzia.

Większość pracujących tu mężczyzn stanowil i więźniowie, ale nie brakło i takich,

którzy zgłosi l i się do tej podłej roboty w nadziei zapewnienia swoim rodzinom

dostatniego bytu, w akcie desperacji lub z potrzeby ukrycia się. Wszyscy traktowani

byl i jednakowo. Jedyna różnica polegała na tym, że więźniowie wracali na noc do

swoich cel, ci zaś, którzy nimi nie byl i , szl i spać do skleconych z dykty baraków,

w których królował alkohol, szulerka i burdy.

Hussey otarł rękawem pot zalewający mu oczy. Do nieustającego bólu

kręgosłupa i mięśni zdążył się już przyzwyczaić. To była dobra praca, nie

pozostawiała czasu ani sił na myślenie. Nienawidził jedynie wieczorów. Były

najpodlejsze ze wszystkiego, co tu przeżył. Tęsknił wtedy za ciszą i intymnością

swojego mieszkania na trzecim piętrze budynku komunalnego, za książkami,

muzyką, czystym ubraniem. O ludziach, których znał w tamtym świecie, wolał nie

pamiętać. Ci, których pragnąłby zobaczyć – a nie było ich aż tak wielu – różnil i się od

jego obecnych towarzyszy tak dalece, że ich istnienie zdawało się nierealnym. Tu

udało mu się przetrwać – teraz, po rocznym pobycie w tym piekle, był już spokojny

o swój byt, znalazł nawet paru kumpli – i poczytywał to sobie za wielki sukces,

zważywszy na to, co działo się w pierwszych tygodniach jego pracy w kopalni.

Atlas dla pionierów



1 95

– Hussey! – zawołał ktoś od strony drzwi. – Masz gościa.

Nieoczekiwana wizyta wywołała nie lada poruszenie przy karcianym stol iku.

W drzwiach stała bowiem kobieta, zupełnie inna od tych, które regularnie odwiedzały

to miejsce.

– To nazywam asem atutowym! – wzbił się ponad mniej wyszukane wyrazy

podziwu głos jednego z graczy. – Teraz rozumiem, dlaczego przez cały wieczór nie

szła ci karta.

Jego sąsiad przez chwilę wpatrywał się w drzwi jak sroka w gnat.

– Skończcie beze mnie – powiedział wreszcie, podnosząc się z krzesła

i zmierzając

w tamtym kierunku.

Wyszli na zewnątrz.

– Mój Boże – powiedziała kobieta. – Co pan robi w takim miejscu?

– Właśnie zamierzałem o to samo zapytać panią – odparł Hussey.

Przez chwilę patrzel i na siebie w milczeniu.

– Mój mąż żyje – odezwała się w końcu kobieta. – Chcę, aby mi pan pomógł go

odnaleźć.

– Proszę mi wszystko opowiedzieć – zażyczył sobie, choć nie bez niepokoju,

Hussey.

– Można tu gdzieś usiąść? – spytała, rozglądając się wokół.

Hussey westchnął.

– Może kuchnia będzie wolna.

Była.

– Jest taki dokumentalny serial o ogrodach. – Lena Wil l iams usiadła na taborecie

i rozpoczęła swoją opowieść. – Kilka dni temu, wędrując pilotem po kanałach,

przypadkiem się na niego natknęłam. Pokazywali pewien ogród, nawiasem mówiąc

zupełnie nieprawdopodobny. Zdjęcia były robione z góry, w ogrodzie pracowali jacyś

ludzie. W pewnym momencie jeden z nich podniósł głowę i spojrzał prosto

w obiektyw kamery. Poznałam Dereka.

– Jest pani pewna?

– Doktorze – powiedziała Lena. – Żyłam z tym człowiekiem przez piętnaście lat.

– Tak, ale taśma fi lmowa, światło. . .
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– To był on.

– Rozumiem – skapitulował. – Gdzie znajduje się ten ogród?

– Jakieś pięćset ki lometrów stąd – powiedziała. – Osada nazywa się Uqbar.

– Co pani zamierza?

– Zabrać pana z tego miejsca i jechać tam. – Lena okazała się mieć jasno

sprecyzowane plany.

– Tak po prostu?

– Tak po prostu.

– Leno – zaoponował Hussey. – Przyjechałem tu, aby się ukryć. Oboje uznaliśmy,

że będzie najrozsądniej, jeśl i na jakiś czas zniknę ze świata.

– Czyż nie widzi pan, że ten czas właśnie minął?! – przerwała mu. – Skoro śmierć

Dereka była sfingowana, to znaczy, że i pozostal i prawdopodobnie żyją. Policja po

prostu chciała zatuszować swoją bezradność w obliczu ich zaginięcia. A w takim

układzie nic panu nie grozi.

– Grozi mi zaginięcie – sprostował Hussey. – A to bywa gorsze od śmierci.

Oszczędzono nas, byśmy dawali fałszywe świadectwo. Kto wie, co się stanie, kiedy

zaczniemy węszyć?

– Dziękuję za herbatę – powiedziała cierpko. – I przepraszam, że zabierałam

panu cenny czas. Pójdę już.

– Jest pani samochodem?

Łypnęła na niego kątem oka, przemilczając stary dowcip.

– Odprowadzę panią. – Uśmiechnął się półgębkiem.

– Proszę się nie fatygować – powiedziała. – Parkuję niedaleko stąd.

Hussey powrócił do sypialni. W nozdrza uderzył go smród potu, alkoholu

i podłego tytoniu. Karciarze spali z głowami na stołach. Jeden pod stołem. Hussey

podszedł do pryczy i napotkał wzrok swego przyjaciela Wighta.

– A mówią, że kto nie ma szczęścia w kartach. . . – stwierdził fi lozoficznie tamten.

– To nie to, co myślisz – powiedział Hussey. – Chciała, żebym pomógł jej

odszukać męża.

Wight wejrzał na niego dziwnym wzrokiem.

– Nie mogę cię rozgryźć, stary. Wiem, że znalazłeś się tutaj uciekając przed

czymś. Nie przygnała cię tu bieda, jak mnie. Teraz, kiedy masz szansę ze zwierzyny

zmienić się w myśliwego, ty wolisz nadal uciekać? Odwagi, chłopie.
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Któryś ze śpiących na stole karcianych towarzyszy Husseya ocknął się,

wstrząsany czkawką, i podjął heroiczne wysiłki mające na celu przybranie pozycji

wertykalnej. Wysiłki spełzły jednak na niczym, on zaś leżał dalej, mamrocząc

przekleństwa pomiędzy czknięciami, które przybierały na sile, zmierzając do

nieuchronnego finału. Hussey po raz pierwszy od wielu tygodni, a może miesięcy –

tu nikt nie l iczył dni – poczuł wściekłość. Miała rację, pomyślał zaciskając pięści. Co

ja tu robię?

– Leć za nią, stary! – szepnął Wight.

Hussey wystrzel i ł z baraku jak rakieta.

– Leno! – zawołał w mrok.

Odpowiedziała mu cisza. Jezu, pomyślał, ona naprawdę sobie poszła!

Zwariowałem chyba, puszczając ją samą w tej okolicy. Chyba mi bozia rozum odjęła

w tym przeklętym grajdole.

Zastanawiał się, gdzie mogła zaparkować wóz.

– Wiedziałam, że zmieni pan zdanie – dobiegło zza jego pleców.

Lena Wil l iams oderwała się od ściany baraku i podeszła do niego.

– Szkoda, że mi pani tego nie powiedziała. – Westchnął z ulgą.

Samochód mknął nocną autostradą. Przez uchylone okno napływało do środka

chłodne powietrze, a wraz z nim – obietnica wolności i przygody. Hussey, który

zmienił Lenę za kierownicą, z każdym oddalającym go od kopalni ki lometrem

popadał w coraz większą błogość. Nie wiedział, jak to się skończy – nie sądził, aby

istniały szczęśliwe zakończenia dla takich histori i jak ta – i starał się o tym nie

myśleć, bo po raz pierwszy od niepamiętnych czasów czuł się panem swego losu.

Zastanawiał się, czy kiedykolwiek zdoła odwdzięczyć się Wightowi za to, co dla

niego zrobił.

Zerknął na śpiącą kobietę i trudno mu było odwrócić twarz z powrotem ku szosie.

Lena Wil l iams podobała mu się od pierwszego wejrzenia, które miało miejsce blisko

dwa lata temu. Był wtedy ekskomunikowanym doktorem medycyny, poświęcającym

swój czas i energię badaniu przypadków osób utrzymujących, iż zetknęły się

z tajemniczym różowym światłem, które, spłynąwszy na nich z kosmosu, odmieniło

drastycznie ich świat. Objawy sugerowały, jakoby dotknięci ową nieznaną dotąd

dolegl iwością utracil i część pamięci lub, na odwrót, przybyły im nowe wspomnienia,



1 98

de facto nie należące do nich. Mało kto wiedział, że do podjęcia badań nad tym

fenomenem zainspirowały doktora Husseya własne przeżycia; wszyscy jednak

łączyli jego nazwisko z tą sprawą. Dlatego, kiedy klienci Husseya zaczęli jeden po

drugim ginąć w tajemniczych okolicznościach, Lena Wil l iams, która z punktu

widzenia prawa była już wdową, jako że kilka tygodni wcześniej w pobliżu torów

kolejki podmiejskiej znaleziono zmasakrowane zwłoki, zidentyfikowane po liniach

papilarnych jako szczątki Dereka Wil l iamsa, poradziła mu, aby na jakiś czas wyniósł

się z miasta. Do ostatniej chwil i nawet on sam nie miał pojęcia, dokąd się uda – tym

bardziej więc zdumiewało go teraz, jakim sposobem zdołała go odnaleźć. Ale nie

mógł powiedzieć, żeby nie sprawiało mu to przyjemności. Widocznie bardzo jej na

nim zależało.

Zastanawiał się, co może oznaczać – o ile była prawdziwa – przywieziona przez

Lenę wiadomość. Jeśl i komuś na górze zależało na „uśmierceniu” osób, które

w wyniku bliskiego spotkania z różowym światełkiem najpierw zmieniały stan

świadomości, a następnie – bez pożegnania i nie zostawiwszy adresu – miejsce

pobytu, mogło to oznaczać jedną z dwóch rzeczy: albo organy ścigania nie wiedziały,

co się z nimi stało, i chciały zatuszować swoją bezradność, albo też wiedziały to aż

nazbyt dobrze i wolały zachować tę wiedzę dla siebie. Hussey wolałby, aby

prawdziwe okazało się pierwsze z tych przypuszczeń, choćby dlatego, że oddalałoby

to od niego groźbę śmierci lub uwięzienia. Nie wiadomo wprawdzie, co by

przybliżało, był jednak – jak dawniej – spragniony tropienia prawdy, i nie posiadał się

z radości na samą myśl o tym, że gdzieś tam, choćby i bardzo daleko, czeka ona na

niego.

– O czym pan tak myśli , doktorze? – zapytała Lena, która nie wiadomo kiedy się

przebudziła.

– A jak pani sądzi? – Nie mógł sobie odmówić przyjemności podroczenia się

z nią.

– Ma pan minę jak kochanek idący na spotkanie z oblubienicą – oszacowała.

– No to myślę o tej oblubienicy. – Rozpromienił się jeszcze bardziej. – A jest nią

to, do czego tęskniłem zawsze, póki nie zamknąłem się w tym klasztorze: Prawda.

Przez duże „P”.

– Ulżyło mi – wyznała Lena. – Obawiałam się, że nie jest pan już tym szaleńcem,

którego pamiętałam.

Świtało.
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– Czy mogłaby pani zerknąć na mapę? – poprosił Hussey. – Z moich obliczeń

wynika, że czas już dojrzewa, byśmy zjechali z autostrady.

Lena zerknęła.

– Jeszcze jakieś pół godziny – powiedziała. – Potem będzie zjazd w lewo na

Ashgrove.

Miasteczko Ashgrove spało jeszcze, kiedy przetoczył się przez nie żółty pontiak

(przez „k”, bo był indywidualistą). Tylko jedna okiennica na poddaszu była uchylona,

i gdyby pasażerka pontiaka uniosła na chwilę głowę i spojrzała w lewo, być może

dostrzegłaby niewyraźną sylwetkę człowieka stojącego w oknie i wyglądającego

ukradkiem na ulicę. Nie uczyniła tego jednak.

– Jesteśmy prawie na miejscu – zwróciła się natomiast do swego towarzysza. –

Za miastem będzie rozjazd. Stamtąd to już pięć minut jazdy.

Za miastem rzeczywiście był rozjazd. Tyle że niezupełnie taki, jakiego oczekiwali .

– Cholera! – zdumiała się Lena.

Zamiast – jak sugerowała mapa – na dwie, droga przed nimi rozgałęziała się na

niezl iczoną ilość odnóg.

– Czy ja mam oczopląs? – zdumiewała się dalej kobieta.

– Jeśl i tak, to nie jest pani w tym osamotniona – pocieszył ją Hussey. I dodał: –

Mam dziwne przeczucie, że którąkolwiek z tych dróg wybierzemy, i tak zawiedzie nas

ona do celu.

– Powinniśmy jechać w prawo – powiedziała.

– Jedźmy zatem w lewo – zadecydował Hussey.

I pojechali .

Ki lka minut później byl i już na miejscu.

– Skąd pan wiedział, że należy jechać w lewo? – zapytała Lena, gdy mijal i

tabl iczkę z napisem „Uqbar”.

– To rutynowa procedura – odrzekł skromnie. – W mojej drużynie byłem najlepszy

w biegach na orientację.

– Był pan w wojsku?

– W drużynie zuchowej. – Uśmiechnął się wstydl iwie.

Odwzajemniła uśmiech, jakby chciała dodać mu otuchy. Przez chwilę patrzyl i na

siebie w milczeniu.
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– Tam idą jakieś kobiety – zauważyła nagle Lena. – Pójdę wypytać je o nasz

ogród.

Zanim zdążył zaoponować, już była w drodze. Widział, jak podchodzi do kobiet,

zagaduje je; jak te, początkowo wyraźnie nieskore do udzielania informacji , w końcu

decydują się mówić. Tłumaczyły jej coś zawzięcie, obficie przy tym gestykulując, nim

wreszcie udało jej się nakłonić je do wskazania drogi.

– Czy w podchodach był pan równie dobry jak w biegach na orientację? –

zapytała, sadowiąc się z powrotem na siedzeniu.

– Do czasu, kiedy w ramach rozkazu kazano mi zjeść sto trzy stonki – odparł.

– A potem?

– Było jakieś potem? – zdziwił się.

Uśmiech znowu zagościł na jej wargach.

– Jest problem – powiedziała po chwil i , poważniejąc. – Ogród fi lmowano bez

zgody, a raczej za zdecydowaną niezgodą, właściciela, który z tej okazji dostał

wściekl izny i nie wiadomo, czy już mu przeszła. To jakiś Wasyl. Wieśniacy omijają

jego siedzibę szerokim łukiem, czyniąc znak krzyża i spluwając trzy razy przez lewe

ramię, co i mnie doradzono. Co zaś się tyczy samego ogrodu, krążą o nim legendy.

Byli ponoć tacy, którzy próbowali sprawdzić ich wiarygodność i słuch po nich zaginął.

Moje rozmówczynie starały się za wszelką cenę odwieść mnie od zamiaru

odwiedzenia tego miejsca. Twierdzą, że jeżeli ktokolwiek tam przebywa, to jedynie

widma na usługach ogrodnika, bezpowrotnie uwięzione w ogrodzie.

– Zombie? – mruknął w zamyśleniu Hussey.

Lena spojrzała na niego z niesmakiem.

– Sugeruje pan, że Derek. . .

– Nic nie sugeruję – uciął gwałtownie. – Jedźmy coś zjeść. Potem zastanowimy

się, co robić dalej.

Lena westchnęła ciężko i kiwnęła głową.

Samochód równie ciężko potoczył się drogą.

– Przepraszam – zmiękł Hussey. – Nie chciałem pani zranić.

– Może i ma pan rację – powiedziała. – Może ścigam upiory.

– Niech się pani nie waży tak myśleć! – zaprotestował gwałtownie. – Nie

zamierzam wracać do kopalni. Skoro już raz uwierzyłem, że mam tu coś do roboty,

nie dam sobie tak łatwo wydrzeć tej wiary.
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Szyld na jednym z mijanych budynków informował, iż mieści się w tym miejscu

bar mleczny „Różowy Ryjek”. Na ten widok twarze obojga podróżnych pokraśniały

i żółty pontiak z gracją wtoczył się na niewielki, ale i nie oblegany, parking u stóp

lokalu.

Spożywając jajecznicę na boczku i nie posiadając się z zachwytu na fusami

pływającymi w niezawodnej w stawianiu na nogi strudzonych podróżnych

najprawdziwszej z prawdziwych kawie naturalnej, jaką już tylko w barze trzeciej

kategori i spotkać było można, Lena i Hussey, każde we własnym zakresie, rozmyślal i

nad tym, co przyniosą im najbl iższe godziny. Że będą przełomowe, nie wątpil i . Oboje

miel i w tej rozgrywce wiele do stracenia i całkiem sporo do zyskania: ona –

mężczyznę, którego kochała i którego już raz, zdawałoby się bezpowrotnie, utraciła,

on – rozwiązanie zagadki, która zrujnowała jego naukową karierę, a jego samego

zesłała do piekła kamieniołomów.

– Jak pan myśli – odezwała się Lena, gdy już tak trochę pomilczel i i pojedl i – czy

powinniśmy odwiedzić tego strasznego człowieka, czy też ominąć go i próbować

spenetrować ogród bez pytania go o pozwolenie?

– Nic nie zaszkodzi spytać – zaopiniował Hussey. – Najwyżej nas przegna.

– A jeśl i to naprawdę wariat?

– Będę miał okazję wykorzystać swoje umiejętności zawodowe – rzekł Hussey. –

W kopalni na niewiele się zdały. Pewniejszy był szybki refleks.

– Jeśl i i tę umiejętność pan posiadł – dała wyraz swej ufności Lena – nie zginę

z panem.

W chwilę później siedziel i już z powrotem w samochodzie.

– Na końcu wsi trzeba skręcić w lewo – przypomniała sobie wskazówki kobiet

Lena.

Ogród, wbrew oczekiwaniom, nie był widoczny z daleka. Można by powiedzieć,

że w ogóle nie był widoczny. Dopiero kiedy podjechali pod samą bramę, zobaczyli

jakieś dziwactwo przez zbudowany z pionowych prętów płot.

– Faktycznie dziwny ten ogród – skonstatował Hussey. – Jakby nie ogród.

Przy furtce nie był dzwonka, co nieszczególnie świadczyło o gościnności

gospodarza i potwierdzało przynajmniej część obiegowej opini i o nim. Furtka

oczywiście była zamknięta, a surowe domostwo o grubych murach nie zachęcało do

odwiedzin. Mimo to Lena i Hussey zaczęli kołatać w bramę i wołać, a czynil i to – na
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przekór nękającym ich obawom – z takim zapałem, aż z sąsiednich domów poczęły

ukradkiem wyglądać zaintrygowane twarze.

– Pan Kandinsky nie ma w zwyczaju przyjmować gości o tej porze –

poinformował ich chłopak o wyglądzie Tomka Sawyera, siedzący na płocie

naprzeciwko. – Musicie poczekać, aż się ściemni.

– Kandinsky? – zdziwił się Hussey. – Nam chodzi o. . .

– Nazywa się George Lewis Washington Kandinsky – powiedział chłopak. – Ale

wszyscy mówią na niego Wasyl. Podobno był jakiś misiek o tym imieniu.

– Kandinsky. – Hussey udał, że coś sobie przypomina. – No jasne. Jak mogłem

zapomnieć.

– Jesteś jego krewnym? – zainteresował się chłopak. – Wyglądasz jakby

podobnie.

– Wujkiem. – Husseyowi nie drgnęła powieka.

– To dobrze – uznał chłopak. – Pan Kandinsky nie znosi obcych.

– Nie zechciałbyś zejść do nas na moment? – Hussey pomyślał, że chłopak może

im się do czegoś przydać. – Zarobisz parę cukierków, jeśl i odpowiesz na parę pytań.

Chłopak obejrzał się za siebie, sprawdzając, czy nikt nie obserwuje go z okien

domu, po czym powoli zsunął się z płotu.

– Najpierw cukierki – zażądał stanowczo.

Hussey skapitulował od razu.

– Nie mam ich – wyznał otwarcie. – Ale jeśl i nam pomożesz, kupię ci całą torbę.

– Za to spluwę masz! – Chłopakowi zabłysły oczy.

Umykając nieszczęśliwym wzrokiem przed zaskoczonym spojrzeniem Leny,

Hussey nerwowo poprawił połę płaszcza.

– Taki z ciebie wujek, jak ze mnie ksiądz! – Pistolet okazał się dużo lepszą

przynętą na młodego urwisa niż wirtualne cukierki. – Jesteście tajniakami?

– Coś w tym stylu – odrzekł mętnie Hussey.

– Powiem wam wszystko, co wiem – zadeklarował z ręką na sercu dzieciak. –

Pod warunkiem, że dopuścicie mnie do tajemnicy.

Hussey spojrzał na Lenę pytająco. Chłopak tymczasem z coraz większym

niepokojem zerkał w kierunku swojego domu, z którego niecierpl iwymi gestami

przyzywała go stojąca w drzwiach kobieta.

– Musimy się naradzić – powiedziała Lena.



203

Kobieta podeszła do bramy i spoglądała na chłopca złowróżbnym wzrokiem.

– Ciotka mnie woła – mruknął z żalem. – Gdzie będzie można was znaleźć,

gdybyście się namyśli l i?

– Zostawimy wiadomość w „Różowym Ryjku” – rzekł Hussey. – I wrócimy tu

wieczorem.

– Dobra – zgodził się chłopak i pogalopował do domu, gdzie i ciotka, i pas czekały

już na niego z utęsknieniem. Wydawało się jednak, że niewiele sobie z tego robi

w obliczu przygody, której perspektywa rozpościerała się przed oczyma jego duszy

niczym barwny kil im.

Lena i Hussey zostal i sami.

– Myśli pan, że wie coś, co może nam się przydać? – zapytała.

– Nie mam pojęcia – odrzekł Hussey. – Ale spróbować warto.

– Co mu powiemy?

– Prawdę. Że szukamy człowieka, który zaginął, a potem widziano go w ogrodzie

Kandinsky’ego. Dodamy parę ozdobników. Powinno go to zadowolić.

– Jakie mamy plany na najbl iższe godziny?

– Proponuję zaparkować gdzieś na odludziu i zdrzemnąć się trochę. – Hussey

ziewnął. – Kto wie, co nas czeka tej nocy.

Przystała na to, choć mimo zmęczenia całonocną jazdą nie była w nastroju do

spania.

– Nie wiedziałam, że ma pan broń – powiedziała, gdy pontiak telepał się wiejską

drogą ku brzegowi lasu.

– Dostałem od przyjaciela – odparł. – Kiedy zaczynałem pracę w kopalni, ten

pistolet i jego właściciel uratowali mi życie. Teraz, na pożegnanie, przyjaciel

podarował mi go, uznając, że przyda mi się bardziej niż jemu.

– Miał pan tam przyjaciół? – Hussey wyczuł w głosie Leny nutkę nieprzyjemnego

zdziwienia.

– Jednego.

I opowiedział jej o Wighcie.

– Co taki człowiek robi w kamieniołomach? – Tym razem zdziwienie w jej głosie

było innej natury. – Ucieka, jak pan?

– Jest czarodziejem – uśmiechnął się Hussey. – To architekt, najdoskonalszy,

jakiego znam. Projektuje domy perfekcyjnie upodabniające się do użytkownika. Są
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jak jednostronne lustra: spoglądając od wewnątrz widzi się samego siebie, patrząc

z zewnątrz można łatwo odgadnąć, jaka atmosfera panuje w środku. Niewielu ludzi

chce znać prawdę o sobie, a jeszcze mniej jest takich, którzy chcą, aby inni ją znali .

Dlatego Wightowi kiepsko się wiodło, aż w końcu zmuszony był porzucić swoje

zajęcie i udać się do pracy w kopalni, by wykarmić żonę i dzieciaka. Jeśl i nasza

wyprawa zakończy się sukcesem, jeśl i będę mógł bezpiecznie wrócić do domu

i odzyskam pracę, wyciągnę go stamtąd.

– Mam nadzieję, że tak się stanie – szepnęła Lena, nie wiadomo, czy mając na

myśli Wighta, Husseya czy siebie.

Kilka godzin później żółty pontiak ponownie zaparkował przed „Różowym Ryjkiem”.

Hussey zdążył w międzyczasie zaliczyć solidną drzemkę: przyzwyczajony do

spania w daleko bardziej ekstremalnych warunkach, runął w objęcia Morfeusza,

ledwie zgasł si lnik zaparkowanego na skraju leśnej przecinki samochodu. Kiedy się

zbudził, znalazł na półeczce przed przednią szybą dorodnego borowika i uśmiechnął

się do niego.

Uśmiechał się w dalszym ciągu, gdy wkraczał w progi „Różowego Ryjka”, bo

jakoś tak nie przestawało mu być wesoło.

– Nie pytał nikt o nas? – zagadnął pulchną barmankę o twarzy Pyzy

Wędrowniczki, żywą reklamę tego interesu.

– A jakże – odrzekła mu. – Chłopak od Gyverów. Bardzo był zawiedziony, żeście

dla niego wieści żadnej nie zostawil i , i prosił przekazać, że będzie czekał na płocie.

– Niech pani zważy kilogram cukierków – polecił. – Ze wszystkich rodzajów po

trochu.

Pyza uśmiechnęła się do jego uśmiechu i zabrała się do ważenia.

– Obiecaliśmy chłopakowi – wyjaśnił Hussey. – A i sami chętnie spróbujemy

tutejszych wyrobów.

– Jest czego próbować – zapewniła, ujmując z torebki ki lka mordoklejek

i dorzucając miętówek. – Te lubi najbardziej – wyjaśniła.

Chłopak rzeczywiście siedział na płocie. Żuł źdźbło trawy i tęsknym wzrokiem

popatrywał to na drogę, to na ogród.

– No – powiedział. – Jesteście.
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I zeskoczył z płotu.

– Zostawcie brykę i chodźmy do szopy – powiedział. – Ciotka tam nie zagląda.

Boi się moich obrazków.

Obrazki do złudzenia przypominały ogród sąsiada.

– Znam ten ogród lepiej niż ktokolwiek, oprócz niego oczywiście – wyjaśnił,

widząc ich zaciekawienie. – Rzecz jasna, nigdy tam nie byłem, bo nie byłoby mnie

tutaj, ale kiedy skończę malować, będę mógł tam pójść i nie zgubić się. Będę miał

mapę w ręku. Tylko kiedy to nastąpi? Ogród wydaje się nieskończony.

– Mówią, że nikt stamtąd nie wychodzi – z pewną nieśmiałością rozpoczęła

wywiad Lena. – To prawda?

– Wychodzą – zaprzeczył chłopak. – Tyle, że nie ci, co wchodzą. Siedzę na tym

płocie od ładnych paru lat i widziałem już wielu, co wyszli z ogrodu. Mówią na nich

„widma”, ale to normalni ludzie, chociaż nietutejsi. A ci, co tam poszli , nie wrócil i .

Kiedyś myślałem, że ogród ich przemienia, ale to nie to.

– Szukamy tego człowieka. – Lena wyjęła z torebki zdjęcie Dereka i podsunęła

chłopakowi pod nos. – Wiemy, że był w ogrodzie.

Chłopak przyglądał się zdjęciu bez emocji .

– Może był, a może nie – rzekł w końcu. – Różni się tu kręcą.

Na wyciągniętej dłoni Husseya leżało kilka miętówek.

– Nie rób ze mnie durnia! – żachnął się chłopak, sięgając jednak po cukierki. –

Umowa była inna. Ja mówię – wy mówicie.

– W porządku. – Lena wolała nie targować się zbytnio. – Mężczyzna, którego

szukamy, to mój mąż. Zaginął ponad rok temu, podobnie jak kilka innych osób.

Policja utrzymuje, że nie żyją; my jednak mamy inne informacje, a trop przywiódł nas

tutaj.

– Myślałem, że to wy jesteście gl iniarzami – zdziwił się chłopak.

– Słyszałeś o służbach specjalnych? – wziął sprawę w swoje ręce Hussey. –

Czasami nie po drodze im z policją.

– Rozumiem. – Określenie „służby specjalne” wyraźnie przypadło chłopakowi do

gustu. – Znaczy się, del ikatna sprawa.

– Można tak to ująć – zgodził się Hussey.

– Twój mąż też pracował w wywiadzie? – zapytał Lenę chłopak.

– Tak. – Uznała to za niezły pomysł. – Rozpracowywał serię tajemniczych
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zaginięć, aż w końcu któregoś dnia sam nie wrócił do domu.

– Musiało ci być ciężko – zmartwił się chłopak.

– Jakoś wytrzymałam. – Jak przystało na agentkę, Lena nie dała się ponieść

emocjom. – Czy twarz na zdjęciu wydaje ci się znajoma? – ponowiła pytanie sprzed

chwil i .

– Był taki moment, kiedy kręciło się tu sporo osób – powiedział. – Nie jestem

w stanie przypomnieć sobie twarzy ludzi, którzy przewinęl i się przez ten dom. Ale

było to mniej więcej rok temu, skoro więc mówicie, że właśnie wtedy zniknął, mógł

być jednym z nich.

– Czego szukali ci ludzie? – zapytał Hussey.

– Kto wie. – Chłopak wzruszył ramionami, z namaszczeniem przeżuwając

miętówkę. – Wyglądali , jakby ich coś przygnało. Nie widziałem, jak odjeżdżali , a w tej

części ogrodu, którą widzę z płotu, już ich nie ma.

– Dzięki za wszystko – rzekł Hussey, wyciągając ku niemu następną garść

cukierków. – I zapomnij , że nas widziałeś.

– Mógłbym wam pomóc w akcji . – Chłopak nie zamierzał dać się spławić.

– Najbardziej nam pomożesz, trzymając gębę na kłódkę – pozbawił go złudzeń

Hussey. – Obrazki są świetne – dodał na pocieszenie.

– Jasne – mruknął ponuro chłopak. – Miło było was poznać.

Ten starzec z rozwianym włosem, ubrany w czarną pelerynę, nieprzyjemnie

kontrastującą z chorobliwie bladą cerą, o wodnistych oczach i haczykowatym nosie,

miałby być podobny do mnie? Miny, która zagościła na obliczu samozwańczego

wujka stojącego w drzwiach osobnika nie można było zaliczyć do najszczęśliwszych.

Nic dziwnego, że mają go za wiedźmina lub szaleńca, pomyślał. A głośno powiedział:

– Pan Kandinsky? Nazywam się Hussey, a to moja przyjaciółka Lena. Jeśl i

można, chciel ibyśmy zamienić z panem kilka słów.

– Wejdźcie, wejdźcie – wykazał się nieoczekiwana gościnnością gospodarz. –

Czekałem na was.

– ??? – pomyślel i zdumiewająco zgodnie goście, nie odważyli się jednak

sformułować tego werbalnie.

Po prostu weszli .

– Wiele słyszeliśmy o pańskim ogrodzie – zaczął dyplomatycznie Hussey, gdy już
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zasiadali w salonie nad kubkiem aromatycznej, bezfusowej kawy.

– Nie nazwałbym go moim – sprostował Kandinsky. – To raczej ja należę do

niego, nie on do mnie.

– Jak to? – wyraziła zdumienie Lena. – Sądziłam, że to pańskie dzieło.

– Miewa pani sny? – odpowiedział pytaniem.

– Nawet dosyć często – odrzekła.

– Czy nazwałaby pani to, co się w nich rozgrywa, swoim dziełem?

Lena zastanawiała się przez chwilę.

– Nie – powiedziała w końcu. – To dzieje się na moim terenie, ale nie za moją

sprawą.

– Otóż to – rzekł Kandinsky. – Tak samo jest z ogrodem. Nie ja jego, lecz on mnie

trzyma za rogi. Ja jestem jedynie stróżem tego obiektu.

– Jaką tajemnicę kryje w sobie ogród, dlaczego trzeba tak bardzo go strzec?! –

nie wytrzymał tego nadmiaru zagadek Hussey.

– O, wy głupcy! – rozeźli ł się gospodarz. – To nie jego, lecz was przed nim trzeba

strzec! W ogrodzie trzeba umieć się poruszać. Nie można tak po prostu wleźć tam

z butami i l iczyć na szczęście. Aby odnaleźć się w ogrodzie, trzeba najpierw odbyć

co najmniej jednodniowe przeszkolenie.

– To znaczy, że jeśl i je odbędziemy, wpuści nas pan do ogrodu? – zapytała Lena.

– O ile pomyślnie zdacie egzamin teoretyczny – zastrzegł Kandinsky. – Dopiero

wtedy można podejść do praktycznego. Polega on na tym, że kandydata wpuszcza

się do ogrodu, dając mu uprzednio l istę zadań do wykonania. Coś na kształt starej

zabawy w podchody – Kandinsky uśmiechnął się porozumiewawczo do Husseya. –

Kiedy już wypełni wszystkie polecenia, musi powrócić do bazy przez tę samą bramę,

którą wszedł. Na tym najczęściej ich oblewam. Bram jest tyle, że żaden nie może

trafić na właściwą. – Kandinsky zatarł ręce z miną człowieka, któremu udało się

zrobić komuś dobry kawał.

– Co dzieje się później z kandydatem, który opuścił ogród niewłaściwą bramą?

– Odjeżdża albo wraca i błąka się po ogrodzie, szukając właściwej. – Kandinsky

wzruszył ramionami. – Oczywiście bezskutecznie.

– Czy pamięta pan tego człowieka? – Lena odważyła się wreszcie zaprezentować

gospodarzowi zdjęcie Dereka. – Zniknął nam z oczu ponad rok temu.

– Rok! – żachnął się Kandinsky. – Proszę mi tu nie operować takimi pojęciami.
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Rok oznacza coś dla pani, ale nie dla tego ogrodu. Ten ogród jest ponad to!

Podobnie jak ja. Wyobrażacie sobie, ze czas płynie, bo nie możecie pogodzić się

z tym, że to wy przemijacie, a on trwa! To wy poruszacie się w czasie, on stoi! Kiedy

obserwujecie świat z okna pędzącego samochodu, czyż nie macie wrażenia, że się

porusza?

– Nie, kiedy jedzie się przez Nebraskę – rzekł Hussey.

– Nebraska nie istnieje – uciął Kandinsky. – Nebraska to stan, który nawiedza

kierowców, gdy zdarzy im się przysnąć za kierownicą.

Na takie dictum Hussey nie miał już nic do powiedzenia, Lena zaś zrobiła się

nagle strasznie senna, zupełnie jakby ktoś rzucił na nią urok.

– Jedyna różnica między poruszaniem się w przestrzeni a w czasie polega na

tym, że w przypadku tego drugiego nie wyposażono nas w bieg wsteczny i że

zaprogramowano nas na poruszanie się ruchem jednostajnym prostol iniowym –

kontynuował Kandinsky. – Ale można ten program zmienić, jeśl i jest się

wystarczająco otwartym na nowe rozwiązania. Jeśl i chcecie zmierzyć się z ogrodem,

musicie oczyścić swoje umysły z tych śmieci i zacząć myśleć nowocześnie!

Nawet nie rzuciwszy okiem na zdjęcie Dereka, oddał je Lenie.

– Twarze! – rzucił wzgardl iwie. – Cóż są warte? Nikt nie jest tym, za kogo się

podaje.

– Panie Kandinsky – zapytał Hussey – czy moglibyśmy odbyć szkolenie jutro?

– Jestem do dyspozycji . – Starzec od razu poweselał. – Oczywiście, muszę

pobrać pewną drobną opłatę. – Zmierzył ich taksującym spojrzeniem. – Pięćdziesiąt

dolców od głowy – dodał już z mniejszym entuzjazmem.

Hussey z trudem zawrócił pchający mu się na usta uśmieszek.

– To za kurs – uściśl i ł Kandinsky. – I dodatkowe pięćdziesiąt za egzamin.

– W porządku – zgodził się Hussey, rzucając niespokojnym okiem na

nieprzytomną już niemal ze zmęczenia Lenę. – Będziemy się zbierać. Mamy za sobą

ciężką noc.

– Macie gdzie spać? – wykazał się nieoczekiwaną troskliwością Kandinsky.

– Damy sobie radę – obudziła się na chwilę Lena.

– Nie bądźcie głupi! – rzekł gospodarz. – Pogoda nie jest odpowiednia na biwak.

Dopiero teraz zauważyli , że na dworze rozpętała się niel icha burza. Stojący na

podwórzu pontiak tonął w strugach deszczu.
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– Mam wolny pokój – powiedział Kandinsky. – Od ładnych paru lat służy

wyłącznie takim jak wy. Prześpicie się, a rano rozpoczniemy kurs. W międzyczasie

proponuję wstawić wóz do garażu.

Hussey miał wątpl iwości, czy powinni skorzystać z oferty Kandinsky’ego, ale

przez wzgląd na słaniającą się na nogach towarzyszkę zdecydował się podjąć to

ryzyko. Zaparkowawszy więc pospiesznie pontiaka w wasylowym garażu, pozwolił

gospodarzowi zaprowadzić siebie i partnerkę do pokoiku na poddaszu.

– Czym chata bogata – usprawiedl iwił skromne rozmiary pomieszczenia

właściciel i życząc im dobrej nocy, ruszył schodami w dół.

– Panie Kandinsky – zapytał Hussey znad balustrady – ile osób dotychczas

pomyślnie przeszło przez oba testy?

– Jedna – odrzekł mu George Lewis Washington Kandinsky. – Ja1 .

W pokoju było jedno łóżko i Lena z miejsca dokonała jego aneksji .

– Dobrze się pani czuje? – zapytał z niepokojem Hussey.

– Nie – odrzekła bez ogródek. – I zdziwię się, jeśl i jeszcze kiedykolwiek w życiu

dobrze się poczuję.

Przykucnął przy łóżku.

– Proszę spróbować zasnąć – powiedział. – Rano zastanowimy się, co robić.

– Doktorze?

Spojrzał wyczekująco w jej zmęczone oczy.

– Nie chcę, aby szedł pan ze mną do ogrodu. Nie mam prawa pana narażać.

– Leno – rzekł z powagą – może i byłoby romantycznie, gdybyśmy przyjęl i , że

jestem tu wyłącznie dla pani, ale oboje wiemy, że to nieprawda. Ja także czegoś

szukam i podobnie jak pani, mam nadzieję znaleźć to tutaj. Jeśl i mamy się zgubić

w ogrodzie, zgubmy się razem: może będziemy wtedy odrobinę mniej zagubieni.

Zdążyła jeszcze uśmiechnąć się do niego, nim zamknęły się jej oczy. Po chwil i

oddychała już miarowo, głęboko.

– Śpij – szepnął Hussey. – Śpij spokojnie.

Osaczony przez myśli i boleśnie świadom fizycznej bl iskości Leny, próbował uciec

w sen, ten jednak zatrzasnął przed nim swoje bramy.

Wracając z łazienki zauważył, że okno na korytarzu wychodzi na ogród,

i zatrzymał się przy nim. Burza wciąż szalała, grzmoty wstrząsały domem,
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a błyskawice od czasu do czasu rozświetlały leżący w dole nie zbadany, upragniony

i budzący grozę kawałek świata. Hussey kontemplował go w skupieniu, gdy kolejna

błyskawica przecięła niebo i poraziła ziemię, rzucając światło si lniejsze niż jej

poprzedniczki. Blask przeszył ogród niczym rentgen, ukazując oczom Husseya

więcej, niż chciałyby i niż spodziewały się ujrzeć; ukazując mu to, czego lękał się

najbardziej. Odwrócił wzrok: zbyt późno, by zaprzeczyć tej wizj i . Twarz Dereka

Wil l iamsa rzuciła mu wyzwanie, którego nie mógł pozostawić bez odpowiedzi.

Lena nie wiedziała, co wyrwało ją ze snu, ale przebudzenie było zbyt raptowne, by

mogło nastąpić bez udziału czynników zewnętrznych. Leżała przez chwilę,

nasłuchując, ale usłyszała tylko grzmoty i szum deszczu. Nie musiała zapalać

światła, by wiedzieć, że jest w pokoju sama: czuła to, zanim jeszcze otworzyła oczy.

Nawet jej się nie chciało ich otwierać. Płaszcz Husseya i jego plecak leżały na fotelu,

ale pistolet zniknął wraz z właścicielem. Senność opuściła Lenę w jednej chwil i ,

ustępując miejsca poczuciu głębokiego osamotnienia i dezorientacji . Zeszła na dół.

Drzwi wychodzące na ogród nie tylko nie były zamknięte na klucz, ale w ogóle nie

były zamknięte i latały sobie w tę i z powrotem uderzane podmuchami wiatru. Lena

przytrzymała je na chwilę i wydostała się na zewnątrz. Zaczynało świtać, deszcz

ustawał, choć od czasu do czasu gdzieś w oddali dał się jeszcze słyszeć grzmot.

Lena ruszyła przed siebie ścieżką. W pewnej chwil i spostrzegła jakąś sylwetkę

pomiędzy drzewami i serce podskoczył jej do gardła, ale natychmiast opadło

z powrotem na swoje miejsce: to tylko czarny koń pasł się na przydrożnej polanie.

Idąc dalej, spotkała jeszcze jednego takiego konia, podobnie jak jego poprzednik

zaspokajającego swój poranny głód na polance. Wkrótce potem – a było już prawie

jasno, choć nadal mokro i świszcząco – natknęła się na niepozorny domek

z czerwonej cegły, wyglądający bardziej na budkę dróżnika niż na mieszkanie.

W domku, do którego nie omieszkała zapukać i zajrzeć, niepozorny człowieczek

rozgrywał partię szachów z komputerem.

– Przepraszam – powiedziała. – Przechodziłam drogą i postanowiłam zajrzeć.

Nie odrywając wzroku od ekranu, człowieczek gestem zaprosił ją do środka.

– Nazywają mnie René – przedstawił się. – W żadnej knajpie nie pracuję i proszę

o niezadawanie pytań na temat mojej proweniencji .

– Lena Wil l iams – zrewanżowała się. – Szukam męża.



211

– Źle pani trafiła – oznajmił. – Jestem zajęty.

– Nie to miałam na myśli – uściśl i ła, z trudem powstrzymując się od śmiechu. –

Mam już jednego, tyle że gdzieś mi przepadł i usiłuję go zlokalizować. Grozi mu

niebezpieczeństwo. Podejrzewam, że pewien osobnik, który od niedawna kręci się

po tej okolicy, nastaje na jego życie.

Za oknem wychodzącym na łąkę pasł się hetman czarny polny w towarzystwie

dwóch swoich giermków. Lena kontemplowała ten widok w milczeniu, podczas gdy

René kontemplował szachownicę.

– To może być ten – obwieścił, pukając palcem w ekran monitora. – Wszedł do

akcji dopiero przed chwilą.

Palec wskazywał czarnego piona na polu d5, bl iźniaczo podobnego do tych zza

okna.

– A biały, którego szukam?

– Chyba pochodzi z innej parti i – rzekł René. – Tutaj białe cienko przędą

i potraciły już wszystkich szeregowców.

Im dłużej Lena przyglądała się szachownicy, tym bardziej węszyła w tej

rozgrywce coś podejrzanego. Kiedy wreszcie uświadomiła sobie, co to takiego,

włosy stanęły jej dęba.

– Mój Boże! – wyszeptała pobladłymi wargami. – Pan gra czarnymi!

René zaniósł się demonicznym śmiechem.

Rzuciła się do drzwi, te jednak nie zamierzały jej wypuścić. Ścigana

wzmagającym się chichotem gospodarza, próbowała ucieczki przez okno. Na

próżno: w pełnej zbroi czyhali tam już na nią giermkowie polnego hetmana. Chciała

się wyrwać: nie dało rady. Zdzielona buławą hetmańską, runęła na ziemię bez

przytomności.

Lena nie wiedziała, co wyrwało ją ze snu. Leżała przez chwilę, nasłuchując, ale tylko

szum wiatru i trzaskanie drzwi na dole dobiegały jej uszu. Nie musiała zapalać

światła, by wiedzieć, że jest w pokoju sama. Płaszcz Husseya i jego plecak leżały na

fotelu. Na stol iku obok spoczywał pistolet. Niepewność opuściła Lenę w jednej chwil i ,

ustępując miejsca lękowi i skrusze. Jak mogła podejrzewać Husseya o to, że pragnie

zabić Dereka?! Gdzie się podział jej towarzysz, i dlaczego nie zabrał ze sobą broni?

Lena poczuła się nagle bardzo samotna. Podeszła do drzwi. W ostatniej chwil i
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cofnęła się i zabrała ze stol ika pistolet Husseya. Potem zeszła na dół. Otworzyła

drzwi wychodzące na ogród i postawiła stopę na przesiąkniętej wodą ziemi. Deszcz

nie ustawał. Lena zawiązała na klamce kawałek wstążki, aby rozpoznać drzwi, gdy

będzie wracała, i ruszyła ścieżką w głąb ogrodu. W miarę, jak oddalała się od domu,

mrok gęstniał. Oklapłe pod ciężarem deszczówki korony drzew wyglądały niczym

niesforne dzieciaki, które ktoś za karę postawił w kącie. Ciche szemranie zdradzało

jednak, że nie pogodziły się z tym stanem rzeczy i snują plany odwetu. Raz po raz

Lenie zdawało się nawet, ze rozumie ich szepty, że dostrzega rzucane spode łba

spojrzenia. Przeszywał ją wtedy dreszcz emocji . Nie bała się jednak w dosłownym

tego słowa znaczeniu: odnosiła raczej wrażenie, że nadal śni. Toteż, kiedy ni stąd ni

zowąd na plecy wskoczyła jej jakaś postać i powaliła na ziemię, Lena wprost

oszalała z przerażenia. Wszystko naraz zaczęło dziać się naprawdę. Nóż na gardle

był najprawdziwszy ze wszystkiego.

– Długo czekałem na tę chwilę – powiedział napastnik, któremu długie, czarne

kudły zasłaniały bez mała pół twarzy. – Pani pozwoli .

Bohaterka ulubionych kryminałów Leny odszczeknęłaby pewnie: „Spadaj,

palancie!”

i z pogardą splunęła w obrośniętą gębę zboczeńca, czy kim on tam był. Lena była

jednak kobietą zwykłą i śmiertelną. Konstatując ten rozdźwięk z pewnego rodzaju

rozgoryczeniem, leżała ze ściśniętym gardłem, oglądając kadry z przeszłości

płynące przez jej głowę nieprzerwaną strugą.

– Wstawaj! – odezwał się mnie kurtuazyjnie osobnik, zdejmując nóż z jej gardła,

wciąż jednak dzierżąc go w pogotowiu.

Wykonała polecenie, acz nie bez trudu, nogi jej bowiem trzęsły się jak

przysłowiowa galareta.

– Coś za jeden? – wydusiła, śląc między wierszami błaganie o l itość. – Czego

chcesz?

Widoczna część twarzy osobnika wykrzywiła się w obleśnym grymasie.

– Tu niedaleko mam swoje gniazdko – rzekł. – Dawno tam nikt nie zaglądał. Lubię

towarzystwo i chętnie przyjmuję gości, zwłaszcza płci odmiennej. Problem w tym, że

niewielu ich puka do mej chatki. Pozwalam sobie więc na odrobinę ekstrawagancji

przy formułowaniu zaproszeń.

Lenie nie przyszło nawet do głowy próbować ucieczki. Nie po to przejechała tyle
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mil i znalazła się w upragnionym ogrodzie, by teraz ginąć bezsensownie od noża

jakiegoś sfiksowanego z samotności pustelnika. Pamiętała jednak o pistolecie

ukrytym pod połą marynarki i miała nadzieję w stosownym momencie zrobić z niego

jakiś użytek. Nie bardzo tylko wiedziała jaki, nigdy dotąd bowiem nie miała w ręku

broni palnej i jej pojęcie o posługiwaniu się tym sprzętem było nad wyraz

ograniczone.

Domek okazał się ruderą złożoną z jednej wielkiej, zagraconej izby o małych,

częściowo zabitych deskami, a częściowo ziejących pustką, otworach okiennych.

W kącie izby stała duża, wykonana z metalowych prętów klatka, w niej zaś coś na

kształt pryczy i prowizoryczny stol ik.

– Miałem tu jedną – wskazał na klatkę gospodarz tego chlewu. – Przywiązałem

się do niej, ale umarła. Nieraz myślę, że to przeze mnie.

– Co jej robiłeś? – Lena usiłowała zachować pozory spokoju.

– Czasem człowiek przesadzi z tym czy owym – odrzekł jej . – Ale nie miałem

złych intencji . Bardzo się zmartwiłem, gdy znalazłem ją nieżywą. Ona zresztą też

mnie lubiła – dodał z ożywieniem. – Początkowo broniła mi wstępu do klatki. Gryzła,

szarpała się jak jakiś dziki zwierz. Zupełny brak kultury. Potem było inaczej. Kiedy

wychodziłem na polowanie, płakała i błagała mnie, żebym nie zostawiał jej samej.

Lenie zrobiło się niedobrze.

– Skąd ją miałeś? – spytała.

– Polowałem kiedyś – wyjaśnił – a ona akurat szła drogą. Zaprosiłem ją na

herbatę i tak to się zaczęło.

– Długo trwało?

– Chyba tak – odrzekł po chwil i zastanowienia – bo w międzyczasie wielokrotnie

wychodziłem na polowanie i wracałem, a ona ciągle tam była. Wierna suka.

Lena rzuciła zaniepokojonym okiem w stronę drzwi.

– To co, herbatki? – zaproponował ciemięzca.

– Byle bez mleka – zastrzegła, chcąc zyskać na czasie.

– Wychowałem się w Kanadzie – mówił, nastawiając czajnik. – Pełno tam Indian

i Polaków. Herbatę i wodę ognistą pije się bez rozcieńczania.

– To dobrze – rzekła Lena, trzymając go na muszce.

– Nie strzel isz – powiedział po chwil i zdziwionego milczenia. – Kobiety strzelają

tylko w fi lmach.
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– Przekonamy się – odparła, co przypadkiem było zgodne z prawdą, jako że

istotnie nie wiedziała, czy uda jej się posłać kulę w kierunku czerepu przeciwnika.

Tymczasem udało jej się odbezpieczyć broń, co uważała za dobry omen.

– Hej, żartowałem! – wykrzyknął mężczyzna, porzucając swój dotychczasowy

zblazowany ton. – Nie miałem zamiaru cię skrzywdzić.

– Ty cholerny draniu – wycedziła Lena, starając się wycelować lufę między jego

obleśne oczka.

Wtem jakiś szelest dobiegł od strony drzwi i kobieta odruchowo skierowała broń

w tamtą stronę.

– W porządku – zabrzmiał znajomy i bardzo w tej chwil i upragniony głos. – Znam

tego gościa. Nie sądzę, by był w stanie rzeczywiście panią skrzywdzić. To mitoman.

Lena z westchnieniem ulgi opadła na krzesło.

– Hi, doc, stary druhu! – tamtemu również wyraźnie ulżyło. – Miło cię widzieć

w tak stosownej chwil i . Właśnie parzyl iśmy herbatę.

– Z przyjemnością się napiję – rzekł Hussey, sadowiąc się na krześle obok Leny.

– Zmarzłem jak jasna cholera na tym dworze.

– Jak pan tu trafił? – zapytała go Lena, skonfundowana i niepewna jeszcze, czy

może sobie pozwolić na uznanie jego obecności za rzeczywistą.

– Usłyszałem odgłosy szarpaniny i przywędrowałem tu za wami – powiedział.

– I przez cały ten czas stał pan pod drzwiami?! – oburzyła się.

– Przepraszam – ukorzył się. – Ciekaw byłem, co ten facet wymyśli tym razem.

Zawsze ostro grałeś, Astbury – zwrócił się do tamtego. – Ale chyba nigdy aż tak.

– Skąd się znacie? – zapytała Lena.

– Graliśmy razem w piłkę w drużynie uniwersyteckiej – wyjaśnił Hussey. – On

atakował, ja broniłem.

– To prawie tak jak teraz – zauważyła. – Przy okazji , oto pański pistolet. Pewnie

nie umiałabym się nim posłużyć, ale i tak się przydał.

Hussey schował broń.

– Dziękuję – powiedział i spojrzał w oczy Leny, w których wciąż jeszcze wyzierały

reminiscencje tamtego strachu. – Już wszystko w porządku, Leno – powiedział,

ściszając głos.

– W porządku?! – Spojrzała na niego z wyrzutem. – Siedzimy tu sobie w domu
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faceta, który chciał mnie zamknąć w klatce, i czekamy, aż nam poda herbatkę, a pan

mi mówi: „w porządku”? Proszę mnie źle nie zrozumieć, jestem panu niezmiernie

wdzięczna za interwencję, ale naprawdę powinniśmy już stąd iść.

Hussey przez chwilę zmagał się ze sobą. Widać było, że ma ochotę jeszcze

przez chwilę posiedzieć w ciepełku i pokrzepić się gorącym napojem. W końcu

jednak podjął męską decyzję.

– Miło było – zwrócił się do Astbury’ego, który zdejmował właśnie czajnik

z kuchenki. – Niestety, musimy już iść.

– Jak to, nie zostaniecie na herbacie? – zmartwił się gospodarz. – Mam w piwnicy

piłkarzyki, moglibyśmy urządzić turniej.

– Postaw pasjansa – doradził mu Hussey. – I biada ci, jeśl i jeszcze kiedykolwiek

ośmiel isz się tknąć kobietę bez jej przyzwolenia. Osobiście wrócę i porachuję ci

kości. Tymczasem odpuszczam ci, bo chyba nie wiedziałeś, co czynisz. Ale żal mi

cię, durna pało.

Lena wejrzała na swego towarzysza z pewnego rodzaju zainteresowaniem.

– Do czego naprawdę służy ci ta klatka, Astbury? – zapytała na odchodnym.

– Trzymam w niej swoje demony – odrzekł jej tamten.

Hussey puścił Lenę przodem. Kiedy zniknęła w mroku, postąpił za nią.

Przekraczając próg, usłyszał nagle dziwny świst; ułamek sekundy później coś

uderzyło go w głowę, sprawiając, że w zawrotnym tempie poleciał na spotkanie

gwiazd.

Na chwilę zrobiło się bardzo jasno, potem znowu bardzo ciemno. Pośród tej

ciemności dostrzegł Hussey blade światełko jakiejś odległej gwiazdy i pożeglował ku

niemu. Im bardziej zbl iżał się do światła, tym wyraźniej dostrzegał, że to nie gwiazda,

lecz po prostu dziura w ciemności, przez którą przebija światło dnia. Do dziury

prowadziło coś w rodzaju komina lub tunelu. Kiedy Hussey znalazł się wewnątrz

niego, spłynął na niego błogostan. Nareszcie odpocznę, pomyślał. Wygrzeję się,

napiję herbaty i pójdę spać. Najwyższy może chyba poczekać tych parę marnych

godzin na spotkanie ze mną.

O mil imetry mijając się z futbolówką, która leciała akurat w przeciwnym kierunku,

wylądował bezpiecznie na zielonej murawie. Grupka chłopaków w krótkich

spodenkach zastygła z rozdziawionymi gębami, wpatrzona w wyrwę w sklepieniu
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niebieskim, piłka bowiem nie powracała.

– Mówiłem, żeby załatal i tę dziurę – powiedział jeden. – Na ziemi pewnie już mają

piłek od groma.

Oszołomiony Hussey długo zbierał się z murawy. Gdy w końcu stanął na nogi,

skonstatował, że znajduje się w samym środku boiska piłkarskiego. Gracze, którzy

najwyraźniej nie dysponowali zapasową piłką, z braku laku przenieśl i swoje

zainteresowanie na śmiertelnika, który niespodziewanie dokonał desantu na ich

terytorium.

Jeden z nich pomógł Husseyowi otrzepać się z nieba, sztucznej trawy

i gwiezdnego pyłu.

– Zdravo – powiedział, wyciągając dłoń. – Ja sam Davor. A to mój kumpel Goran.

– Albo Hussey zaczął nagle rozumieć po chorwacku, albo chłopak przeszedł na

bardziej uniwersalny język.

– Nie przechodziła tędy pewna kobieta? Muszę ją jak najszybciej odnaleźć.

– A właściwie to kim ty jesteś? – zainteresowali się piłkarze.

– Nazywam się Hussey i jestem agentem – przedstawił się.

– Znałem na ziemi jedną agentkę – rzekł Goran – ale była niewierząca.

– To ona.

– W takim razie musisz zejść kilka poziomów niżej – poinstruował go Davor. –

I radziłbym ci włożyć kombinezon strażacki typu Super Durable Hells Bells.

Na te słowa ziemia zadrżała niespodzianie. Na drodze dał się słyszeć zgiełk.

Hussey wytężył wzrok w tamtym kierunku i jego serce wypełnił niepokój.

– Jakieś wojsko leci drogą – powiedział.

Jego towarzysz przetarł oczy i obrócił je ku źródłu husseyowego niepokoju.

– Spokojna czaszka – powiedział. – Znam ich. To hajducy ze Splitu. Trenują

przed bitwą towarzyską z Armią Zbawienia.

Hajducy przemaszerowali obok, wznosząc tumany pyłu i nieprzystojne pieśni pod

adresem przeciwnika.

– Muszę lecieć – odmeldował się Hussey, gdy zniknęli za horyzontem. – Mam

misję do wypełnienia.

– Želimo uspjeha – pożegnali go strzelcy. – I pozdrów agentkę.

– Nie omieszkam – zapewnił i już zamierzał wystartować, gdy przez dziurę

w firmamencie przeleciała powracająca z kosmicznych wojaży piłka i całym
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rozpędem uderzyła go w głowę, pozbawiając świadomości.

Ocknął się, przemoczony i zbolały, na skraju jakiegoś młodnika. Co za głupi majak,

pomyślał. Przez chwilę usiłował dociec, co to za miejsce i skąd się w nim wziął;

potem przypomniał sobie okoliczności, w jakich oderwał się od ziemi, i zmroziła go

trwoga.

Cóż za żałosny dureń ze mnie! – rzekł sobie. Co mnie podkusiło, by zaufać temu

draniowi Astbury’emu – mnie, który znam go od tylu długich lat?! Sam wydałem Lenę

w jego szpony, a teraz hasam sobie po niebiańskich polanach nie bacząc na grożące

jej niebezpieczeństwo. Dlaczego nie interweniowałem od razu, nie wyrwałem jej

z łap tego szaleńca; dlaczego stałem i patrzyłem, a potem wszedłem do jego domu

i chciałem pić z nim herbatę? Dlaczego ujawniłem się dopiero, kiedy to ona jemu

chciała odstrzel ić łeb?

Hussey, ty dwulicowy gadzie! – rzekł sobie. Chciałeś, żeby to się stało. Ciekaw

byłeś rozwoju wypadków, wrażeń żądny. Co byś zrobił, gdybyś to ty miał broń, a nie

ona? I dlaczego skłamałeś, mówiąc, że nic jej nie grozi ze strony Astbury’ego?

Krople deszczu, które nieprzerwanie spadały z nieba, zaczęły robić się coraz

bardziej miękkie i białe, aż wreszcie przeszły w regularne opady śniegu. Hussey

z trudem podniósł się z przemokniętej ziemi. Kręciło mu się w głowie. Nie miał

pojęcia, i le czasu upłynęło, odkąd stracił przytomność po uderzeniu. W ogrodzie

zresztą czas zachowywał się dziwnie. Jakby go wcale nie było albo jakby było go za

dużo. Rozejrzał się wokół. Ani śladu chatki Astbury’ego. Znajdował się w miejscu

sobie nieznanym, w nieodwiedzonym dotąd przez siebie punkcie ogrodu. Skąd się

tam wziął? Czyżby istotnie trafił do nieba i został stamtąd zawrócony, by ratować

Lenę? Nie wydawało mu się to prawdopodobne, choćby i dlatego, że w tej chwil i

bardziej niż w jakiejkolwiek innej zasługiwał na piekło. Tymczasem jego niebiańscy

informatorzy sugerowali , że to Lena znajduje się w piekle: jeśl i tak, to nie kto inny, jak

on sam, był temu winien. Hussey był jednak bardziej skłonny uważać wizje, których

doznał, za senne majaczenia; a ponieważ był zdania, że żaden sen, nawet ten

wywołany uderzeniem pałką w ciemię, nie jest pozbawiony głębszego sensu,

postanowił dokładnie rozważyć dane mu wskazówki.

„Musisz zejść kilka poziomów niżej” – przypomniał sobie słowa chłopaka

przedstawiającego się jako Davor. „Włóż kombinezon strażacki”. Hussey był



21 8

człowiekiem światłym i rozumiał, że sny należy interpretować metaforycznie i że

piekło, do którego go posyłają, nie jest bibl i jnym piekłem, oraz że kombinezon

strażacki nie będzie mu wcale potrzebny, choć na odmianę pistolet może okazać się

przydatny. Pomyślał ze zgrozą o Lenie, którą pozostawił bezbronną na pastwę

Astbury’ego. Kierując się zaleceniem Davora, ruszył drogą wiodącą w dół. Śnieg

ciągle sypał, łagodny, ale nieprzejednany. Hussey postanowił trzymać się skraju

młodnika, który miał po swojej prawicy, aby się nie zgubić, ścieżki bowiem

przestawały powoli być widoczne. Był zdezorientowany. Pomyślał, że być może już

nigdy nie uda mu się odnaleźć Leny i że przez całe życie, o i le przeżyje, dręczyć go

będzie niepewność i przeświadczenie, że to on jest winien jej zaginięcia, a może

i czegoś o wiele gorszego. Pomyślał o Dereku, który, jeśl i powróci, nie będzie nawet

miał gdzie składać kwiatów.

– Dereku Wil l iamsie! – wykrzyknął w mrok. – Wiem, że nie możesz mi pomóc, że

muszę sam rozprawić się z demonami, które uwolniłem. Ale jeśl i tu jesteś i słyszysz

mnie, wiedz, że z całego serca żałuję tego, co się stało, i zrobię wszystko, aby to

odwrócić. Nigdy już nie będę próbował stanąć pomiędzy wami. To nie byłem ja. To

ten drugi, który ukrywa się we mnie.

Posuwając się wzdłuż młodnika, ujrzał nagle przed sobą na śniegu ślady

niedawnej obecności istot żywych. Wyglądało to na miejsce jakiegoś starcia, śnieg

i ziemia wokoło były bowiem rozrzucone i zroszone krwią. Przez chwilę łudził się, że

to robota zwierząt, zaraz jednak dostrzegł odchodzące od miejsca ślady ludzkich

stóp. Ślady były duże i mocno odciśnięte w ziemi, co wskazywało na to, iż szedł

tamtędy mężczyzna, być może obciążony bagażem. Hussey ruszył tym tropem, ze

zgrozą obserwując towarzyszące mu w dalszym ciągu krople krwi. Zrobiło mu się

słabo, nie tyle od samego widoku krwi, i le od wizj i , które ten widok zrodził w jego

umyśle. Przystanął na chwilę, by dojść do siebie. Sprawdził, czy pistolet jest na

swoim miejscu: zgubienie go mogłoby w obecnej sytuacji okazać się katastrofalne

w skutkach. Wyobraził sobie, jak rozwala łeb Astbury’ego, i sprawiło mu to

niewypowiedzianą rozkosz. Oby tylko nie było za późno.

– Boże, weź mnie, a ją oszczędź! – zakrzyknął w niebo.

Odpowiedziało mu drwiące echo.

Ruszył dalej. Szkoda przytaczać obrazów, które przesuwały się przed oczyma

jego duszy. Próbował iść szybciej, obawiając się, że śnieg zasypie ślady, ale
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zmęczone nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Powoli zaczynało świtać i zrobiło się

potwornie zimno. Drżąc na całym ciele, Hussey dotarł do kolejnego pobojowiska.

Wyglądało na to, że rozegrała się tu jeszcze jedna dantejska scena. I znowu ślady

stóp, na domiar złego cudownie rozmnożone, wiodły dalej. Hussey przez sekundę

karmił się nadzieją, że to tylko jemu dwoi się w oczach, ale nie: po śniegu wędrowały

teraz dwie pary butów. Co to znaczyło, czyżby Astbury miał wspólnika? Kim był ten

drugi i w jaki sposób znalazł się w tym miejscu? Z nieba spadł? Hussey schwycił się

za głowę i omal nie zemdlał, wyczuwając pod palcami lepką maź.

– A, to pan, doktorze, tak krąży i krąży wokół tego zagajnika – odezwała się Lena

zza jego pleców. – Myślałam, że to łasica.

Znowu majaczę, przemknęło jeszcze przez zbolałą głowę Husseya, po czym jej

właściciel zwalił się na ziemię bez czucia.

Kiedy się ocknął, Lena bandażowała mu głowę szalem zdjętym z własnej szyi.

– Zmarznie pani – zaprotestował słabym głosem.

– Cicho! – skarciła go. – Stracił pan mnóstwo krwi.

– Gdzie Astbury? – zapytał.

– Chciałabym to wiedzieć. Kiedy dostał pan w głowę tym meteorem.. .

– Meteorem?! – przerwał, zdumiony.

– No, w każdym razie czymś, co spadło z nieba. Zatem kiedy dostał pan w głowę

i stracił przytomność, pobiegłam szukać u niego pomocy, ale jego chatka jakby

wyparowała.

– Zdawało mi się, że dostałem po łbie w progu tejże chatki – zdziwił się po raz

kolejny Hussey.

– Skądże – zaprzeczyła. – Uszliśmy już chyba z pół ki lometra, kiedy to się stało.

Rozmawial iśmy w najlepsze o futbolu, kiedy ni stąd ni zowąd spadł z nieba ten

przeklęty kamień i trafił prosto w pańską głowę. Nie wiedziałam, co robić, więc

pobiegłam szukać Astbury’ego, ale nigdzie nie mogłam go znaleźć. Kiedy wróciłam,

pana też nie było. Bałam się, że coś się stało, a tymczasem widzę, że postanowił

pan zrobić parę rundek wokół zagajnika. – Obdarzyła go uśmiechem, spod maski

którego wyzierał niepokój.

– Chce pani przez to powiedzieć, że tropiłem samego siebie? – Hussey na

szczęście był zbyt wycieńczony, by odczuwać zażenowanie z powodu swojej głupoty.

– Na to wygląda – przyznała.
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– Szukała pani pomocy u Astbury’ego??! – Dopiero w tym momencie dotarło do

Husseya to, co Lena powtórzyła już dwa razy.

– Przecież sam pan mnie zapewniał, że nic mi nie grozi z jego strony. – Teraz na

odmianę ona była zdziwiona. – O ile sobie przypominam, to pański kolega

z uczelnianej ławy.

Hussey zachwiał się i gdyby Lena go nie podtrzymała, runąłby z powrotem na

ziemię.

– Astbury nie jest moim kolegą, Leno – wyszeptał, wsparłszy się o pień drzewa.

– Kim zatem jest?

– Kiedy byłem chłopcem – rzekł Hussey – wymyślałem różne niesamowite

historie. Byłem w tym naprawdę dobry. Ponieważ w kontaktach z rówieśnikami szło

mi nieco gorzej, chętnie uciekałem w świat fantazj i , broniąc się w ten sposób przed

brutalnością rzeczywistego. W tym świecie miałem przyjaciela, za pośrednictwem

którego odgrywałem się z nawiązką na wyśmiewających mnie kumplach. Był

twardzielem. Bez jego pomocy nie dałbym sobie rady. W małych miasteczkach,

takich jak to, w którym dorastałem, nuda czyni dzieciaki okrutnymi. Jeśl i jesteś

frajerem i nie dość mocno machasz kijem baseballowym, święty Boże nie pomoże.

No więc miałem tego kumpla i uruchamiałem go, kiedy zachodziła potrzeba.

Nazwałem go Astbury, po jednym artyście, którego lubiłem. Później, gdy byłem już

trochę starszy, zauważyłem, że się zmienia. Nic w tym dziwnego: ja też dorastałem.

Tyle, że jakoś przestawało nam być po drodze. Zacząłem się go bać. Postanowiłem

wyrzucić go ze swojego świata, ale to on był górą. Stworzyłem potwora. Nie mogąc

go zwyciężyć, uciekłem. Wyimaginowany świat nie był mi już potrzebny: całkiem

przyzwoicie radziłem sobie w prawdziwym. Zamknąłem drzwi na klucz

i postanowiłem nigdy tam nie wracać. Były chwile, gdy czułem go gdzieś pod skórą.

Czułem, jak podkrada powietrze z moich płuc, i wiedziałem, że ma się nieźle. Jednak

to, co wydarzyło się dzisiaj, przeraziło mnie.

Lena także była przerażona, choć starała się to ukryć.

– Jak pan myśli , gdzie on teraz jest?

– Odszedł – powiedział. – Ale wróci, jeśl i nie znajdziemy wyjścia z tego

przeklętego labiryntu. Kandinsky miał rację: nie wolno się tu zapuszczać bez

przeszkolenia. Za dużo ścieżek, za dużo tropów. Mieszają się czasy, miejsca,

historie. Myśli pani, że uda nam się odnaleźć właściwe drzwi?
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– Zawiązałam wstążkę na klamce – odrzekła. – Musi się udać.

Wcale nie była o tym przekonana.

– Jak to dobrze, że pani mnie znalazła – wyszeptał.

– Musimy iść – powiedziała łagodnie, jak do dziecka. – Robi się coraz zimniej.

Hussey skonstatował, że nie jest w stanie zrobić kroku, i przetoczyła się przez

niego kolejna fala trwogi.

– Proszę się o mnie oprzeć – poleciła mu Lena.

– To na nic. – Pokręcił głową. – Niech pani ucieka. Dopóki on jest w ogrodzie, nie

pozwoli , bym się wydostał.

– W takim razie zabierzemy go ze sobą – zawyrokowała Lena.

Pomogła towarzyszowi wesprzeć się na swoim ramieniu i ruszyl i . Było już całkiem

jasno i jaśniało dalej, zupełnie jakby znaleźl i się na prześwietlonym negatywie.

Prawie nic nie było widać przez tę biel, jakieś niewyraźne kontury i to wszystko, cała

reszta tonęła w mleku. To potworniejsze niż ciemność, przemknęło przez głowę

Husseya.

Zatrzymali się.

– Nie dam rady. – Zdyszana Lena pomogła Husseyowi usadowić się na

zwalonym pniu, który wyrósł im na drodze. – Niech pan tu siedzi i nie waży się

nigdzie ruszać. Wrócę po pana.

– Leno? – przywołał ją, gdy znikała w mleku.

Wyłoniła się z powrotem.

– Czy mogłaby pani jeszcze na chwilę usiąść obok mnie? – poprosił.

– Przecież wrócę – zaoponowała. Ale usiadła.

– Jeśl i to ostatni raz – powiedział, ujmując niezgrabnie jej dłoń – jeśl i za chwilę

rozpuszczę się w tym cholernym mleku, chcę jeszcze przedtem prosić panią

o przebaczenie. To ja wpakowałem panią w tę kabałę. Jeśl i zdoła pani stąd wyjść

i odnaleźć Dereka, może uda się pani wybaczyć Husseyowi. On bardzo żałuje tego,

co zrobił.

– Już teraz mu wybaczam – powiedziała głucho Lena. – I dziękuję.

Automatycznym ruchem zmartwiałego z zimna ramienia przygarnęła do siebie

głowę Husseya i ucałowała ją.

– Nie powinna pani tego robić – powiedział.

Widoczność powoli powracała, jak gdyby ktoś rozcieńczał mleko wodą. Wraz z jej



222

powrotem Lenie wracały siły. Hussey też poczuł się nieco lepiej.

– Chodźmy – powiedziała kobieta.

Niewiele przeszl i metrów, a już przed ich oczami wyrosły drzwi. Każda

rzeczywistość była lepsza od delirium ogrodu, spróbowaliby więc dostać się do

środka nawet wtedy, gdyby na drzwiach nie było żadnej wstążki.

Ta jednak była. Boże, spraw, żeby były otwarte, pomyślała Lena i nacisnęła

klamkę.

Znajdowali się w holu domu Kandinsky’ego.

– Dziwne – rzekł Hussey, rozglądając się wokół. – Jakbyśmy nigdy stąd nie

wychodzil i .

– Musi się pan położyć – powiedziała Lena. – Chodźmy na górę.

Hussey obejrzał w lustrze swoją ranę.

– Niech pani spojrzy – zauważył – to tylko powierzchowne skaleczenie.

Pokręciła głową.

– Widziałam, co się z panem dzieje.

– To było tam – powiedział.

– Pójdę poszukać Kadinskiego – rzekła Lena, gdy znaleźl i się już w pokoju na

poddaszu. – Trzeba przesunąć szkolenie. O ile nas nie przegna.

– Proszę mu powiedzieć, że to wszystko moja wina – powiedział Hussey.

– Nie bądź idiotą, Hussey! – żachnęła się i wyszła z pokoju.

Hussey zaniósł się zadziwiająco radosnym śmiechem.

Śmiał się szczerze i całą gębą, jakby naprawdę miał w sobie coś z idioty, gdy

wtem poczuł dojmujący ból w tej części głowy, w którą uderzył meteor. Zamroczony,

zdążył jeszcze usiąść w fotelu, ratując się w ten sposób przed upadkiem; potem

zupełnie stracił władzę nad swoim ciałem. Mógł tylko siedzieć i patrzeć na

nieruchome sprzęty w pokoju, doznając przy tym uczucia odrealnienia i wielkiego

smutku.

Trwało to krótką chwilę, Hussey czuł jednak, że to zaledwie początek czegoś,

czego koniec nie jest wcale bl iski.

– Kandinsky’ego nigdzie nie ma – powiedziała Lena, wróciwszy. – Pod bramą za

to stoi tłum, który domaga się jego głowy. Obrzucił mnie kamieniami.

– Zaczęło się – szepnął Hussey.

– O czym pan mówi?
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– Przepraszam – powiedział. – Niepokoję się

Spojrzała w jego orzechowe oczy i uśmiechnęła się.

– Żyjemy – rzekła.

W ciszy, która zaległa po tym słowie, dobiegły ich krzyki złorzeczącego tłumu

i łomotanie do bram.

– I miejmy nadzieję, że żyć będziemy – dodała Lena.

Pół godziny później hałasy ucichły. Wyglądało na to, że zgromadzonym znudziło

się w końcu wznoszenie okrzyków i walenie do bram. Na szczęście nie miel i dość

tupetu, by wedrzeć się do rezydencji Kandinsky’ego i próbować spełnić swoje

groźby. Nie tym razem.

Lena i Hussey zeszli na dół, by sprawdzić, co dzieje się na zewnątrz.

Chłopak siedział na płocie i rysował.

– Hej, Tom! – zawołał Hussey w jego kierunku.

Chłopak najpierw obejrzał się do tyłu, sprawdzając, czy nikt nie obserwuje go

z wnętrza domu, a następnie zeskoczył i przeszedł na drugą stronę drogi.

– Znacie mnie? – zapytał.

Hussey wejrzał na Lenę wymownie.

– Przecież była wstążka na drzwiach. . . – Lena nie ukrywała dezorientacji .

– Więc naprawdę wyszliście z ogrodu! – W oczach chłopca pojawił się błysk

zainteresowania. – Myślałem, że on już tylko zabiera.

– Jak to możliwe, żebyś nas nie pamiętał? – naciskał go Hussey. –

Rozmawial iśmy wczoraj.

– Musiel iście spotkać kogoś podobnego do mnie – rzekł chłopak.

– Nazywał się Tom Gyver. – Hussey prześwidrował go spojrzeniem. – Portretował

ogród i rozwieszał swoje rysunki w szopie. I uwielbiał miętówki.

– Hmm.. . – mruknął nieco zbity z tropu chłopak. – W takim razie musiał być

ł u d z ąc o podobny do mnie.

– Wejdź do środka, Tom – rzekł Hussey. – Chciel ibyśmy zadać ci ki lka pytań.

– Nie mogę. – Tom rzucił niespokojnym okiem w kierunku swojego domu. –

Ciotka by mnie zabiła.

– Miętówki! – wzięła go podstępem Lena.

Tom przestał walczyć.

– Nie mamy zbyt wiele czasu – oznajmił, przechodząc przez bramę.
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– Czego chcą ci ludzie, Tom? – zapytała go Lena, gdy już usiedl i w salonie.

– Kilka dni temu – rzekł chłopak – grupka dzieciaków przekradła się do ogrodu

i ślad po nich zaginął. Rodzice tych dzieciaków, wpływowi ludzie, podburzyl i wieś

przeciwko Kandinsky’emu. Twierdzą, że je więzi albo nawet zamordował.

– A ty? – zapytał Hussey. – Co sądzisz, Tom?

Tom przybrał pozę mędrca.

– Nie przechodzi się dwa razy przez te same drzwi – rzekł. – Choćby i miały

kokardkę na klamce. Dzieciaki nie mogły wrócić w takim rozumieniu, w jakim oni by

tego chciel i . Może nawet tu są, tyle że oni ich nie widzą. Może to wy nimi jesteście.

Hussey schwycił się za głowę.

– Mówisz, że wrócil iśmy innymi drzwiami – powiedział – ale przecież wszystko

wygląda tak samo. Dom, wieś, nasz samochód w garażu. No i ty.

– Złożoność obserwowanego wszechświata jest konsekwencją kwantowej

nieoznaczoności jego stanu początkowego – powiedział Tom. – Różne możliwe

stany wczesnego wszechświata dały początek całej rodzinie różnych histori i

wszechświata. Historie te są do siebie podobne w dużych skalach, natomiast różnią

się znacznie w skali naszych codziennych doświadczeń. To z jednej książki, którą

czytałem – wyjaśnił.

– Obadajmy tę naszą historię – rzekł Hussey. – Kto jest prezydentem Stanów

Zjednoczonych?

– Vital is.

– Stol ica?

– Waszyngton.

– Największe państwo świata?

– Co to, egzamin? – podrapał się w głowę Tom. – Rosja chyba.

– Hmm.. . – zamyślił się Hussey. – Wygląda na to, że wynurzyl iśmy się z ogrodu

w histori i , która różni się od poprzedniej głównie tym, że Uqbar o nas zapomniał.

– Że nie było was tutaj – uściśl i ł Tom.

– A może – zastanowiła się głośno Lena – po prostu cofnęliśmy się w czasie?

Może wyłonil iśmy się z ogrodu przed swoim przybyciem do wsi?

– Możliwe i to – zgodził się Tom. – Muszę lecieć – przestraszył się nagle. – Ciotka

mnie zabije jak nic.

– Jak sądzisz, gdzie w tej chwil i może być pan Kandinsky? – zapytała go Lena.
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– Jak znam życie, schronił się w ogrodzie – odrzekł Tom. – I nie sądzę, aby

w najbl iższym czasie pokazał się w tej histori i . Zrobiło się tu zbyt gorąco. Wam też

radzę mieć się na baczności. Tamci odgrażają się, że podpalą dom.

– Przecież nic im nie zrobil iśmy! – zaoponował Hussey.

– Dla nich jesteście widmami – powiedział Tom. – Produktem czarnoksięskich

praktyk Wasyla, a nie ludźmi z krwi i kości. Zabijając was, nie popełniają ani zbrodni,

ani grzechu. Kto udowodni, że kiedykolwiek istniel iście? – Po tych słowach Tom

odmeldował się i pędem poleciał do domu. – Postaram się wpaść wieczorem i zdać

relację z rozwoju wypadków – obiecał w drzwiach.

– Wpakowaliśmy się w niezłą kabałę – podsumował rzecz Hussey, kiedy zostal i

sami. – Ani się stąd ruszyć, bo nasze sprawy jeszcze nie zakończone, ani tu zostać,

bo paru gospodarzy z widłami tylko czeka, żeby nas tymi widłami potraktować. Niech

to szlag.

– Odpocznijmy – powiedziała Lena. – Czekają nas ciężkie chwile.

Nie miała pojęcia, jak ciężkie.

Kiedy Lena zapadła w niespokojny sen w pokoju na poddaszu, leżący na sofie

w salonie Hussey nie miał zaznać odpoczynku. Strach przed tym, co mógłby ujrzeć,

zamknąwszy oczy, nie pozwalał mu zasnąć. Bał się, że Astbury ponownie wypuści

demony, a to – biorąc pod uwagę kondycję fizyczną, w jakiej znajdował się Hussey –

mogło wywołać katastrofę, której raz udało mu się uniknąć.

Dlatego czuwał. Z czasem takie bezproduktywne i bezsenne leżenie na sofie

zaczęło go nudzić. Postanowił rozejrzeć się po bibl iotece Kandinsky’ego. Ciekaw był,

jakie książki trzyma na swojej półce człowiek, który zapanował nad czasem

i przestrzenią.

Bibl iotekę, niewielki pokój o kształcie idealnego sześcianu, wypełniały

rozstawione pod wszystkimi ścianami regały oraz stylowy drewniany stol ik i krzesło,

stojące pośrodku. Zapewne tam właśnie zwykł siadywać gospodarz, gdy chciał

postudiować którąś ze swoich ksiąg. Jakież było zdumienie Husseya, gdy obok

Corpus Hermeticum i Krótkiej historii czasu przeszłego niedokonanego natknął się

w bibl iotece na pozycje tak niepoważne jak Kubuś Puchatek czy Winniczek

i uzurpatorzy. Czegóż tam nie było! Encyklopedia sztuki surrealizmu, Zamaskowany

jeździec Neila Pearta, zbiorowe wydanie powieści Wilkiego Coll insa, Kraina Chichów

Marshalla France’a, Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich czy wreszcie Stara
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chata za chałupą hiszpańskiej kostumbrystki Juany de Cortavista. Do wyboru, do

koloru. Kandinsky okazał się być również posiadaczem całkiem sporego wyboru

książek o tematyce ogrodniczej. Hussey sięgał właśnie po Zeleninę na zahradce,

gdy niechcący zrzucił sąsiadujący z tą pozycją tomik w miękkie oprawie. Podnosząc

go, zerknął na okładkę i omal nie padł trupem ze zdumienia. Trzymał w ręku Atlas dla

pionierów, bestsel lerową – jak głosiła okładka – powieść Dereka Wil l iamsa!

Hussey nigdy nie przyznał się Lenie, że nie czytał ani jednej książki Dereka. Nie

twierdził też, że je czytał: po prostu umiejętnie unikał tego tematu. Tym bardziej więc,

korzystając z okazji , iż dzieło Wil l iamsa samo pcha mu się w ręce, postanowił doń

zajrzeć. Otworzył książkę na pierwszej stronie. Jeszcze raz nazwisko autora, tytuł

i robiący wrażenie trójwymiarowego rysunek mapy pokrytej gęstą siatką wijących się,

poplątanych dróg. Przewrócił kartkę. W pierwszej chwil i myślał, że ktoś nagle zapalił

w pokoju światło. Silne, oślepiające światło. Gdy jednak uniósł głowę, wszystko było

takie jak przedtem. Ponownie opuścił wzrok ku stronom książki. To samo. Jakby

nagle przeniósł się z ciemności do światła. Czekał, aż oczy przyzwyczają się do

zmiany, nic takiego jednak nie następowało. Skonsternowany i na wpół

rozśmieszony, na wpół rozdrażniony, musiał pogodzić się z faktem, iż nie jest

w stanie przeczytać ani jednego słowa Atlasu dla pionierów. Wzruszył ramionami

i postanowił pożyczyć sobie książkę, by pokazać ją Lenie.

Wrócił do salonu. Położył się i rozmyślał, wiedząc, że o zaśnięciu mowy być nie

może. Próbował jakoś poukładać sobie w głowie wszystko, co wydarzyło się w ciągu

ostatnich kilku godzin. Łamigłówka okazała się nie do przejścia. Głowa zaczęła mu

ciążyć, powieki opadały uparcie. Sam nie wiedząc, kiedy, niepomny na czyhające

w mroku koszmary, oddał się we władanie najbardziej nieodgadnionego z bogów.

Kiedy się przebudził, Lena siedziała na brzegu sofy. W ręku trzymała książkę.

– Skąd pan to wziął? – zapytała, widząc, że otworzył oczy.

– Była w bibl iotece Kandinsky’ego.

Lena westchnęła ciężko.

– Oczywiście zaglądał pan do środka?

Skinął głową.

– I?

– A u pani? – przeszedł do kontrataku Hussey.

– Kiepścizna – przyznała. – Jakby ktoś ze środka wysyłał snopy światła.



227

– Pani zna książki Dereka – nacierał dalej Hussey. – Czy ta, która tu mamy, to

jakaś specjalna pozycja?

Być może zaskoczona pytaniem, a być może po prostu je rozważając, Lena

milczała przez chwilę.

– Bardzo specjalna – odrzekła w końcu. – Derek nigdy nie napisał takiej książki.

Nie w czasach, które z nim dziel i łam.

Hussey zmiął w ustach przekleństwo.

– Równie dobrze może to być plagiat – powiedział.

– Po co ktoś miałby to robić?

– No właśnie – powiedział Hussey. – Po co?

Lena w zamyśleniu obracała książkę w rękach.

– Przy okazji – zagadnęła. – Skąd pan wiedział, że ma na imię Tom?

– Strzelałem – rzekł Hussey.

– Dobry strzał – uśmiechnęła się, trochę jakby podejrzl iwie.

Wieczorem Hussey źle się poczuł. Najpierw rozbolała go głowa, ale przyznał się

do tego dopiero wtedy, kiedy było z nim już naprawdę kiepsko.

– Znowu ma pan gorączkę. – Lena zaniepokoiła się nie na żarty.

Rana na głowie Husseya nie krwawiła już i wyglądała niegroźnie, nie można było

jednak wykluczyć możliwości, iż odłamek meteorytu dostał się do środka i nadal tam

tkwił. Lena nie wyraziła tego przypuszczenia głośno, by nie martwić Husseya;

wystarczyło, że sama była w strachu. Postanowiła jak najszybciej wywieźć go

stamtąd. Jutro, z samego rana. Życie ludzkie jest ważniejsze niż chaotyczne

poszukiwania czegoś, co może znajdować się wszędzie albo nigdzie. Czego

właściwie szukali? Dokąd zawiodły ich jej fantasmagorie? Lena spoglądała

w błyszczące gorączką oczy Husseya, przepełniona wyrzutami sumienia

i współczuciem dla cierpiącego towarzysza.

– Niech pan spróbuje zasnąć – powiedziała, zmieniając mu zimny okład na czole.

– Jutro wracamy do domu.

Hussey poruszył się niespokojnie.

– Nie możemy wyjechać – zaprotestował gorączkowo. – Muszę odzyskać kamień.

– Jaki kamień, Hussey? – zapytała łagodnie.

– Księżycowy – powiedział. – Kamień księżycowy.

Przez odsłonięte okno wpadało do pokoju zimne, denerwujące niczym blask
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jarzeniówki światło. Przez dziurę w zachmurzeniu spoglądała na Lenę okrągła twarz

księżyca. Diabl i wiedzą, co knuje ten książę przypływów, pomyślała kobieta i na

wszelki wypadek spuściła żaluzje.

Dlaczego Tom nie przychodzi? – pomyślała z niepokojem. Obiecywał, że wpadnie

pod wieczór, a tymczasem jest już prawie noc. Czyżby ciotka nie wypuściła go

z domu? Lena bardzo w tej chwil i potrzebowała wsparcia, nawet ze strony takiego

dzieciaka jak Tom. Który zresztą był wyjątkowo zmyślnym dzieciakiem.

Przykryła Husseya kocem i usiadła przy nim.

– On jest bardzo smutny – powiedział Hussey. – Nie może żyć.

Lena też była smutna, tyle że z innego powodu.

– Jeśl i pójdę go szukać – tłumaczyła mu – zagubię się w ogrodzie i nigdy już się

nie odnajdziemy.

Patrzył na nią nieobecnym wzrokiem.

Od strony okna, które przed chwilą zasłoniła, dobiegł nagle przyprawiający

o palpitację łomot.

– To ja! – wrzeszczało coś na zewnątrz.

Lena odetchnęła z ulgą i wpuściła Toma do środka.

– Przepraszam – powiedział. – Musiałem czekać, aż wszyscy zasną.

– Z Husseyem jest bardzo źle – poinformowała go półgłosem.

– Czy to ma związek z raną, którą odniósł w ogrodzie? – zapytał.

Lena pokrótce opowiedziała mu o meteorycie, nie przemilczając swoich

podejrzeń dotyczących odłamka, który mógł utkwić w głowie Husseya.

– Myślisz, że może od tego umrzeć? – zapytał z powagą chłopak.

Chora z bezradności i wdzięczna niebiosom za to, że zesłały jej tego

niepozornego, ale zdającego się dysponować nadprzyrodzonymi mocami chłopca,

Lena odruchowo przygarnęła Toma do siebie i przytul i ła go mocno.

– Nie waż się nawet o tym myśleć – powiedziała.

– Spróbuj opisać mi miejsce, w którym znajdowaliście się, gdy spadł ten kamień –

zażądał po chwil i Tom, a ona spełniła jego żądanie.

– Po co to wszystko? – chciała wiedzieć.

– Być może utrwaliłem to miejsce na jednym ze swoich rysunków – powiedział. –

Zagajnik jodłowy i padający śnieg: mam wrażenie, jakbym to znał. Jeśl i uda mi się

dogrzebać do tego rysunku, być może uda się także. . . – Przerwał w pół zdania. –
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Miałem nosa, zabierając ze sobą klucz od szopy – rzekł po chwil i . – Czekajcie tu na

mnie i bądźcie dobrej myśli . Niedługo wracam.

Po tych słowach okręcił się na pięcie i wybiegł frontowymi drzwiami.

Lena pokręciła głową ze zdumieniem i powróciła do łoża Husseya. Lżej jej było na

sercu po tej przelotnej wizycie Toma, którego optymizm wbrew logice wywołał w niej

pewien rezonans.

Hussey nie wydawał się świadom tego, co się wokół niego dzieje. Oddychał

ciężko, wargi miał spieczone.

– On tu jest – wyszeptał trwożnie, gdy zbliżyła się do łóżka. – Stoi za tobą. Strzeż

się, Leno.

Lena nie ulękła się jednak. Obejrzała się za siebie i poszła ponownie zasłonić

okno, przez które kilka minut wcześniej dostał się do wnętrza domu Tom.

– Już dobrze, Hussey – powiedziała, głaszcząc jego spocone włosy. – Już sobie

poszedł.

Spojrzał na nią nieco bardziej przytomnym, ale wciąż zatrwożonym, wzrokiem.

– Boję się, Leno – wyznał.

– Tom tu był – Nie wiedziała, czy jej towarzysz zdawał sobie sprawę z niedawnej

wizyty chłopca. – Pomoże nam.

Hussey zamknął oczy. Zasnął, lecz był to sen niespokojny, przepojony bólem

i trwogą. Lena siedziała przy nim, trzymając go za rękę i na próżno wyczekując

powrotu Toma. Minęła godzina, a chłopiec nie wracał. Lena usiłowała odpędzić od

siebie uparcie powracający scenariusz, w którym rozzłoszczona ciotka zamyka Toma

na klucz w szopie, rozwiewając w ten sposób nędzne resztki jej nadziei. Obiecywał

przecież, że wkrótce będzie z powrotem, a tymczasem.. . Lena nie wiedziała, czy

bardziej boi się o Husseya, czy też o to, co ona sama pocznie, jeśl i jego stan do rana

nie ulegnie poprawie.

Błądziła roztargnionym wzrokiem po naznaczonej cierpieniem twarzy mężczyzny.

Zdała sobie sprawę, że nie potrafi patrzeć na tę twarz bez wzruszenia. Tyle już

razem przeszli , w takich tarapatach bywali pospołu. Nikt i nic nie było w stanie

wymazać tych chwil z jej pamięci.

Otworzył oczy i spojrzał prosto w jej twarz, ale wzrok miał dziwny, jakby zwrócony

do wewnątrz. Kiedy przemówił, to także nie do niej, lecz do kogoś w środku własnej

głowy.
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– Nie chciałem wykradać twoich jabłek – powiedział. – Proszę, pozwól nam

opuścić to miejsce. Nie przybyliśmy tutaj z chęci zysku. Ona pragnie jedynie miłości,

a mnie przygnała zwykła ludzka ciekawość. Tacy jesteśmy. Tacy byliśmy, odkąd

tchnąłeś w nas życie.

Zamilkł, być może oczekując odpowiedzi.

– Zamknięte? – zapytał po chwil i . – Na zawsze już zamknięte?

Przerwał znowu.

– Nie – odpowiedział komuś zdecydowanym tonem. – Zachowaj ją, ale mnie

wstydu oszczędź. Nie można być w połowie żywym, a w połowie martwym. Kot? –

zdziwił się. – Jaki pieprzony kot??!

Mimo całej powagi sytuacji Lena nie była w stanie powstrzymać śmiechu. Ten

jednak zamarł jej w gardle, gdy z piersi chorego wydarł się okrzyk bólu.

– Nie! – szeptał Hussey, miotając się, jakby chciał się komuś wyrwać. – Nie

strzelajcie do kota, proszę, nie strzelajcie do kota!

Lena uklękła przy łóżku, del ikatnie ujęła głowę Husseya w swoje dłonie i obróciła

ją ku sobie.

– Hussey – powiedziała. – To ja. Przyszłam cię stąd zabrać.

I ucałowała jego spieczone usta.

Uspokoił się i przez chwilę spoglądał na nią, jakby spadła z księżyca.

– Czy przyniosłaś kamień, Leno? – zapytał.

Pokręciła głową bezradnie.

– Bez niego nie odnajdziemy drogi do domu – powiedział ze smutkiem. –

Zostaniemy tu i tu nas pogrzebią.

Ledwie wyrzekł te słowa, z głębi korytarza nadleciał podmuch mroźnego

powietrza. Po chwil i dał się słyszeć trzask zamykanych drzwi i szybkie kroki od

strony drzwi ogrodowych. Do pokoju wpadł zdyszany i umorusany Tom. Na butach

miał śnieg. W zgrabiałej dłoni zaciskał kawałek czarnej skały.

Bez słowa podszedł do łoża Husseya i dotknął kamieniem jego czoła. Następnie

odwrócił się w stronę Leny i wyciągnął do niej dłoń z kamieniem.

Lena przez chwilę ważyła kamień w ręku.

– Ty go zdobyłeś – powiedziała, zwracając go Tomowi.

Chłopiec włożył kamień w wyciągniętą lunatycznie dłoń Husseya, a ten zacisnął

na nim swoją pięść. Wciągnął w płuca chłodne powietrze, które Tom przyniósł ze
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sobą z ogrodu, i jego oczy zalśniły blaskiem zwiastującym rychłe nadejście poranka.

– O kurde – powiedział. – Ale się dziwnie czuję.

I spojrzał ze zdumieniem na swoją dłoń ściskającą meteoryt.

– Skąd, u diabła. . . – przerwał i spojrzał na Toma podejrzl iwie.

– Nie ma o czym gadać – speszył się Tom. – Po prostu mi się udało.

Hussey przeniósł wzrok na Lenę i nie mógł uwierzyć, że uczucia, które malują się

na jej twarzy, dla niego są przeznaczone. Musiało ze mną być kiepsko, pomyślał.

– Muszę wracać do domu – zaniepokoił się nagle Tom. – Wyśpijcie się dobrze, bo

jutro może tu być gorąco. Dziś wieczorem w „Czerwonym Ryjku” spotkali się

wszyscy mężczyźni. Nie wiem, co knują, ale na pewno nic dobrego. Postaram się

obadać sprawę z samego rana i natychmiast przyjdę zdać wam relację.

I poleciał. „Panie Boże, ześl i j na ciotkę twardy sen!”, dobiegło ich jeszcze od

strony drzwi wyjściowych, po czym drzwi te trzasnęły i zaległa cisza.

– Mój Boże! – zdumiał się Hussey. – Już po północy! Urwał mi się fi lm na ładnych

parę godzin.

– Był pan nieprzytomny – powiedziała Lena. – Wciąż mówił pan o kamieniu.

Domyślałam się, że chodzi o meteoryt, którym dostał pan w głowę, ale zabrakło mi

odwagi i wiary, by tam pójść i przynieść go. Gdyby nie Tom.. .

– Łatwiej jest wierzyć, gdy ma się trzynaście lat – przerwał jej. – I łatwiej poruszać

się po ogrodach. Gdyby pani tam poszła, pewnie już nigdy byśmy się nie spotkali . To

była dobra decyzja.

– Dobra?! – oburzyła się. – Pozwoliłabym panu umrzeć, gdyby nie chłopak.

– Ktoś musiał przy mnie czuwać – rzekł po prostu Hussey.

– Mówił pan dziwne rzeczy – powiedziała Lena.

– Jak dziwne ? – zapytał.

– Najpierw błagał pan kogoś, by pozwolił nam stąd – stąd, to znaczy chyba

z ogrodu – odejść. Potem nie chciał się pan zgodzić, by żyć tylko w połowie, i błagał,

by nie strzelano do kota.

– Do kota? – zaśmiał się Hussey.

– Też mnie to rozśmieszyło – przyznała Lena. – Ale panu wcale wtedy nie było do

śmiechu.

– Kot Schrödingera! – olśniło Husseya.

– Co to za jeden? – zaniepokoiła się Lena, węsząc kolejne kłopoty.
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– Fizyk – uspokoił ją Hussey. – Jest twórcą zagadnienia znanego jako problem

kota. Kota umieszcza się w zamkniętym pudełku, w które wycelowuje się strzelbę. Ta

wypali , jeśl i nastąpi rozpad jądra promieniotwórczego, co wynosi dokładnie 50%. Po

podniesieniu wieka stwierdzamy, że zwierzak jest albo żywy, albo martwy, natomiast

przed uczynieniem tego stan kota opisujemy w postaci superpozycji dwóch stanów:

w jednym kot jest żywy, a w drugim martwy. Mówiąc prościej, traktujemy zwierzaka

jako żywego w pięćdziesiciu procentach.

– Hm.. . – powiedziała Lena. – W takim układzie cieszę się, że mam przed sobą

kota żywego w stu procentach.

– Nie jestem pewien, czy wieko zostało już podniesione – zamruczał do siebie

Hussey.

Rano obudziło ich łomotanie w okiennice. Lena, która zasnęła w fotelu czuwając nad

Husseyem, zerwała się na równe nogi.

– To ja, Tom! – wrzeszczało zza okna.

Odetchnęła i poszła otworzyć.

– Przepraszam za tak gwałtowne najście – usprawiedl iwił się chłopak, gramoląc

się do środka. – Ale sprawy przybrały groźny obrót. Byłem przed chwilą

w „Czerwonym Ryjku” i dowiedziałem się, że szykuje się ofensywa. Ojcowie

zaginionych dzieciaków zebral i sporą ekipę. Odgrażają się, że siłą wezmą dom

i zastrzelą wszystko, co się rusza, a potem wedrą się do ogrodu. Obawiam się, że

mówią poważnie, i radzę wam zabierać się stąd, póki czas. Teraz wszyscy są na

mszy. Ojciec Shroom udziela im specjalnego błogosławieństwa. Kiedy stamtąd

wyjdą, za późno będzie na ucieczkę, a stawać do walki wam nie radzę. Są uzbrojeni

po zęby.

– Wiele dla nas zrobiłeś, Tom – powiedział Hussey. – Jak możemy ci się

odwdzięczyć?

– Drobiazg – krygował się chłopak. – Przynajmniej było ciekawie. Przy okazji , nie

zostało wam trochę miętówek?

– Jasne! – Lena stuknęła się w czoło. – Trzymaj, to twoje.

– Zostawcie sobie trochę na drogę – Tom poczuł się przytłoczony rozmiarami

prezentu.

– Kupimy w „Ryjku” – uspokoił jego sumienie Hussey. – Przy okazji : co
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zamierzasz zrobić, kiedy już przeniesiesz na papier cały ogród?

– Sprzedam go jakiemuś maniakowi podobnemu do ciebie – powiedział z udaną

powagą chłopak. – Zgarnę furę szmalu i udam się w podróż dookoła świata.

– Daleko nie musisz tego maniaka szukać – Hussey wręczył chłopcu swoją

wizytówkę. – Napisz do mnie, gdy tylko coś się będzie działo wokół ogrodu. Potrafię

się odwdzięczyć.

– Jesteś lekarzem? – zdziwił się chłopak, spoglądając na wizytówkę.

– Psychiatrą.

– Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej – Tom ponownie przybrał maskę

Bustera Keatona. – Przysłałbym do ciebie moją ciotkę.

Lena wejrzała na niego z dezaprobatą.

– Przepraszam – ukorzył się nieszczerze. – Czasami nie mogę już z tą zgredą

wytrzymać. Gdybyś to ty była na jej miejscu. . .

Lena przetrzymała falę uczuć macierzyńskich, która z hukiem przewaliła się przez

jej żyły.

– Zmykaj już, Tom – powiedziała. – Musimy się spakować.

Pokiwał głową markotnie. Potem wyciągnął dłoń do Husseya, a ten uścisnął ją po

męsku.

– Wrócę tu w stosowniejszej chwil i – powiedział. – Nie waż się nikomu

sprzedawać rysunków, a najlepiej to w ogóle ich nikomu nie pokazuj.

– Jak cię rozpoznam? – zapytał Tom. – Z ogrodu może wyjść tysiąc jeden takich

jak ty.

– Przebiorę się za Zorro – wykazał się pomysłowością Hussey.

– Przyślę ci maskę – zaoferował z błyskiem w oku Tom.

I odmeldował się.

– Będę na płocie – powiedział. – Gdyby coś się działo, zagwiżdżę.

I wyszedł w pełnym świetle dnia, nic sobie nie robiąc z tego, czy z przeciwległego

domu ktoś na niego patrzy.

– Zauważył pan, doktorze? – zapytała po chwil i zagubionego milczenia Lena. –

Chłopak dwa razy powiedział „Czerwony Ryjek”. Zabawne przejęzyczenie, prawda?

– Tak – odrzekł Hussey, wciąż zagubiony.

W chwilę później żółty pontiak odjeżdżał sprzed rezydencji Kandinsky’ego.

Zamrugał reflektorami do siedzącego na płocie chłopaka i ruszył w kierunku drogi
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wiodącej do Ashgrove.

– Niech się pan rozchmurzy, doktorze – powiedziała siedząca za kierownicą

kobieta.

Mężczyzna nie odpowiedział, wpatrzony w umykające obrazy.

Kiedy wyszła z baru obładowana zakupami, samochód był pusty. Przez kilka

uroczych sekund karmiła się nadzieją, że jej towarzysz wyszedł tylko na chwilę

rozprostować kości. Potem dostrzegła spoczywającą na półeczce pomiędzy

kierownicą a przednią szybą kartkę.

O nie, pomyślała, nie teraz! Okno było uchylone na tyle, by mogła bez trudu

przełożyć przez szparę swoją szczupłą dłoń i otworzyć drzwi od środka. Kluczyki

leżały w schowku. Księżycowy kamień zniknął wraz z Husseyem.

Proszę mi wybaczyć, Leno, że odchodzę bez pożegnania – głosiła kartka – ale

inaczej nie pozwoliłaby mi pani na to, co zrobić muszę. Wycieczka Toma

dowiodła, że przejście przez bramę ogrodu nie musi być biletem w jedną stronę.

Chcę jeszcze raz zmierzyć się z tym labiryntem, dotrzeć do skarbca – czy

rozumie pani, co mam na myśli? Jeśli złamiemy jego szyfr, uczynimy czas

i przestrzeń podległymi sobie. Proszę czekać na mnie na rynku w Ashgrove – jeśli

nie wrócę przed zapadnięciem zmroku, proszę czym prędzej opuścić tę okolicę

i wymazać z pamięci nazwisko Hussey.

Wiem, że postępuję podle, ale nie mógłbym żyć ze świadomością, że

poniechałem próby dotarcia do istoty bytu, gdy ta była być może w zasięgu ręki.

Proszę, wybacz mi, Leno, i bądź szczęśliwa –

szczerze i na zawsze Ci oddany Hussey.

Lena wrzuciła na tylne siedzenie torbę z zakupami i przekręciła kluczyk w stacyjce.

Silnik zakaszlał i zgasł.

– Niech to szlag! – zaklęła i spróbowała ponownie.

Stał przed drzwiami wychodzącymi na ogród. Stał i myślał o tym, co zrobił i co zrobić

zamierza. Od dawna narastało w nim uczucie, że nie może tak po prostu opuścić

tego miejsca. Wiedział, że Lena ma równie ważkie powody jak on, by powrócić do
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ogrodu: jeśl i tego zaniechała, to albo ze względu na niego, albo dlatego, że jej

instynkt samozachowawczy działał lepiej niż jego własny. Podejrzewał jedno i drugie.

Co do pierwszego, on także czuł się w pewnym stopniu odpowiedzialny za jej losy.

Gdyby wyznał jej otwarcie, że pragnie powrócić do ogrodu, poszłaby za nim;

opuszczenie jej natomiast w takim stylu, w jakim przed chwilą to uczynił,

w warunkach wciąż nie zażegnanego niebezpieczeństwa nie byłoby postępkiem

szczególnie męskim. Teraz jednak, gdy Hussey pojął istotę rzeczywistości, do jakiej

rzucił ich los – los, czyl i przeznaczenie – i kiedy ona prawdopodobnie też już ją

znała, nie sądził, aby był jej potrzebny. Nie sądził też, aby wróciła tu za nim. Zbyt

wiele miała w tym świecie do stracenia.

Nacisnął klamkę. Drzwi jednak nie ustąpiły. Naparł na nie z całej siły. Z równie

miernym skutkiem: miał wrażenie, że napiera na ścianę wykonaną z betonowej płyty.

Nigdy przedtem nie zastanawiał się, z czego wykonane są drzwi, bo też i nie było po

temu potrzeby. Teraz zauważył, że wyglądają zupełnie jak wycięta część ściany

domu. Co gorsza, wycięcie zaczynało zanikać, jak gdyby beton topił się, zalewając

szparę, którą w nim uczyniono.

– Zniszczyłeś moje sekrety, Hussey – dał się słyszeć przytłumiony, nie wiadomo

skąd dochodzący i nie wiadomo do kogo należący głos. – Teraz ja zniszczę ciebie.

Coś odpowiedziało mu cicho, tak cicho, że Hussey nie dosłyszał odpowiedzi.

– Życie? – odezwał się ponownie głos, tym razem jakby bliższy. – Co ty wiesz

o życiu? Jeśl i tak bardzo ci żal tej żałosnej egzystencji , daruję ci ją, ale nie łudź się,

że kiedykolwiek uda ci się ponownie przejść przez te drzwi.

– Zamknięte? – Hussey ze zdumieniem rozpoznał własny głos. – Na zawsze?

– Na wieki wieków – potwierdził jego rozmówca, który mógł być zarówno

Kandinskym, jak i Derekiem Wil l iamsem, samym ogrodem albo tym, którego imienia

nie godzi się wymawiać.

– Zakończ to zatem i wstydu mi oszczędź – zażądał kategorycznie Hussey,

a raczej jego akustyczne widmo. – Nie można być żywym tylko w połowie.

Wokół Husseya zaległy nagle egipskie ciemności, tak jakby ktoś wpakował go do

plastikowego pudła i szczelnie zamknął wieko. Poczuł się nieswojo.

– Błagam, nie strzelajcie do kota! – niczym błyskawica przeszył mrok zatrwożony

głos „tamtego” Husseya.

Prawdziwy wstrzymał oddech, a na jego czole pojawiły się kropelki potu. Zaczynał
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rozumieć, co rozgrywa się wokół niego. Zastygł w oczekiwaniu. Czas zwolnił swój

bieg, wydłużając każdą sekundę w bolesną nieskończoność. Hussey zamknął oczy.

Usłyszał trzask, potem coś jakby zgrzyt przesuwającego się magazynka. I cisza.

Żadnego wystrzału, nic. Nic! Trochę trwało, nim ośmiel i ł się na powrót odemknąć

powieki. Uczyniwszy to, spostrzegł, że mrok zaczyna rzednąć. Kiedy rozpłynął się

zupełnie, Hussey miał przed sobą litą ścianę, pozbawioną wszelkich śladów

niedawnej obecności drzwi. Z zewnątrz dobiegały go jakieś dźwięki: w pierwszej

chwil i sądził, że to ciąg dalszy histori i opowiadającej się w jego głowie, szybko

jednak zrewidował swój sąd, konstatując, że hałas jest rzeczywisty, teraźniejszy i na

dodatek wzmaga się.

– Cholera! – zaklął, pojmując, że to tłum rozjuszonych wieśniaków

pobłogosławionych przez ojca Shrooma podchodzi właśnie pod bramy posiadłości

Kandinsky’ego. – Niech to wszyscy diabl i !

Rzucił się do okna. Forpoczty tłumu znajdowały się o jakieś dwadzieścia metrów

od domu. Na ich uzbrojenie składały się przeróżne narzędzia do plac polowych

i domowych, od tłuczka począwszy, a skończywszy na kosie.

Hussey rozglądał się właśnie za miejscem, w którym mógłby się ukryć, i coraz

bardziej tego miejsca nie znajdował, kiedy w dobiegające jego uszu dźwięki wkradł

się jeszcze jeden, jakże odmiennego pochodzenia: ryk silnika pracującego na

wysokich obrotach.

Żółty pontiak – on to był bowiem – wznosząc chmurę pyłu, która na chwilę okryła

i zdezorientowała szykujących się do natarcia kosynierów, podjechał z impetem pod

bramę i zahamował ostro.

– Hussey, ty bezmózgowcu! – powitał wybiegającego mu na spotkanie

mężczyznę znajomy i jakże słodko brzmiący głos.

Jedna głupia chmura wystarczyła, by wywieść w pole całą tę domorosłą insurekcję

i odjechać, nie otarłszy się nawet o jej sprzęt bitewny. Coś tam pofrunęło w powietrze

i spadło na maskę pontiaka, wgniatając ją niegroźnie, coś innego otarło się o bok,

krzywdy mu nie czyniąc. Pontiak opuszczał niegościnną wioskę z uczuciem ulgi pod

maską i nie miał najmniejszej ochoty kiedykolwiek tam powracać.

A jego pasażerowie? Długo trwało, nim któreś z nich zdecydowało się przerwać

niewygodne milczenie. Hussey czuł się tak bardzo winny wobec Leny i tak bardzo jej
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wdzięczny, że próba wyrażenia tego słowami nie mogła skończyć się inaczej, jak

tylko fiaskiem. A jednak to on w końcu zdecydował się przemówić.

– Myśli pani, że spalą dom? – zapytał, bo od czegoś trzeba był zacząć.

Zerknęła na niego spode łba, jakby rozważając, czy warto otwierać gębę dla

takiego niewdzięcznika.

– Kandinsky’emu to krzywdy nie zrobi – powiedziała po chwil i . – Ma takich

domów multum.

– Wieczny tułacz. . . – zadumał się Hussey.

– A my wracamy do domu – rzekła Lena.

– A zatem już pani wie – powiedział.

– Pan także – zrewanżowała się. – Domyślałam się tego. Inaczej nie wróciłby pan

tu beze mnie, prawda?

– Pani już osiągnęła cel swoich poszukiwań – powiedział. – Ja wciąż poluję.

Otarłem się tylko o zwierzynę i nabrałem jeszcze większego apetytu.

– Wróci pan – pocieszyła go Lena – poznawszy lepiej naturę tego zwierza. Lepiej

uzbrojony, z mapą Toma w plecaku. Każdy egzamin wymaga przygotowania.

– Nie wiem – powiedział. – Ogród się zamknął.

– Zamknął się przed intruzami, którzy przynoszą szkodę jemu i sobie. Przed

amatorami, którzy mierzą wysoko, a trafiają nisko.

– Atlas tam został – przypomniał sobie Hussey.

– Szkoda – powiedziała. – Mam wrażenie, że teraz nie miel ibyśmy kłopotów

z przeczytaniem go.

– Od kiedy pani wiedziała?

– Kiedy podążając za panem przeszłam przez drzwi wiodące do ogrodu –

rozpoczęła – zawiązałam na klamce po wewnętrznej stronie różową wstążkę, aby

pomogła mi rozpoznać te drzwi, gdy będę wracać. Kiedy usiłowaliśmy wydostać się

stamtąd, byłam tak zdesperowana, że weszłabym w pierwsze lepsze drzwi, jakie

napotkalibyśmy na swojej drodze. Te, do których trafi l iśmy, miały jednak wstążkę.

Wydawała mi się wprawdzie bledsza – może nawet całkiem biała – i jakby grubsza

od tamtej, ale złożyłam to na karb mgły i zmęczenia. Potem, kiedy pan zachorował,

zaczęłam mieć wątpliwości. Sądziłam, że to historia, w którą pana wpakowałam,

a nie meteoryt, jest przyczyną pańskiego stanu. Nawet, kiedy Tom przyniósł kamień,

a pan wyzdrowiał, nie byłam przekonana. Po tym, jak powiedział „Czerwony Ryjek”
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zamiast „Różowy”, zauważyłam, że nigdzie wokół nie ma nic różowego, tak jakby ten

kolor nie istniał w świecie, do którego trafi l iśmy. Początkowo nie zdawałam sobie

sprawy, co – oprócz kłopotów – może to dla nas oznaczać. Potem bałam się o tym

myśleć, aby nie robić sobie płonnych nadziei. W każdej chwil i mogło się przecież

okazać, że to tylko moja bujna wyobraźnia, że przejęzyczenie Toma nie było niczym

więcej jak właśnie przejęzyczeniem. Dopiero kiedy poszłam do „Ryjka” po zakupy

i zobaczyłam, że rzeczywiście jest „Czerwony”, uwierzyłam. A pan? Myślałam, że

niczego się pan nie domyśla.

– Wolałbym, żeby tak było – powiedział. – Ja także nie byłem pewien, póki na

własne oczy nie zobaczyłem szyldu nad „Ryjkiem”. Jednak już pierwsze

„przejęzyczenie” Toma nie umknęło mojej uwadze. Zauważyłem brak barwy, którą

w innym świecie nazwalibyśmy różową. Płytki w łazience Kandinsky’ego zmieniły

kolor na niebieski – zauważyła pani? Stopniowo wszystko zaczęło mi się układać

w jednolitą koncepcję, która wyjaśniała między innymi istnienie Atlasu dla pionierów,

książki, której – według pani słów – Derek Wil l iams nigdy nie napisał. Różowy

promień nigdy nie zawitał do tej krainy, a zatem wszystko, co stanowiło jego

konsekwencję, tylko nam się przyśniło – czyż nie tak, Leno?

– Tak, doktorze – odpowiedziała. – Nigdy nie zetknął się pan z fenomenem

różowego promienia, nie badał go pan, nie wyrzucono pana z akademii, nie musiał

pan uciekać z miasta i kryć się w kamieniołomach. A jednak jest pan smutny.

Dlaczego?

– To się zdarzyło, Leno. Nawet jeśl i czas, do którego wracamy, nie zarejestrował

tego. Dzień po dniu, sekunda po sekundzie, cała ta historia zapisana jest w mojej

głowie i nie da się stamtąd usunąć.

– Niech pan tak nie mówi – powiedziała cicho.

– Proszę mi wybaczyć. – Hussey zrozumiał swój nietakt. – Życzę pani z całego

serca, aby wymazała pani z pamięci tę smutną bajkę, aby ów czas, którego nie było,

nie kładł się cieniem na pani szczęściu.

Przejeżdżali przez Ashgrove. W miasteczku panował senny, niedzielny nastrój.

Większość mieszkańców czuwała przed telewizorami, o czym świadczyły niebieskie

refleksy na szybach. Jedno okno na poddaszu było jednak ciemne i na wpół

zasłonięte, i gdyby Hussey spojrzał w górę, gdy je mijal i , być może dostrzegłby

odprowadzającą wzrokiem żółtego pontiaka postać, która uniosła lekko rękę
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w geście powitania lub błogosławieństwa. Nie uczynił tego jednak, pogrążony

w zadumie i odrobinę zarażony sennością miasteczka.

– Zaraz będzie wjazd na autostradę. – Obudził się z zadumy, gdy zostawil i za

sobą miasteczko. – Proszę pozwolić mi poprowadzić. Niewiele pani spała tej nocy.

Kiedy pontiak minął rogatki i miękko wśliznął się na ulice miasta, było już ciemno.

Siedzący za kierownicą mężczyzna obudził swoją towarzyszkę, która przez chwilę

wodziła wokoło nieprzytomnym wzrokiem. Potem ziewnęła dyskretnie i zajęła się

rozpoznawaniem otaczającej rzeczywistości.

– To mi wygląda na Mil lennium End – stwierdziła na widok ciągnących się

kilometrami wysokościowców. – Stąd już tylko żabi skok do naszej dzielnicy.

Istotnie, ani się obejrzel i , a pontiak hamował już przed czteropiętrowym domem

w bardziej centralnie położonej dzielnicy miasta. Zmęczony silnik zasnął na chwilę,

podczas gdy zdrętwial i po wielogodzinnej jeździe pasażerowie powoli gramoli l i się

z wozu.

– Może wejdzie pani do mnie na herbatę? – zaproponował Hussey. – Mogłaby

pani zadzwonić stąd do Dereka.

– Dziękuję, ale tak mi spieszno do niego, że najchętniej bym pofrunęła –

odmówiła uprzejmie Lena. – Szmat czasu upłynął, odkąd widziałam go po raz

ostatni.

Promieniała cała, w jej oczach odbijały się najjaśniejsze konstelacje

wszechświata. Patrząc w te oczy, Hussey poczuł się jak samotny biały karzeł –

kosmiczny bankrut, tęskniący za jednym kilodżulem ciepła. Jednocześnie nie sposób

było nie odpowiedzieć uśmiechem na jej uśmiech.

– Do zobaczenia, Leno – powiedział. – Mam nadzieję, że zajrzycie do mnie od

czasu do czasu.

– Jasne jak słońce – odrzekła. – Cieszę się, że jest pan z powrotem w mieście,

o trzy przecznice ode mnie. Czy porobił pan już jakieś plany na przyszłość?

– Przede wszystkim zamierzam ściągnąć tu Wighta – powiedział. – Niech mi

postawi chałupę. Mam nadzieję, że moje zarobki w akademii pozwoliły mi

zgromadzić odpowiednie fundusze na ten cel.

– To będzie piękny dom, doktorze – rzekła z naglą powagą Lena. – Zasłużył pan

na to.
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I wyciągnęła dłoń na pożegnanie.

Po chwil i siedziała już w pontiaku i odjeżdżała ku swojej ul icy.

Stojący na krawężniku mężczyzna patrzył, jak znika za zakrętem, po czym

westchnął do księżyca i powlókł się w kierunku wejścia do budynku.

W skrzynce na listy była jakaś przesyłka. Hussey zdziwił się, że tylko jedna, ale

potem przypomniał sobie, że nie było go tu zaledwie trzy dni. Wyciągnął kopertę

zaadresowaną kształtnym, zdradzającym talent plastyczny nadawcy pismem, i przez

chwilę obracał ją w dłoniach. Potem powędrował na górę, przeszukując kieszenie

w poszukiwaniu kluczy.

Postanowiła jednak zadzwonić. Na wszelki wypadek. Kto wie, jak toczyły się losy ich

małżeństwa przez ostatni rok.

– Słucham? – W słuchawce odezwał się głos, który definitywnie nie należał do

Dereka Wil l iamsa. Co gorsza, nie należał do żadnego mężczyzny.

Wiedziałam!! ! – pomyślała ze zgrozą Lena. Za dobrze szło.

I odwiesiła słuchawkę.

Po chwil i podniosła ją ponownie i raz jeszcze wykręciła numer swojego

mieszkania.

Tym razem odezwał się on.

– Dobry wieczór – wydobyło się z jej ściśniętego gardła. – Mówi Lena.

– Dobry wieczór, Leno – odpowiedział głos Dereka. – Cieszę się, że udało ci się

dotrzeć tu bezpiecznie. Czekałem na ciebie. Mamy do pogadania.

Nie miała odwagi zapytać, do kogo należał poprzedni głos, ale ostatnie zdanie

Dereka nie wróżyło nic dobrego. Co, u diabła, miało oznaczać owo „mamy do

pogadania”? Tylko tyle po ponad rocznej rozłące?!

Całkiem możliwe było jednak, że za pierwszym razem centrala źle ją połączyła.

Może to jakaś obca i Bogu ducha winna kobieta, w obcym domu, podniosła obcą

słuchawkę i odezwała się obcym głosem?

Przekonamy się, pomyślała Lena.

– Jeśl i nie masz nic przeciwko temu, będę u ciebie za dziesięć minut. – Co,

u diabła, miała na myśli mówiąc „u ciebie”?!?!?

– W porządku – powiedział po prostu. – Czekam.
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Kiedy wgramolił się na swoje trzecie piętro i otworzył drzwi, a potem je za sobą

zamknął, pierwszym, co go uderzyło, była panująca w mieszkaniu cisza. O takiej

ciszy marzył podczas dni wypełnionych stukotem kilofów i niespokojnych wieczorów

w baraku. Teraz, o dziwo, wcale nie było mu z nią dobrze. Odwykłem, pomyślał.

Trochę potrwa, zanim na powrót się ucywil izuję i przypomnę sobie, jak wyglądało

moje życie, zanim zacząłem rozbijać skały.

Wspomnienie skał przywiodło mu na myśl meteoryt. Zanurzył rękę w plecaku,

niepewny wyniku poszukiwań: tyle się zmieniło, odkąd widział go po raz ostatni. Po

chwil i jednak ręka wynurzyła się, przynosząc ze sobą czarny, porowaty kamień.

Hussey przyjrzał mu się nostalgicznie, po czym otworzył barek i umieścił kamień

w znajdującym się tam krysztale, w którym przechowywał różne drobiazgi. Nie

umknęło jego uwadze, że oprócz kryształu w barku znajduje się sporo całkiem

przyzwoitych i nietanich trunków. Potwierdzało to tezę, że nie stracił pracy

w akademii i finansowo wiedzie mu się nieźle – może nawet bardzo nieźle.

Po krótkim namyśle otworzył barek ponownie i dobył stamtąd butelkę whisky.

Odkręcił nakrętkę, nalał sobie szklaneczkę, usiadł, wyciągnął nogi, i dopiero wtedy

zabrał się za czytanie l istu.

Szanowny Doktorze Hussey! – głosił nagłówek.

W moją szopę uderzył piorun. Wszystko się spaliło. Jeśli opadnie mgła, która od

czasu Waszego wyjazdu spowija ogród, zacznę od nowa. Dopiero teraz

zrozumiałem, jakie to dla mnie ważne. Jeśli kiedyś uda mi się uzyskać pełen

obraz ogrodu, nie sprzedam go nikomu za żadne pieniądze.

Dom został splądrowany. Do wnętrza ogrodu jednak nie udało im się przeniknąć.

Broni się od środka. Kiedy odeszli, poszedłem rozejrzeć się po domu i znalazłem

tę oto książkę. Zdaje się, że to własność Pańskiej przyjaciółki Leny, którą przy tej

okazji serdecznie pozdrawiam.

Pan Kandinsky nie dał znaku życia. Myślę, że już go nie zobaczymy.

Będę Pana informował o wszystkim, co się dzieje w interesującej nas sprawie.

Pamiętam także o masce – zrobiłem już nawet projekt. Kończąc ten krótki list

jeszcze raz pozdrawiam serdecznie Was oboje.
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Z poważaniem, Tom Gyver.

PS. Ciotka zmyła mi głowę za to, że zwracam się do Pana per „Ty”. Powiedziała,

że będę mógł się spoufalać, kiedy sam zostanę doktorem. A to chyba nieprędko.

T.G.

Hussey gapił się beznamiętnie na okładkę leżącego przed nim na stole Atlasu dla

pionierów i nawet mu się nie chciało go otworzyć. Zamiast tego pociągnął sol idny łyk

ze stojącej obok szklaneczki.

– Ty głupi atlasie – powiedział do okładki. – Nawet mi się nie chce ciebie

otworzyć. Nic mi się nie chce. Nawet rzygać. Myślisz, że nie wiem, co tam jest

napisane? Całe moje cholerne losy, ot co. Cholerne, pieprzone losy doktora

Husseya.

I pociągnął kolejny łyk.

– Twoje zdrowie, Zorro! – przepił do lustra.

Drzwi otworzyła kobieta. Była trochę podobna do Leny, ale jakby starsza.

– Zaraz zawołam męża – rozwiała wątpl iwości.

Derek Wil l iams wyszedł z pokoju. Niewiele się zmienił od czasu, gdy go ostatnio

widziała, a jednak było coś dziwnego w uczuciu, którego doznawała patrząc na

niego.

– Saro, to Lena, o której ci opowiadałem – przedstawił ją tamtej kobiecie.

Uśmiechnęły się do siebie kurtuazyjnie.

– Pójdę zrobić herbaty – zaoferowała Sara i wycofała się ku kuchni.

Derek pomógł Lenie zdjąć płaszcz i wprowadził ją do salonu. Zauważyła, że

wystrój wnętrza jest zupełnie inny niż ten, który pamiętała ze swojego domu. Na

kredensie stało oprawione w ramki zdjęcie chłopaka odrobinę przypominającego

Toma Gyvera.

– To mój syn – powiedział Derek, widząc, że patrzy na zdjęcie. – Ma teraz

osiemnaście lat.

– Nie wiedziałam, że masz syna – zdziwiła się niemile.

– Wielu rzeczy nie wiedziałaś, Leno – rzekł Derek – Na swoje usprawiedl iwienie

mogę powiedzieć tylko tyle, że i ja przez długi czas nie byłem ich świadom.
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– W takim razie zamieniam się w słuch – powiedziała Lena, dusząc w sobie

zalążek złości, zupełnie na miejscu u osoby, która nagle dowiaduje się, że zupełnie

nic nie wie o człowieku, z którym dziel i ła życie przez piętnaście lat.

Sara przyniosła im herbatę.

– Będę w sąsiednim pokoju – powiedziała. – Lepiej będzie, jeśl i porozmawiacie

w cztery oczy – uprzedziła ewentualne zaproszenie do stołu.

– Siedemnaście lat temu – rozpoczął swą opowieść Derek – pewien młody

i w gorącej wodzie kąpany człowiek odkrył przypadkiem drzwi wiodące do innej

rzeczywistości. Zaintrygowany, przeszedł przez nie, zamierzając jedynie rozejrzeć

się po nieznanym świecie i wrócić. Zawiązał nawet wstążkę na klamce, aby

rozpoznać właściwe drzwi. Kiedy jednak próbował dostać się z powrotem, okazało

się, że drzwi zniknęły. Trochę ze zgryzoty – zostawił po tamtej stronie ukochaną żonę

i synka – a trochę w wyniku rany głowy odniesionej podczas tej niefortunnej

wycieczki, zachorował ciężko. Udało mu się ujść z życiem, ale stracił pamięć. Nie

miał przy sobie dokumentów, w kalendarzu znalazł jednak nazwisko i numer

telefonu, pod którym nikt się nie zgłaszał. Bez trudu zlokalizował mieszkanie,

w którym ów telefon się znajdował, i pojechał tam. Okazało się, że klucze, które ma

przy sobie, pasują do zamka. On zresztą wiedział: kiedy tylko tam wszedł i zapalił

światło, miał niezachwianą pewność, że spędził w tym mieszkaniu spory kawał

swojego życia. Znalazł w szafach ubrania pasujące na niego, książki, które mu się

podobały. Czasami w snach albo w mikrosekundowych przebłyskach świadomości

powracał do niego stary świat, ale były one zbyt mętne albo za krótkie, by dało się

odtworzyć z nich spójną historię. Skazany na domysły i bombardowany odłamkami

innej rzeczywistości, zaczął pisać. Odkrył, że można z tego żyć. Poznał dziewczynę,

która wydawała mu się mniej obca niż inne, i ożenił się z nią. Nie wiedział, że był już

wcześniej żonaty z kobietą podobną do niej. Zbudował sobie nowy, bezpieczny

świat. Wszystko zmieniło się pewnej nocy, kiedy oświeciło go dziwne światło, za

sprawą którego jego pamięć zaczęła stopniowo odtwarzać dawny świat, degradując

nowy do poziomu sennego widziadła. Światło znikło równie szybko, jak się pojawiło,

jednak towarzyszące mu posłanie tamtego świata było jednoznaczne: wracaj! Długo

opierał się temu wezwaniu, niepewny, co zastanie w opuszczonej przed laty

ojczyźnie, a także dlatego, że nie chciał porzucać kobiety, z którą przeżył piętnaście

szczęśliwych lat. Zew był jednak zbyt si lny, a tęsknota zbyt bolesna, by był w stanie
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prowadzić normalne życie w rzeczywistości, o której wiedział już, że jest

przywłaszczona. Był jak przedstawiciel obcej cywil izacj i , który przybrał wygląd

mieszkańców tej krainy, ale w głębi duszy pozostał obcym. Stanął przed wyborem:

śmierć albo powrót. Bardzo poważnie rozważał pierwszy wariant, w końcu jednak

wybrał drugi.

Derek przerwał na chwilę swoją opowieść.

– To był dobry wybór – powiedziała Lena.

Przez chwilę taksował ją spojrzeniem, jak gdyby usiłował odgadnąć, czy mówi

szczerze.

– Zdumiewasz mnie, Leno! – rzekł wreszcie. – Przebyłaś taki szmat drogi tylko po

to, żeby się dowiedzieć, że twój mąż nie jest już twoim mężem, i godzisz się z tym

bez żadnego „ale”? Spodziewałem się większych trudności. Ona też.

– Wie o wszystkim?

– Tak – powiedział. – Bardzo się boi.

– Kiedy byłam dzieckiem – powiedziała Lena – miałam swoją ulubioną książkę

w bibl ioteczce babci. Czytałam ją non stop. Nazywała się Tania i Alonka i opowiadała

o dwóch dziewczynkach, które przeżywały niesamowite i mrożące krew w żyłach

przygody. Na przykład uciekły z domu i szły brzegiem rzeki. Ogromnie się tym

ekscytowałam. Niedawno, podczas wizyty w dawnym domu babci, przypadkiem

znalazłam tę książkę i oczywiście zabrałam ją ze sobą. Wieczorem

z namaszczeniem zasiadłam do czytania i. . . okazało się, że przygody Tani i Alonki

zupełnie mnie nie pasjonują. Bardzo byłam zawiedziona i żałowałam, że w ogóle

znalazłam tę książkę. Teraz czuję się nieco podobnie. Narażałam życie swoje

i przyjaciela, by cię odnaleźć, a teraz, kiedy się udało, mam wrażenie, jakbyś nie był

tym, czego szukałam. Derek Wil l iams, którego pamiętam, istnieje tylko w mojej

głowie.

– Cała ta wędrówka – rzekł Derek – służyła czemuś zupełnie innemu. Sądziłaś,

że to mnie szukasz, podczas gdy naprawdę chodziło o rzecz daleko ważniejszą.

I znalazłaś ją. Jeśl i jeszcze o tym nie wiesz, dowiesz się wkrótce.

– Jak to się stało, że najpierw ja, a potem Hussey widziel iśmy cię w ogrodzie? –

zapytała.

– Mówią, że każdy widzi to, co chce zobaczyć – powiedział. – Każdy człowiek

i każda rzecz, którzy kiedykolwiek przeszl i przez ogród, zostawiają tam swoje widmo.
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Na ogół nie dostrzega się ich w pstrokatym otoczeniu ogrodu. Bystre i wrażl iwe oko,

które wie, czego szukać, ma jednak szansę. Wyście swoją wykorzystal i .

– Wiele wiesz o nas i o naszej podróży – zauważyła.

– Mam dobry i dalekosiężny wzrok. – Uśmiechnął się. – Wy też zostawil iście za

sobą widmo.

– Nie wiem, czy potrafię to wszystko ogarnąć. – Westchnęła.

– Atlas dla pionierów zawiera wiele pożytecznych wskazówek – powiedział Derek.

– Został w domu Kandinsky’ego – zmartwiła się.

– Znajdzie drogę – zapewnił ją. – Jak my.

– Jedno nie daje mi spokoju – wyznała Lena. – Nie było cię tyle lat. Co działo się

w tym czasie z twoją żoną?

– Była z innym mężczyzną – odparł krótko, ale bez śladów niechęci.

– Co się z nim potem stało?

– Kocha teraz inną – rzekł Derek. – I zupełnie nie rozumiem, dlaczego do tej pory

jej tego nie powiedział.

Był odrobinę zdziwiony, słysząc dzwonek u drzwi o tak późnej porze. Jeszcze

bardziej zdziwił się, kiedy, podszedłszy do owych drzwi i otworzywszy je – co zajęło

mu trochę czasu, zważywszy na stan, w jakim się znajdował – zobaczył, kto za nimi

stoi.

– Co pani tu robi? – dał wyraz swemu zdziwieniu.

– Bywaliśmy już na ty – przypomniała mu. – Mogę wejść?

– To było w innym świecie. – Hussey starał się ukryć rozmiary swego upojenia, co

odrobinę ułatwiał mu fakt, iż na widok Leny częściowo wytrzeźwiał. – Proszę.

– Chętnie napiję się z panem – powiedziała, nie omieszkawszy zauważyć stojącej

na stole butelki. – Jestem w nastroju.

Hussey modlił się, żeby udało mu się nalać whisky do szklanki nie rozlewając jej.

Zastanawiał się, czy to z powodu wypitego alkoholu, czy też na widok Leny tak

bardzo trzęsą mu się ręce. Tak czy owak, stanął na wysokości zadania.

Znał Lenę Wil l iams od dwóch lat. Widywał ją w różnych sytuacjach, niekiedy

bardzo dla niej bolesnych i wymagających wielkiego hartu ducha. Nigdy jednak nie

ujrzał w jej oczach łez, nigdy nie był świadkiem załamania się jej pod ciężarem

problemów, które sypały się na jej głowę niczym zgniłe jabłka. Dlatego też wielkie
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było jego zdumienie, kiedy zobaczył, jak ta dzielna kobieta, która niejedno już

w życiu przeszła i ze wszystkich batal i i z przeciwnościami losu wychodziła

z podniesionym czołem, pochyla nagle głowę i zaczyna płakać.

– Co się stało, Leno? – zapytał, głaszcząc delikatnie jej włosy.

– Wight będzie miał dużo roboty – powiedziała, podnosząc na niego wzrok. –

Musi wybudować najpiękniejszy dom na ziemi.

I po chwil i tonęła już w jego objęciach.

Jeśl iby komuś przyszło do głowy zajrzeć w tym momencie do barku, zobaczyłby,

jak ukryty w krysztale meteoryt rozbłyska jaskrawym światłem o niepokojącej, nigdy

jeszcze nieoglądanej w tym zakątku globu barwie.

1Mając na uwadze przydomek, jakim obdarzyli Kandinsky’ego mieszkańcy wsi, warto zadumać się

nad pewną analogią. Kilka lat temu prowadzący studia nad życiem i obyczajowością wasyli profesor

Osito Globito z uniwersytetu Deep Forest zwrócił uwagę na patologiczny wręcz indywidualizm tych

stworzeń. Wasyle – twierdzi Globito – nie porozumiewają się między sobą, nie dotykają, i sprawiają

wrażenie całkowicie nieświadomych obecności swoich pobratymców. Globito zwrócił też uwagę na

pewną korelację zachodzącą między zachowaniami poszczególnych osobników, wysuwając przyjętą

z rezerwą przez środowiska naukowe teorię, w świetle której istnieje tylko jeden wasyl, pozostałe zaś

stanowią coś na kształt jego odbić w niewidocznych dla nas lustrach. Badania nad wasylami

zarzucono po nagłym zniknięciu profesora, łączonym przez niektórych z jego odkryciem

i dociekaniami w tej dziedzinie. Bardziej powszechne jest jednak przypuszczenie, iż został

zaatakowany przez jednego z ostatnich przedstawicieli uważanego za wymarły gatunku wasyliszków

– łudząco podobnych do wasyli stworzeń, zdolnych obrócić człowieka w kamień mocą swego

spojrzenia (przyp. dra Husseya).

osito finito

1 998



Iwona Michałowska – być może
jedyna w Polsce pisarka nosząca
kapelusz tyłem do przodu. Miło-
śniczka zespołów Rush i Mnożnik
Akcelerator. Urodziła się i możliwe,
że kiedyś umrze, choć niechętnie.
Na szczęście nawet internet nie
wie, kiedy to nastąpi.

Zbiór pretensjonalnych opowiadań to unikatowa kolekcja wybit-
nych w swym eklektyzmie tekstów literackich dokumentujących
emocjonalne i mentalne doświadczenie jednostki prześl izgującej
się niczym anonimowe ziarnko piasku przez szyjkę klepsydry
wyznaczającej przełom tysiącleci. Znajdziemy tu historie ważkie,
sięgające najgłębszych zakamarków duszy i wydobywające na
światło dnia egzystencjalną agonię, jak i opowiastki lżejszego
kalibru, z trudno uchwytnym morałem, mogące uchodzić za błahe,
lecz w rzeczywistości pełniące jakże istotną rolę kotwicy ratują-
cej autorkę przed bezpowrotnym wylotem nad poziomy.


